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rula sunuşları 189 
1. — îzmir Milletvekili İhsan Gürsan'-

in, dünkü birleşimde zirai sektörün Gelir 
Vergisi hususunda yaptığı konuşmasının 
Radyo Meclis saatine yanlış ve eksik aksetti-
rfiLdiği yolundu açıklaması 189:190' 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Alaska'da vukubulan yer sarsıntısı do-
layısiyle Türk milletinin ve Meclisinin duy
gularına tercüman olarak üzüntülerimizin 
büyük dost ve müttefik Amerika Birleşik 
Devletleri halkına duyurulıriası hakkındaki 
önergesi 190:191 

3. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 
ve 7 arkadaşının, arazi vergisinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifinin, ilgisi 
dolayısiyle, yeni Emlâk Vergisi kanun tasa
lısını incelemekle görevli bulunan 1 numa
ralı Vergi Reform Geçici Komisyonuna ha
valesine dair 2 numaralı Vergi Reform Ge-

Sayfa 

191 
cici Komisyonu Başkanlığı yazısı (2/2) 
'(1/627) 

4. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üye
si Ömer Lûtfi Bozcalı ve 126 arkadaşının 
Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri 
kanun teklifi, aynı mahiyette Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 
24 arkadaşının, Konya Milletvekili ihsan 
Kabadayı ve 10 arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili Tahsin Telli'nin, kanun tek
liflerinin, Diyanet işleri Başkanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki kanun tasa
rısının görüşülmekte olduğu Geçici Ko
misyona havalesine dair Niğde Milletvekili 
Mehmet Altmsoy'un, önergesi (2/101, 105, 
146, 643) (1/670) 

5. — Görüşülen işler 
1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon rapo
ru (1/632) (S. Bayım : 616) 191:240 

191 
191 



GEÇEN TU' 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal, Kara
suları kanun tasarısının bir an önce görüşülüp 
kanunlaşması hususunda Hükümetin gerekli 
gayreti göstermesini istiyen demeçte bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Be-
til ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin maddeleri de görüşülerek tümü 
kabul edildi. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka-

Sözlü sorular 
1. — Niğde Milletvekili Asını Eren'in, Ge

neral Elektrik Lokomotiflerinin ihalesinden son
ra kredinin son mehil süresi olan 31 . 3 . 1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya bı
rakılmasının mümkün olup olmadığına dair söz
lü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/812) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nıın, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gibi 
bir tedbir düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, imar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/813) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için yeni 
bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğunun doğ
ru olup olmadığına ddir sözlü soru önergesi, Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/814) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Taşköprü'deki Kendir Fabrikasının yerli 
kendirlerimizi işlemesi için n'e gibi tedbir düşü-' 
nüldüğünc dair sözlü soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/815) 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin te
davilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 

ÇANAK ÖZETÎ 

ııuıı tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere de
vam olundu. 

31 Mart 1964 Salı günü saat 14 te toplanıl
mak üzere (Saat 19,15 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Yozgat 
Nurettin Ok ismet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

Uy as Kılıç 

Bakanlığı kanaliyle yaptırılmasının daha istifa
deli olup olmıyacağma dair sözlü soru önergesi, 
Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/816) 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nuıı, artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü soru önergesi Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/817) 

Yazılı sorular 

7. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nıın, Trakya pancarları için özel bir fiyat rcji-v 

mi düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/465) 

8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlıı'-
nun, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Ergene yata
ğında bulunan ekili arazinin korunması için bir 
mücadele tedbiri alınıp alınmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/466) 

9. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı'-
ıım, Bakırköy ilçesi Malımutbey nahiye merke
zinde yapılması kararlaştırılan yangın havuzu
nun, yapılı}) yapılmadığına dair yazılı soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/467) 

SORULAR 
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M. Meclisi B : 80 31. 3 .1964 O : 1 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1964 kalkınma istikrazı hakkında kanun 

tasarısı (1/673) (Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. 
(1/674) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermaye
sinin (1 250 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı. (1/675) (Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlarına) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar, yokla
ma muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İzmir Milletvekili thsan Gürsan'ın dün
kü Birleşimde zirai sektörün Gelir Vergisi husu
sunda yaptığı konuşmasının Radyo Meclis saatine 
yanlış ve eksik aksettirildiği yolunda açıklaması 

BAŞKAN — Sayın İhsan Gürsan, gündem dı
şı, dünkü konuşmanız Radyo Meclis saatinde de
ğişik bir şekilde söylendiği için tavzih maksadın
da buyurunuz. 

Teklif 
4. — Tokat Milletvekili Ali Dizmanîn, Ahmet-

oğlu Aslanur Erdurmuş'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi (2/695) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
5. — İstanbul, Eminönü ilçesinin Kumkapı 

nahiyesi, Saraç îshak Mahallesi, îbrahimpaşa 
Yokuşu hane, 7, cilt 89 ve sayfa 122 sayısında 
nüfusa kayıtlı Petros Oğlu Reçina'dan doğma 
20 . 7 . 1940 doğumlu (Elyas) llyos Noel Fran-
suva Soris (Şovris) in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/853) 
(Adalet Komisyonuna) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakereler için gerekli çoğunluğumuz mev

cuttur, müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, Muhterem Başkan; 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren tasarının tümü üzerinde cereyan eden 
dünkü müzakereler sırasında, muhterem bir mil
letvekili arkadaşımın, konuşmamızın bâzı kısım
larını yanlış anladığını ve tefsir ettiğini tesbit 
ettiğim için, Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
söz almıştım. Yaptığım açıklamalarda zirai sek-

BÎRİNOÎ OTURUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Nurettin Ok 
KÂTİPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN -— Millet Meclisinin 80 nci Birleşimimi 'açıyoruım. 

3. — YOKLAMA 
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törün Gelir Vergisi sistemi içinde vergilendiril
mesinde, sistemin bütünlüğünün ve vergi adaleti
ni sağlamak bakımlarından, katî bir zaruret ol
duğunu, ancak bu sektörün ayrıca bir de Gelir 
Vergisi prensiplerine ve esaslarına aykırı düşen, 
vergi adaleti ve eşitliğini sağlama kudretinden 
mahrum bulunan asgari ve maktu bir vergiye ta
bi tutulmasının doğru olmyıacağmı, bu şekilde 
bir vergilendirmenin iktisadi ve sosyal yönden 
tahripkâr tesirler yaratacağını, vergi tatbikatı
mızda geriye gidişin bir mislini teşkil edeceğini 
vuzuhla huzurunuzda belirtmiştim. 

Böyle olduğu halde, esefle arz etmek iste
rim ki, Meclis saatinde bu konuşmam Radyo ida
resi tarafından tamamiyle tahrif edilmiş, Grupu-
muzun zirai kazançların vergilendirilmesinde top-
yekûn karşısında olduğu şeklinde bir ifade ve be
yan, şahsıma mal edilmek suretiyle partimizin 
bu yöndeki tutum tarzı hakkında dinleyiciler ve 
dolayısiyle umumi efkâr yanlış kanaatlere sahip 
kılınmak istenilmiştir. 

Radyo İdaresi gibi, Hükümetin murakabesi, 
sevk ve idare sorumluluğu altında bulunan bir 
müessesenin, değil Yüce Meclisinizde cereyan 
eden memleket dert ve meselelerine taallûk eden 
önemli mevzularda, bunlar dışında kalan tâli mev
zularda dahi, ciddiyet, sorumluluğun icabı olan 
dürüstlük ve tam bir tarafsızlıkla hareket etmesi 
kuruluş maksadının bir icabıdır. Hele bir muha
lefet partisinin sözcülüğünü yapan bir milletve
kilinin, iktidarın icraatını tenkid sadedinde, bu 
kürsüden huzurunuzda yaptığı konuşmaların tah
rif edilmesini de sadece bir hata ve hüsnüniyete 
dayanan bir zühule atfetmek de mümkün değil
dir. 

Son zamanlarda, Radyo idaresinin Meclis sa
atinde, muhalefet mensubu milletvekillerinin ve 
bu meyanda bilhassa grupları adına konuşanla
rın, konuşmalarında anlamını kifayetsiz kılacak 
derecede kısıntılara gidildiğini, buna karşılık ik
tidar partisine mensubolan milletvekilleriyle, Hü
kümet temsilcilerinin bir propaganda mahiyeti
ni alacak kadar konuşmalarının ne dereceye ka
dar imtiyazlı bir muameleye tabi tutulduğunu 
üzüntü ve ibretle müşahede etmekteyiz. Hatanın 
Mecliste vazifeli kılman memurun zühulüne ve 
yanlış anlamasına atfedilmesi de mümkün değil
dir. Çünkü Meclisteki konuşmaları takip ve tes-
bit etmesi vazifesi icabı olan sorumluluğunu müd
rik bir memurun, sadece dinleme, ve nihayet za- | 
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bıtlardan konuşmayı kontrol etme imkânına mâlik 
olduğu nazarı itibara alınırsa böyle bir hataya 
ve lâubaliliklere düşmiyeceği de muhakkaktır. 
Alâkalı Bakandan bu kabîl laubali ve maksatlı 
ve maksatsız hareketlere son verilmesi için zecri 
ve müessir tedbirler alınmasını hassaten rica ede
rim. Hürmetlerimle. 

2. — İstanbul Milletvekili Re§it Ülker'in, 
Alaska'da vukubulan yer sarsıntısı dolayısiyle 
Türk Milletinin ve Meclisinin duygularına tercü
man olarak üzüntülerimizin büyük dost ve müt
tefik Amerika Birleşik Devletleri halkına duyu
rulması hakkındaki önergesi 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; istanbul Mil
letvekili Sayın Reşit Ülker'in müttefikimiz Ame
rika Birleşik Devletlerinde vukubulan yer sarsın
tısı dolayısiyle verdiği bir önergesi mevcuttur; 
onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleşik 

Devletlerinde, dünyanın savunması ile ilgili 
stratejik bir noktasında, Alaska'da 28 Mart 1964 
tarihinde vukubulan yer sarsıntısında büyük 
can ve mal kaybı olmuştur. Şehirler harabe ha
line gelmiştir. Bu durumu derin bir üzüntü ile 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ulusumuz bu olaydan derin üzüntü duymuş 
bulunmaktadır. Milletimizin ve Meclisimizin 
duygularına tercüman olarak büyük dost ve 
müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinin uğ
radığı bu büyük acıdan dolayı üzüntülerimizin 
Amerika halkına ulaştırılması hususunda Meclis 
kararı alınmasını saygıyla arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — önergedeki muhtevanın ye
rine getirilmesi hususunda Yüce Mealisin oyuna 
başvuruyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Gereği Riyaset Divanınca 
yapılacaktır. 

3. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 7 
arkadaşının, arazi vergisinin kaldırılması hakkın
daki kanun teklifinin, ilgisi dolayısiyle, yeni Em
lâk Vergisi kanun tasarısını incelemekle görevli 
bulunan 1 numaralı Vergi Reform Geçici Ko
misyonuna havalesine dair 2 numaralı Vergi Re
form Geçici Komisyonu Başkanlığı yazısı (2/2) 
(1/627) 
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BAŞKAN — Bir önerge daha var; okutuyo

rum. 

Yüksek başkanlığa 
5 . 2 . 1963 tarih Esas No: 2/2 - 27 sayılı ka

rar ile Komisyonumuza havale buyurulan Ça
nakkale Milletvekili Şefik İnan ve 7 arkadaşı
nın, Arazi Vergisinin kaldırılması hakkındaki 
Kanun Teklifinin, ilgisi dolayısiyle Yeni Emlâk 
Vergisi Kanun tasarısını incelemekle görevli bu
lunan 1 numaralı Vergi Reform Komisyonuna 
havale buyurulmasma müsaadelerini üstün say
gılarımla rica ederim. 

2 Numaralı Vergi Reform 
Geçici Komisyon Başkanı 

Çanakkale 
Şefik inan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul .edenler.. Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 1 Nolu Geçici Komisyona hava
le edilecektir. 

Diğer bir önerge var. Onu okutuyorum. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı ve 126 arkadaşının Diyanet İşleri 
Reisliği teşkilât ve vazifeleri kanun teklifi, aynı 
mahiyette Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya Millet
vekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının ve Er-

1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret, Tarım, Sanayi, İşçileri ve Plân komisyonla
rından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici Komis
yon raporu (1/632) (S. Sayısı : 616) 1 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, dünkü bir
leşimde, Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değşitirihnesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
tümü üzerinde görüşmeler yapılmış ve görüşme
lerin yeterliğine dair önergeler gelmiş bulunmak
ta idi. önergeleri oylamadan evvel sayın Maliye 
Bakanı söz istiyorlar mı? 

(1) 616 S. Sayılı basmayazı 17 . 3 . 1964 ta
rihli 70 nci birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

31. 3 .1964 O : 1 
zurum Milletvekili Tahsin Tellinin, kanun tek
liflerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısının görüşül
mekte olduğu Geçici Komisyona havalesine dair 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, önerge
si (2/101, 105, 146, 643) (1/670) 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza ha

vale edilen Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı ve .126 arkadaşının Diyanet 
Reisliği Teşkilâtı ve vazifeleri kanun teklifi 
(2/101), aynı mahiyette Cumhuriyet Senatosu 
tabiî üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının 
(2/105), Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
10 arkadaşının (2/146), Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli'nin (2/643), kanun teklifleri Geçi
ci Komisyonda bulunan Diyanet İşleri Başkan
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ta
sarısı ile ilgili olduğundan, yukarıda zikredilen 
dosyaların bu Geçici Komisyona havale edilme
sini arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Niğde Milletvekili 
Mehmet Altınsoy 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gereği yapılacaktır. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Ha
yır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) —Yeterlik aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair tasarının tümü üzerindeki 
görüşmelerin yeterliğinin oylanmasını saygıyle 
arz ve teklif eylerim. 

İbrahim İmirzalıoğlu 
Ankara 

Sayın Başjkanlığa 

Tasarının lehinde ve aleyhinde vâki konuşma
lar ile durum aydınlanmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Müzakerelerin yeterliğinin oya konulmasını 

teklif ederim. 

Mustafa Uyar 
.s;„ izmir 

Yüksek Başkanlığa 

Yeterliği saygı ile teklif ederim. 

Şeref Bakşık 
izmir 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde Sayın Sa'b-
ri Keskin. 

NİHAT DİLER (Erzurum) —Beyefendi, 
ben daha evvel yazdırmıştım. 

BÎR C. H. P. Lî MİLLETVEKİLİ — Sayın 
Başkan, yeterlik kabul edildi, daha evvel konu
şulmuştu. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlarım; dün akşamki müzakereler
den sonra verilmiş bulunan kifayet önergesi hu
zurunuzda okunmuş bulunmaktadır. Kanunun 
tümü üzerinde cereyan eden müzakerelerde grup 
sözcüleriyle komisyon adına görüşler ifade edil
miş' ve henüz altı tane milletvekili arkadaşımız 
şahsi noktai nazarlarını Yüksek Huzurunuzda 
ifade etmek firsatını Ibulmuşlardır. Konuşan 
milletvekili arkadaşlarımızdan beş tanesi tasa
rının lehinde ve üzerinde görüşlerini ifade et
mişlerdir. öyle zannediyorum ki; aleyhte ko
nuşan yalnız ihsan Ataöv arkadaşımızdır. Her 
ne kadar Sayın Arif Ertunga'da aleyhte konu
şacağından bahisle sıraya girip söz istemişlerse-
de konuşmaları sırasında vergi tasarılarının 
hangi noktalarına muhalif kaldığı hususlarını 
belirtmemişler ve hattâ bu yüzden »ayın Riya-
ıset makamımın hafelı ilkaziıarınıa ımuhaıtaıbolımuş-
lardır. Bu itibarla konuşmaların aleyhte lehte 
ve tasarının üzerinde olmak üzere görüşmele
rin cereyan edeceğine dair Yüksek Heyetiniz
de kabul edilmiş olan bir takrire göre, yapıl
dığı nazari itibara alınırsa, aleyhte henüz iki 
arkadaşın konuşmamış olduğu kanaatindeyim. 

Diğer taraftan müzakereler sırasında Saym 
Nihat Diler arkadaşımız milletvekillerinin şa
hısları adına yapacakları konuşmaların 15 er 
dakikaya indirilmesi hususunda bir takrir ver-
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mislerdir. Takrir sahibi arkadaşımız huzuru
nuzda görüşlerini ifade ederken, bu müddetle, 
zamanla konuşmaların tahdidini, söz almış bu
lunan milletvekillerine zamanın darlığını na
zarı itibara alınmak suretiyle, söz sırasının gel
mesini teminen bu takriri verdiklerini huzur
larınızda bilhassa belirtmişler ve Yüce Heye
tiniz de arkadaşlarımıza görüşme imkânı vere
bilmek için bu takrire iltifat etmiştir. Binaen
aleyh, bu takririn ışığı altında Ibendenizce mü
zakerelerin kifayetine dair olan bu önergelerin 
kabul edilmemesi lâzımgelir. 

Vo nihayet muhterem arkadaşlar, takdir 
edersiniz ki, müzakere mevzuu olan vergi tasa
rıları geniş halk kütlelerini yakından alâka
dar eden, kütleleri büyük ölçüde mükellefiyet
lere sokacak olan tasarılardır. Bütün memleket 
efkârı yakinen bu tasarılarla ilgili olduğuna 
göre böylesine ehemmiyetli mevzularda millet
vekillerinin murakabe haklarını daha salim bir 
şekilde kullanmalarını teminen kifayet takriri
nin kabul edilmemesini ve sırada bulunan ar
kadaşların görüşlerine imkân verilmesini hür
metlerimle istirham ederim. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
124 e karşı 147 oy ile yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde yapılan müzake
reler bu şekilde sona ermiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum.. 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
İHSAN GÜRSAN (izmir) Grup adına yap

mış olduğumuz konuşmalara Komisyon sözcü
leri tarafından verilen cevaplar anlaşılmamış
tır. Bunun hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• özür dilerim, içtüzüğe göre 
yeterlik önergesi kabul edildiği için tümü üze
rindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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31 . 1 2 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 3 i . 12 . 1960 tarihli ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanun
la değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

İşletme büyüklüğü ölçüsü 
Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığını tâyin 

bakımından, bir takvim yılı içinde nazara alına
cak işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır : 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili ara
zinin yüz ölçümü toplamı. 300 dönümü; 

2 nci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, 
keten ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü top
lamı 220 dönümü; 

3 ncü grup : Pamuk ziraatinde eki ili arazi
nin yüz ölçümü toplamı 150 dönümü; 

4 ncü grup : Pancar, patates, soğan, sarım
sak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde eki
li arazinin yüz- ölçümü toplamı 90 dönümü; 

5 nci grup : Tütün, çay, sebze, ziraatinde eki
li arazinin yüz ölçümü toplamı 50 dönümü (çay
da mahsul verebilecek hale gelmiyenler hariç); 

6 nci grup : Meyva verebilecek hale gel
miş bağ, incir ve fındık ziraatinde yüz ölçü
mü toplamı 150 dönümü; , 

7 nci grup : Meyva verebilecek hale gel
miş Antepfıstığı ve zeyltdnlilkle'rde 1 500 ağaç; 

8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
narenciyede 500 ağacı; 

9 neu grup : Diğer meyva ve mahsul zira
atinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 75 dö- J 
nümü (Meyva ve mahsul verebilecek hale gel
miyenler ile palamut hariç); 

10 ncıı grup : Büyükbaş hayvan sayısı 50 
adedi, (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyük
baş hayvanlar hariç); 

11 nci grup : Küçükbaş hayvan sayısı 250 
adedi, (bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile 
kümes hayvanları hariç.); 

Yukarıda yazılı ziraat gruplarının birkaç ta
nesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir ara
da yapılması halinde, en fazla iki grupa ait iş
letme büyüklüklerinin bu gruplar için yukarda 
yazılı hallerin yarısını aşmıaıdığı takdirde muaf
lık devam eder. 

31. 3 .1964 O : 1 
Yukarıda zikredilen meyvalı ve meyvasız 

ağaçlarda meyva veya mahsul verebilecek hale 
gelme durumu başlangıcı Tarım ve Maliye Ba
kanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

BAŞKAN — 1. nci madde üzerinde A. V. 
Meclis («rııpu adına Sayın İhsan Gürsan. 

Buyurunuz, efendim. 
A. P. GİİUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 

(İzmir) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Gelir vergisinde değişikliği derpiş eden ta
sarının prensip bakımından 4 maddesine 
muhalif bulunmaktayız. Bunlardan ikisi Gelir 
Vergisi Kanununun 111 ve 113 ncü maddele
rini değiştiren ve vergi dairelerini her vergi 
tarhiyatım, hem matrah takdirini yapan bir or
gan haline getiren ve re'sen takdir komisyonları
nı kaldıran maddelerdir. Diğer ikisi de zirai ver-
lendirme maktu ve asgari vergi usulünü ih
das eden vergiyi makable teşmil eden hüküm
lerdir. 

Tasarının birinci maddesinin kapsadığı zi
raat sektörünün gelir vergisi bünyesi içinde 
vergilendirilmesinin prensibi bakımından kar
şısında olmadığını her vesile ile belirtmiş bu
lunuyoruz. Bu maddenin sadece, işletme bü
yüklüğü ölçülerinin tesbitindeki icapsızhk ve 
netice verici olmıyan hüviyet dolayısiyle 193 
sayılı Gelir Vergisindeki halen meri tatbika
tın bir müddet daha devamının zaruri ve fay
dalı olacağı kanaatini taşıyoruz. Sayın C. II. P. 
sözcüsünün zirai vergi konusundaki görüşümü
zü yanlış mütalâa ettiklerini ve ziraat sektörün
den tatminkâr vergi alınmamasının, kendileri
ni «Türkiye şartlarına göre vergilendirme za
rureti» gibi bir takım iptidai ve ilmî mesnetten 
mahrum mütalâaları müdafaaya sevk ettiğini 
gördüğümüz için, bu konudaki düşüncelerimi
zi açıkça belirtmekte fayda mülâhaza ettik. 

Muherem arkadaşlarım, 
Zirai kazançlar gelir vergisi sistemi için- . 

de vergilendirilmesi, zirai faaliyet sahasının arz 
ettiği özellikler ve şartlar itibariyle muhakkak 
ki, büyük bir güçlük ve intibak kabiliyetsizliği 
de gösterir. Bünyeleri icabı vergi formaliteleri
ni ve mecburiyetlerini yerine getirmek imkâ
nı olmıyan küçük çiftçinin kazançlarının gö
türü ve basit usullerle tespit edilmesindeki za
ruret, istihsaldeki imtiyazın birçok çeşitli fak-
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törlerin tesiri altında gayet (büyük fark göster
mesi, ortalama istihsal ünitelerine ve bu üni
telere göre bulunan ölçülere dayanılarak ikti
dar ile mütenasip âdil bir vergi alınmasında
ki büyük zorluklar, arazi kadastrosunun yapıl
mamış olmasından dolayı mükellefin kavran
masını sağlıyacak işletme büyüklüğü ölçüleri
nin sıhhatle tesbit edilmesinin hemen hemen 
muhal, mahiyet arz edişi, bu güçlüklere birer 
misal olarak gösterilebilir. Bütün bunlara rağ
men, muhakkak ki, zirai kazançların gelir ver
gisi bünyesi içine alınması, sisteminin bütün
lüğü, teklif adaletinin sağlanması ve bilhassa 
büyük ve orta zirai kazançların vergi dışı bı
rakılması bakımından yerinde bir hamle olmuş
tur. Hattâ bir reform olarak kabul edilebilir. 

Kabul edildiği tarihten bu yana henüz üç 
yıl geçmiş olmasına rağmen, yüksek tetkikıîıize 
sunulmuş olan tasarı ile kısa bir müddet 
içinde küçük çiftçi muaflığına mütaallik tat
bikat üçüncü defadır ki, tekrar değiştirilmek 
istenilmektedir. 103 sayılı Kanunla tesbit edi
len işletme büyüklüğü ölçüleriyle onbeş bin li
ralık satış tutarı ölçülerinin muaflığın tesisin
de zirai sektörün icaplarına intibak kabiliyeti 
göstermemesi, ölçülerin vergi adaletini sağla-
mıya imkân vermiyecek şekilde gelişi güzel ve 
esaslı bir tetkika dayanılmadan tesbit edilmiş 
olması, bir senelik tatbikatında da haklı şikâ
yet ve tepkilere sebebiyet vermiş bulunması bu 
değiştirmenin sebebi olarak gösterilmişti. 

Şimdi aradan bir sene gibi kısa Ibir tatbikat 
devresinin sadece malî hâsıla bakımından tat
min edici görünmiyen neticeleri nazarı itiba
ra alınarak muafık hadlerinin daraltılması 
yolu ile fazla vergi alınmasını derpiş eden bir 
teklif Yüksek Meclisinizin tetkikine arz edil
mekte, fakat üzülerek belirtmek isteriz ki, sis
temin ıslahını derpiş eden ve vergilendirme
de zirai sektörün daha âdil, daha yaygın ve zi
rai sektörün bünyesine intibak kabiliyetini 
gösterecek bir yenilik getirilmemektedir. 

/Görülüyor !ki, ne Hükümetin teklifine meş
in edolan ç alışılmalarda, mo de komisyonun Hü
kümet teklifinin) değiştirmeyi istilzam eden 
fakat bir mesnede dayanımryanı mütalâlarında, 
mevcut tatbikatı ve bu tatbikatın dayandığı 
prensipleri ve esasları değiştirmeyi zaruri kı
lan ve ıhafch gösteren Ibir mesnet bulunmajmıak-
t>adır. 
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ıSebebi Hükümetin gerekçesinde ileri sürül

düğü ve C H. P. Sözcüsü Sayın Seçkün'in do 
belirttiği gibi, piâ.n tatbikatı endişesiyle sade
ce malî hâsıla sağlamak ve bu düşünce ile de 
tatbikat güçlükleri ve tepkileri düşünülmeden; 
icap ve palyatitf bir tedbir şeklinde .mükellefi
yet sahasıniı şümul lendirmefc ve genişletmektir. 

Sayın Aliean da taınaıs buyurdular, işletime 
büyüklüğü ölçülerinin daraltılması ile sağlan
mak istenilen kasıla acaba umulduğu şekilde 
yüz milyonun üstünde elde edilebilecek midir? 
Zannetmiyoruz. Gerek Muhterem Maliye ba
kanının, gerekse Sayın 'Seçkin'in, izahlarından 
anılıyoruz ki, zirai 'sektörden 19103 yılında 27 -
30 milyon lira kadar bir kasıla .sağlanabilmiş
tir. Geçici Komisyonca yapılan değişiklikler 
hasılat ölçüsü 40 bin liradan 30 bini liraya indi
rildiğine ve işletme büyüklüğü ölçüleri de ka-
sılat ölçüsü esas alınmak suretiyle tes'bit olun
duğunla göre, mükellefiyet sahası % 25 nisbe-
tinde ıgenişletilmekıte ve verginin verim inde do 
'bu.: nisbeıtte bir artış beklenmektedir. Bu he
saba ıgöre 8 - 10 milyon liradan -fazla bir vergi 
artışı umulmamak icalbeder. İşte bu tatmin 
edici olmayan netice" Hükümeti endişeye dü
şürmüş olacaktır iki, adaletsiz ve icapsız, pren
sip dışı bir tatbikat olmasına rağmen zirai sek
törden alınacak vergi maktu ve asgari bir 
usulle sağlama bağlanılmak ve hukuk dışı bir 
görüşe dayanılarak da veırgi makable' teşmil 
edilerek kasıla artırılmak istenilmiştir. 

'Muhterem ve değerli arkadaşlarım, 
O.H.P. Sözcüsü Sayın Seçkin'in, ıziraıi ıs>ek-

törün vergilendirilmesi konusunda, yanlış kana
atlere götürdüğünü gördüğümüz^ ıbir noktaya te
mas etmek ve izahlarında eksik ve vuzuhsuz bı
raktıkları taraflara işaret ederek görüşlerini (tas
hih ötmek isteriz. 

Hükümet gerekçesinde de temas edildiği' 
gibi sayın ıSe'çkin'de 5ı5 milyar liralık millî 
gelir içinde 20 milyar lirasının zirai sektöre ait 
(bulunduğunu, buna rağmen elde edilen hâsıla
nın bugünkü tatbikat ile 30 milyon lirayı aşa
madığına bu bakımdan da vergi ödeme gücü 
müsait .olan bir- çiftçi kütlesinin vergi dışında 
kaldığını ve bu sektörde önüne geçilmesi ge
reken büyük ıbiı- vergi zıyaı bulunduğunu ileri 
sürdüler vo bu bakımdan, güçte de olsa, ipti
dai de görülse Türkiye şartlarına göre bir ver
gilendirmeğe gitmenin zaıruretini savundular. 
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Kanaatıımrzoa bu moilahaaa eksik ve vuzuh

suz ve yanlıştır. Bir defa 'Türküye şartlanılın, 
•modern vergi aııılamının, esas ve icapları duşun
da iptidai bir vergi tatbikatına müsait olduğu
nu sayın Se'çkinı'in nasıl bir müşahede ve tetlki-
!ka istinadettirdiğini anlayamadık. O Türkiye* 
şartları ki sayın Alican'ın da işaret buyurduk
ları gibi, öelir Vergisi gibi modern ve muasır 
telâkkilere uygun bir vergi reformunun tahak
kuk ve tatibilkatiini'n muvaffakiyetle devamına 
imkân vermiş, o Türkiye şartları ki muasır ve 
istihlâk vegi'lerini kaldırarak, gider tatbikine 
muvaffak olamadıkları, mütekâmil bir sisteme 
yer verebilmiştir. Oaye, ileri hamil elerimizi 
baltalamak değil, geriletmek değil daha müte
kâmil ve daiba ileri bir •tatbikata gitme imkân
larını araştırmak bulmak ve tatbik etmektir. 

55 milyarlık millî gelirden 20 milyarının zirai 
sektöre ait olduğunu nazarı itibara alarak, 30 mil
yon liralık verginin azlığı ve dolayısiyle bu sek
törde büyük vergi zayi olduğu iddiası da derinli
ği olmıyan bir görüştür. Çünkü 55 milyarlık mil
lî gelir içinde zirai sektöre isabet eden 20 mil
yarlık hissenin 30 milyonluk nüfustan 20 milyo
na takriben % 65 ine raci olduğunu ve zirai sek
törde nüfus başına isabet eden gelir miktarının 
ayda 80, 90 lira gibi çok cüzi bir miktara inhi
sar ettiğini nazarı itibara almak icabederdi. Bu 
itibarla icapsız ve hangi esaslı tetkika dayandığı 
anlaşılamıyan bir şekilde küçük çiftçi muaflık 
hadlerinin daraltılması muhakkak ki, şimdikinden 
daha çok adaletsiz bir vergi tatbikatına sebebola-
cak ve vergi esasında ödeme gücü zayıf olan mü
kellefler üzerinde tazyik yapacağından iktisadi ve 
sosyal menfi reperküsyonları da o nisbette fazla-
laşacağından ve umulduğu kadar da hâsıla sağlı-
yamıyacaktır. Hele verginin tasarıda teklif edilen 
şekilde maktu ve asgari bir vergi esasına bağla
nılmak istenildiği nazarı itibara alınacak olursa, 
tatbikatın, tahripkâr neticeleri ile vergi sistemi
ni ve düzenini ne kadar zodeliyeceği kendiliğin
den aşikâr bir keyfiyet olarak karşımıza çıkar. 

Birçok değerli arkadaşlarımız da bu konuda 
salâhiyetle fikirlerini beyan ettiler. O erek Hükü
metin teklifinde, gerekse komisyonun tesbidetti-
ği şekilde, işletme büyüklüğü Ölçülerinin ne ka
dar adaletsiz netieeler vereceğini misalleriyle is
pat ettiler. Mahsul nevilerine göre dayanılan 
dönüm, ağaç ve hayvan miktarlarının birbirleriy-
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le mukayese edildiği takdirde vergilendirmede 
ortaya çıkan eşitsiz ve bir tetkika daynmadığını 
gösteren neticelerini önümüze serdiler. Bir taraf
ta 1 500 ağaç zeytinin vereceği hasıla, diğer ta
rafta 300 dönüm hububat ziraatinin sağlıyacağı 
mütevazi kazanç, bir tarafta, 250 aded küçük baş 
hayvanın sağlıyacağı menfaat ile, buna karşılık 
150 dönüm pamuk ziraatinin sağlıyacağı kazanç. 

Biz bu mütalâa ve mülâhazalarla halen t a t 
bik edilmekte olan vçrgilendirme şeklinin değiş-
tirilmiyerek bir müddet daha tatbikine devam 
edilmesinin, zirai sektörün Gelir Vergisi sistemi 
içinde oturması, mükelleflerimiz vergi icaplarına, 
tedbir, şuur ve idrakine alıştırılması ve tatbikat
tan alınacak neticelerin daha vuzuhla tesbidedil— 
mesi, buna göre tedbirlerinin daha rasyonel esas
lı, ciddî tetkikler yapılmak suretiyle daha müs
pet ve tatminkâr bir şekilde alınması bakımın
dan zaruri olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtıma son ver
meden evvel birkaç hususa Hükümetin bilhassa 
dikkatini çekeceğim. Elde edilmesi umulan hasıla 
mütevazidir. Tahmin edilen hasılanın alınacağı
nı zannetmiyorum. Fakat neticesi itibariyle bu 
madde tatbik edildiği takdirde toplumdaki neti
cesi nazarı itibara alınacak olursa 15 - 20 milyon, 
gibi küçük bir varidat karşısında memleketin ne 
kadar büyük bir şekilde kendi bünyesinden tah
ribata mâruz kalacağı anlaşılır. Bu bakımdan 
bu maddeyi tasarıdan çıkarsınlar ve Komisyon da 
geri alsın. Fakat biz bu mevzu üzerinde arkada
şım Ahmet Savrun ile birlikte imzaladığımız bir 
takriri Başkanlık Makamına takdim ediyoruz. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde C. H. P. 

(Trupu adına Sayın Seçkin, buyurunuz. 
Sayın Arar, söz mü istiyorsunuz? 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Evet efendim. 
C. II. P. GRUPU ADINA ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, Sayın 
A. P. Sözcüsü İhsan Gürsan, Gelir Vergisi Ka
nununda yapılmakta olan değişiklikler hakkında
ki Hükümet tasarısının birinci maddesi hakkında 
görüşlerini izah buyurdular. Şimdi Saym Gür-
san'm ifadelerine görö bizim savunduğumuz ta
sarı ve Geçici Komisyon raporuna ekli maddede 
Türkiye'de tarım kazançlarının vergilendirilmesi 
konusunda, Hükümet çok icapsız, yersiz, tetkik-
siz, sathi görüşlerle tasarıyı getirmiştir. Biz de o 
tasarıyı savunuyoruz. 
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Sayın Gürsan Gelir Vergisi prensipleriyle ka

bili telif olmadığını ifade buyurdular. Bunun 
maddesi ayrıca gelecek görüşürüz. Bir götürü 
sabit vergilendirme, vergi randumanlarmı artır
mak için, ama Türkiye santiarıma göre Gelir Ver
gisi prensiplerinin ralınedar .edilmesi pahasına 
bu değişiklik yapılmıştır; bu bir senelik tatbi
kat değişikliği gerektirmez deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu peşinen ifade 
'edelim ki, geçen gün kanunun tümü üzerinde 
grupumum görüşlerini ifade edenken 20 milyar
lık millî gelirden hissesi olan tarım sektöründen 
27 - 30 milyon liralık bir vergi varidatı elde edil
diğini, bunun 19 000 mükellefin vergisi olduğu
nu, bu tasarı ile derpiş edilen hükme göre mü
kellef adedinin 60 000 e çıkarılacağını, 60 000 
mükelleften bu kanunun esasları dâhilinde ta
rım kazançlarından Gelir Vergisi alınmak ge
rektiğini ifade ettim. Şimdi geniş bir mükellef 
kütlesini zarara sokan, millî ekonomiye tahrip
kâr tesirler bırakır, v. s.... Yok böyle bir şey. 2,5 
milyon çiftçi ailesinden 60 000 kişinin vergii şü
mulü içine alınmasını derpiş eden bir tasarıdır 
bu. Sayın İhsan Gürsan arkadaşıma haber vere
yim: Hele 1963 te tarım kazançlarından, Gelir 
Vergisi beyannamesi vermiş olanların kâr ve za
rarı tesbit ediliirken hakikî muhasebe kayıtlarına 
istinaden hesapları yapılmıştır, tasdikli defterle
ri tutulmuş, vergi mükelleflerinden çok cüzi ver
gi alınmıştır. Ve bunlar büyük çiftçilerdir. Hat
tâ bunlar zarar gösterdikleri için meslekî ve ti
cari kazançlarından elde etmiş oldukları safi 
kârlarla buradaki zararların mahsubedilmesi 
imkânını bulmuşlardır. Vergi, üstelik tarımr ka
zancının vergilendirilmesi sebebiyle ticari ka
zançlardan daha az vergi almamalı gibi tersine 
bir fonksiyon icra etmiştir. 

Şimdi, Sayın İhsan Gürsan'm yanıldığı nok
ta burasıdır. Biz de biliyoruz, Türkiye'de çiftçi
nin kazancı 80 - 90 liradır, doğru ama, vergi öde
me gücü olan, tarım sahasında yüksek gelirler 
elde eden vatandaşların bu kanuna göre, gerçek 
ve hakikî ödeme gücüne mütenasip bir vergi öde
mesini zaruri görüyoruz. Bunda ihtilâf yoktur. 
Maksat bunlardan vergi alınsın. Acmdırıcı, ha
kikatte çok feci durumda olduklarından kimse
nin en ufak şüplhesi olmıyan, ayda 80 - 90 lira 
kazanç elde eden geniş zümreyi kazanç sahibi 
toprak sahibi yapmak için sağlam rantiyeler, 
sağlam tasarruf kaynakları temin edilmesi paha-
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sına mümkün oluyor bu operasyon. Yoksa, İhsan 
Beyefendinin ifade ettikleri gibi, bu kanunun 
Türkiye'de herkesi sebepsiz yere, ödeme gücü ol
mamasına rağmen vergi mükellefiyetine alması 
sureti katiyede bahis mevzuu değildir. Birinci 
maddede 40 000 liralık satış ölçüsü 30 000 lira
ya indirilmiştir. Doğru, Hükümet 25 000 lira 
teklif etmiştir, Komisyon 30 000 liraya indirmiş
tir, ve bu 30 000 liralık satış bedelini veren ara
zi ölçüleri, dönüm, ağaç adedi, işletme ölçüleri 
de buıua göre re vize edilmiştir. Şimdi geqcn senc-
kileri sabit bırakalım. Geçen senekinde. sabit bı
rakırsınız, fakat vergi adaletini ralınedar eder 
diye o bahis buyurdukları götürü vergiyi almaz
sınız, 20 - 25 milyon ile iktifa edersiniz. Bu bir 
siyasi tercih meselesidir. Zirai kazançlardan ver
gi almıyoruz demek daha samimî olur. Eğer 
Türkiye'de tarım kazançlarından vergi alacak
sak, asgari bu hudutlar içinde kalan ve Anaya
sanın 61 nci maddesine göre ödeme gücü olan, 
iktisadi gücü olan vatandaşların âmme masraf
larına iştirakini sağlamiak istiyorsak bu çerçeve 
içerisinde tarım faaliyetlerinde bulunanlardan 
vergi alınacaktır. Sayın Gürsan. 

Arkadaşımla ihtilâfımız şurada: Geçen sefer
de izah ettim; bir vergi kanunu, dünyanın en 
ideal prensiplerini bünyesinde toplıyabilir ama 
memleket realitelerine uygun olmadığı için ve
rimli olmaz. Biz bir vergi kanunu yapmışsak, bu
nu beynelmilel müsabakaya sokmak için yapmı
yoruz. Türk Devletinin masraflarını karşılamak 
Türkiye'de sosyal adaleti gerçekleştirmek için 
lüzumlu vergi hasılatını elde etmek için yapıyo
ruz. Yoksa götürüp de Lâhey'de bilfarz beynel
milel vergi kanunları sergisi yapılacaktır da biz 
fevkalâde güzel prensipleri kanunlarımıza koy
muş olarak birinciliği alalım... Yok böyle şey! 
Türkiye'de âmme masraflarını karşılamak için 
vergi kanunu yapıyoruz. Elbette Türk cemiyeti
nin sosyal bünyesine, ekonomik ve iktisadi bün
yesine uygun olacaktır. Başka türlü düşünüle
mez. İfade ettim; 1941 senesinde İngiltere'de 
gerçek, safi, ticari zirai kazanç üzerinden vergi 
mükellefiyeti tesis edildi. Bugünkü Türk cemi
yeti 1941 senesindeki İngiliz cemiyetiyle sosyal 
bünyesi, ekonomik bünyesi bakımından aynı şart
ları mı haizdir? Değildir arkadaşlar... Onun için 
lütfetsinler şimdi, icapsız, yersiz, tetkiksiz buyur
dukları şekilde ifade ettikleri maddenin icaplısı, 
adaletlisi, tetkiklisi nasıl olur? 30 000 liraya çı-
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kanmakla olur. Götürü vergiyi de kaldırmakla 
olur. O da randuman vermiyor.* Ve Türkiye'nin 
sosyal adaleti gerçeklenemiyor. Bunu dost, düş
man, yerli, yabancı bütün uzmanlar böyle söylü
yorlar. 

Tarafsız, hiçbir siyasi görüşe sahiıbolmıyan 
mütehassıslar böyle söylüyor, realitede bu. Biz 
siyasi parti olarak bu prensipler dâhilinde sene
de 20 milyar liralık gayrisâfi millî hasılada yeri 
olan bir sektörün görevlendirilmesünde 20 - 25 
milyon lira gilbi cüzi rakamlarla iktifa edilme-
ımeli, bu sektörde hakikaten ödeme gücü yüksek, 
bâzı vatandaş grupları 60 - 70 bin kişi ekalliyet
te kalır. Bunu umuma teşmil etmekte mâna yok. 
Binaenaleyh, Karma Komisyonun getirdiği me
tin son had olarak kabul edilmektedir. Bunun da
ha da genişletilmesine, bu ölçüler içinde, 30 bin
den 40 bine yükseltilmesine lüzum yoktur. Mad
denin aynen kabulünü grupum adma istirham 
ederim. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin. 
SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlarım, malûmunuz olduğu üzere, zirai 
kazançlar 193 sayılı Kanunla Gelir Vergisinin 
şümulüne alınmış bulunmaktadır. 

Gene mezkûr kanuna göre küçük zirai işlet
meler bu vergiden muaf tutulmuş ve kanun kü
çük çiftçi muaflığını tâyin ve tesbit eden esaslar 
vaz'etmiş bulunmaktadır. Buna göre hangi işlet
me küçük çiftçi muaflığından istifade edip ver
gi dışında kalacaktır? Bunun için kanun iki kıs
tas vaz'etmiştir. 

1. Satış tutarı: Bir takvim yılı içinde zirai 
mahsullerin satış bedelleri tutarı 40 000 lirayı 
geçmemek. 

2. Yüzölçümü: Bu da muhtelif ziraat çeşit
lerinde bir takvim yılı içinde muayyen miktardan 
fazla sahada ekim yapmamak veya muayyen 
adedten fazla bâzı çeşit meyva ağacına veya hay
vana sahibolmamaktır. 

işletme büyüklüğü Ölçüleri de muhtelif zira
at çeşitlerine göre ayrı ayrı gruplandırılmışlar-
dır. Kanaatime göre asıl kıstas bir takvim yılı 
zarfında yapılan satıştır. Ve bu 40 000 lira ola
rak tesbit olunmuştur. Fakat yalnız satış tutarı 
mükellefi tam kavrayamadığından ve mükellefin 
bütün satışlarının gerçek durumunun maliyece 
tesbiti mümkün olmaldığından kanun ikinci bir 
yardımcı unsur getirilmiştir ki, o da yüzölçümü 
veya bâzı meyvalarda ve hayvanlarda olduğu gi-

31. 3 .1964 O : İ 
>bi ı(aıded) dir. Bu miktarlar tesıbit ve tâyin olu
nurken hangi noktadan hareket olunmuştur? öy
le zannediyorum ki, muayyen bir sahada, muay
yen bir mahsul ziraati yapıldığı takdirde satış 
tuturınm 40 000 lirayı bulacağı farz olunarak 
bu yüzölçümleri tesbit olunmak iktiza eder. 

Netice olarak bu iki kıstasın ilmî ve metotlu 
bir çalışma ile birbirine mütenazır bir halde tes
bit ve tâyini icabeder. 

Şimdi merak ettiğim nokta şudur. 202 sayılı 
Kanunla muaddel 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununda satış ölçüsü 40 bin lira iken Yüce Mec
lis huzuruna getirilen tasarıda bu miktar yüzde 
2& noksanı ile 30 bin liraya indirilmiştir. Satış 
miktarı bakımından binnetice yüzde 25 nöbetin
de 'vergi mükellefiyetinde genişletilme olmasına 
mukabil yüzölçümü veya aded gibi miktara ve iş
letme büyüklüğüne dayanan ikinci kıstasta mü
kellefiyet genişletilmesi ayrı oran dâhilinde ve 
değerine mütenazır olmamıştır. Bâzı gruplarda 
yüzde elli ve daha fazladır. Bu hususun mukni 
bir şekilde izahını yapabilmek müşküldür. Blin-
netice iki kıstas arasındaki bağlantı ve münase
bet kalmamıştır. 

Ayrıca seçim bölgemi ilgilendirdiği için üze
rinde durmak istiyorum. 9 ncu grupta mütalâa 
edilmesi iktiza eden elma bahçeleri için vaz'olu-
nan hüküm ne şekilde tatbik olunacaktır? Bunu 
da Komisyon sözcüsünden öğrenmek isterim. 
Kastamonu'da ekseriya elma ağaçları gayrimen
kulun kenarına bir veya iki sıra halinde dikilir. 
Ortası geniş bir tarla şeklinde hububat ziraati-
ne tahsis olunur. Kanunun tatbikinde böyle bir 
arazi hangi grupta sayılacaktır? 

Netice olarak şunu ifade edeyim ki; Komisyo
nun bu maddede yapılmasını derpiş eden teklifi 
zirai sektörün vergilendirilmesinde dayanılan iş
letme büyüklüğü Ölçüleri, taallûk ettikleri zirai 
faaliyet kollarının gerçeklerine ve mahiyetlerine 
lâyıki ile uymadığı gibi 30 bin liralık hasılat öl
çüsü ile olan bağlılıklarım da anlıyamadık. Bu 
maddede getirilen tadil teklifleri ilmî ve metod-
lu bir çalışmaya dayanmamaktadır. Yüce Mecli
sinizden istirhamım maddenin kabul edilmemesi 
olacaktır. Saygılarımla. 

BAKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu.. 
(Yok sesleri). 

Sayın Kadri özek... (Yok sesleri) 
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Sayın Nihat Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlarım, vergi mefhumu bugüne kadar şu şe
kilde tarif edilegelmiştir: (Devletlin veya âmme 
tüzel kişilerinin ânımıe masraflarınla her vatanda
şın kendi iktisadi kudreti ndshetinde iştirak pa
yıdır.) Bir vergimin mükemmel olabilmesi için 
birçok şartları vardır. Fakat ben bu şartlardan 
yerginin âdil ve verimli olması üzorindû»duraca-
ğım. Bu maddeyi de bu zaviyeden mütalâa ede
ceğim. 

Verginin âdilliği demek, her vatandaşın yıl
lık gerçek geliri veyahut da eğer sermayesi ver
giye tabi tutuluyorsa, .sermayesi üzerinden müte-
nasibolarak vergi vermesidir. 

Bir do vergimin sosyal adalet veçhesi vardır. 
Sosyal adalet kıstası da müterakkiliğidir. Yani, 
çok kazanan kimsenin gerçek geliri üzerinden 
müterakki şekilde vergi almaktır. 

İkinci olarak da verginin verimliliği üzerin
de duracağımı. Verginin verimli olması için, tarh 
edilmiş verginin tahsili için sarf edilen paranın 
alman vergiden daha az olması lâzımgelir. Yani 
vergi alınırken sarf edilen paradan biraz .daha 
fazla olması lâzımıdır. Simidi bu 1 nci madde ile 
tesbit edilen zirai kazançların bu iki kıstasa uy
gun olup olmadığını arz edeceğim. Dönüm üze
ninden tarh edilen zirai kazançlar bir defa ara
zinin mü n bit veya gayrimünlbit olması bakımın- | 
dan tetkika şayandır. Kurak veya sulak olması 
bakımından da ayarlanması icabetmektedir. | 

Üçüncü olarak ziraatte verimin azalması se
beplerinden birisi de Aşar Vergisinin tarihçesini 
tetkik edenler bilirler ki, Türkiye'de ziraatin in-' 
fcişafıma, mâni olan «eibeplerden ıbirisi de Aşar 
Vergisinin anemi piketimizde cari olması idi. Aşar 
Vergim gayrisafi hâsıla üzerinden % lOmiisbeitin-
de almıyordu. Ziraatte akalan verim kanunu ha
kimdir. Bu verim kanununda götürü gider ola
rak sarf edilen miktar dönüm başına aynı nis-
bette kalmamı aktadır. Dönüm miktarı fazlalaştığı 
nisbette bu.götürü giderde artmaktadır. Binaen
aleyh dönüm başına tarh edilen vergi, bu bakım
dan da gayriâdıil, gayri müsavi, gayrisosyaldır. 
Sosyal adaletin zaman zaman bayraktarlığını ya
panlara sosyal adaletin vergi mefhumu içinde 
•tebellür ve tahakkuk edeceğimi hatırlatmak işite
nim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, birinci madde ile 
ilgili, beyanda bulunacaksınız. 
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NİHAT DÎLER (Devamla) — Binaenaleyh, 

bu bakımdan hali hazırda, mülklerini elinde 
bulunduran vatandaşlar, bugün yine büyük 
bir müzayaka içinde, 'murabahacıların elinde 
inim inim inlemektedirler. Böyle gayriâdil kıs
taslarla bu vatandaşların üzerine vergi yük
lemek demek, bu vatandaşları istihsal sa
hasından uzaklaştırmak ve müstahsil durumu
nu bertaraf etmek, müstehlik durumuna sok
mak mân asına gelir. Bunun da millî ekonomi
miz üzerinde büyük mahzurları olacaktır. Be
nim mâruzâtım budur. 

Dönüm, ağaç ve hayvan başı üzerinden alı
nacak vergi, tamamen gayriâdil, gayrisosyal
dır. Bunun gerçek gelir üzerinden tarhını 
arz ve rica ederim. Kanun bu bakımdan v 
t and aşlar a bir külfet tahmil edecek ve millî 
gelirin de düşmesina yardım edecektir. 

Benim maruzatım budur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Kocamemi, bu
yurunuz. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz 
Başkanım ve sevgili arkadaşlarım; vergi tasa
rıları üzerinde yapılan münakaşalarda, bun
ların bir reform olduklarını ispat edebilmek 
için zirai kazançlardan vergi alınması lüzumu 
uzun uzadıya anlatıldıktan ve birtakım yan
lış mesnetlere istinadettirildikten sonra, so
nunda Maliye Vekilimiz hükmünü verdi. Ma
liye Vekilimiz konuşurlarken dediler ki, «Ben 
milyonlar kazanan çiftçilerden vergi alıyorum. 
Bu reform değil midir?» 

Arkadaşlarım, bu tasarıların karşısında 
bulunan hiçbir arkadaşımız, tezlerini Sayın 
Melen kadar beliğ bir şekilde.ifade edemedi
ler. Maliye Vekili ile hemfikirim. Bu mem
lekette, şayet varsa ve vergi vermiyorsa, mil
yon kazanan çiftçiden vergi ıalmak bir re
formdur. Yalnız elimizdeki tasarılara baktı
ğımız zaman, bunlarla milyonlar kazanan 
çiftçiyi alâkadar eden değil bir madde, bir tek 
kelime, tek bir satır dahi olmadığını Maliye 
Vekilinin bu hükmü bu tasarıların reform ol
madığını en katî bir şekilde tesbit et

miştir. 
Muhterem arkadaşlarını, şimdi şu 193 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesini değiştiren 1 nci 
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madde üzerinde durmadan evvel, 'bir başka 
hususa daha temas €tmek istiyorum. 

Hep fark 'etmişsinizdir ki, bu maddeleri şu 
Meclisten geçirebilmek için, mütemadiyen 
milyon kazanan çiftçilerden ve 'bunların vergi 
vermediğinden bahsedildi, duruldu. Ve buna 
mesnedolarak d&, geç-en sene bütçeye konu
lan yüz milyon lira yerine 20 milyon lira, 
rakam biraz da' küçültülerek toplandığı ve 
çiftçinin bu şekilde vergi vermediği iddia 
edildi. Ve bütün bunlar dış rdem.de şu madde
lerin mutlak surette Meclisten geçmesi lâ-
zımgeldiği istikametinde bir hava yarattı ve 
çevre çevre de bunlar çiftçilere karşı âdeta 
bir husumet dalgası haline geldi. 

Arkadaşlarımj çiftçilere şimdiye kadar vargı 
vermemiş. Bir tek kelime baldı, «Namus
suz» kelimesi kaldı söylenmedik. Ne yapmış 
arkadaşlarım bu çiftçiler şimdiye kadar? 
Vergi verin denildi de vermediler ani? Ka
çakçılık mı yapmışlar? -'Sahte faturalar mı 
tanzim etmişler? Yoksa bir operasyonu 5 000 
liraya yapıp, o '500 lira seııvlik gelirim mi var 
demişler? 10 000 liraya bir dâva almış, 7 500 
lira bütün kazancım mı demiş?.. Bu çiftçi
lere demişler ki «Siz daha vergi verecek se
viyeye gelmediniz, vermiyeceksiniz. Devlet sizi 
vergiden muaf tutar.» 

İsterseniz bunun hikâyesini çje Sayın Ma
laya Vekilimizin ağzından dinliyelim. Geçen 
seneki vergi reformları... Evet geçen seneki 
vergi reformları yapılırken komisyonda ol
sun, hususi görüşmelerimizde olsun, Maliye 
Vekilimiz hikâye ediyordu : «Gelir Vergisi ko
nurken ben Umum Müdür idim. Gelir Vergi
sini tatbik 'etmek üzere Avrupa'dan bir. müte
hassıs getirdik. (Mütehassıs gelir gelmez, siz 
Zirai Gelir Vergisi 'almıyorsunuz dedi. ödüm 
patladı. Tâbir kendisinindir, ödüm patladı. 
Çıkardık adamı Anadolu'da gezdirdik, geldi, 
«Haklısınız, sizin çiftçiniz vergi verecek se
viyeye gelmemiş, ondan vergi alamazsınız» 
dedi. Ve 1949 daki Gelir Vergisine, Zirai Ge
lir Vergisi girmedi. 

Bugün milyon kazanan çiftçiden bahsedili
yor, arkadaşlarım. Eğer çiftçimiz dünden bu
güne milyon kazanacak hale geldiyse, Allaha 
şükretmemiz lâzımgelir. 
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Arkadaşlar, kazanan elbette vergi verecek, bu

nun içine çiftçi de dâhildir. Yalnız, etrafta dola
şan «Çok kazanıyorlar, çok versinler» fikrini ev
velâ vazıh bir şekilde ifade etmek lâzımgelir. Ver
gi bir zaruretin ifadesidir. Ve bir memleket hiz
metidir. Bizatihi çok kazanmak verginin esası
nı teşkil etmez. Eğer öyle olsaydı bizden tümen 
tümen fazla kazanan Amerika vergileri indirim 
yoluna gitmezdi. 

Vergi bir mükellefiyettir. Bunun için de her
kesle birlikte çiftçimiz de vardır; büyüğü de var
dır, küçüğü de vardır. 

Arkadaşlarım bütün bu konuşmaların, bu id
diaların bir mesnedi olmak lâzımgelir. îşte bu 
mesnet şimdi müzakeresini yaptığımız bu madde 
ve bundan sonra gelecek olan maddedir. Bu mad
de diyor ki, «küçük çiftçi şu miktara kadar ver
gi vermiyecek, büyük çiftçi verecek.» Bu, dışa
rıda, «Çiftçi vergi vermiyor» oluyor arkadaşlar. 
Ve arkasından hücum başlıyor. Niçin, çiftçi ver
gi vermiyor diye hücum başlasın? Bunu da izah 
edeceğim. Arkasından bir tahmin... Yüz milyon 
tahmin ettik, otuz milyon geldi... Bu yüz milyo
nu kim, nereden çıkardı? Bütçeye nereden kon
du, düşünüldü mü hiç? Yine Sayın Melen'i iş-
hat ediyorum, geçen sene bütçeye yüz milyon 
konduğu zaman kendisi yirmi milyon tahmin et
mişti. Bu sene gittim, sordum: Ne oldu Perid 
Bey? «Bizim tahminimizden fazla oldu. Otuz mil
yon tahsil edildi.» dedi. Bu işin mesul adamı 
<<ben yirmi milyon tahmin ettim ama fazla oldu, 
otuz milyona çıktı.» der. Burada konuşan bütün 
arkadaşlar yüz milyon tahmin edildi; çiftçi vergi 
kaçırdı, otuz milyon tahsil edilebildi, derler. Ar
kadaşlar, burada yüz milyonun nasıl tahmin edil
diğini basit bir hesap ile şurada arz etmek iste
rim. 

Yine Maliye Bakanının rakamlarına göre zirai 
vergi mükellefi 20 000 dir. Bu yüz milyon tah
inine göre, her mükellefin net 5 000 lira vergi 
ödemesi lâzımgelir. Türkiye Cumhuriyetinde, % 
42 sinin 1288 lira gelir bildirdiği bir memlekette 
zirai vergide vasati vergi 5 000 lira olacaktır. Bu 
olmaz arkadaşlar. 

İkinci bir yanlışlık: Deniyor ki; 20 milyar 
millî gelir. Bunun beşte biri yani 4 milyar vergi 
vermesi lâzımgelen insanların uhdesinde, bu dört 
milyar millî gelir. Bunun masraflarını biliyor
sunuz. En aşağı % 70 ama bu hububatta % 90 a 
kadar çıkıyor. % 75 alınca ne kalıyor geriye, 8 
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milyon lira matrah. Evet arkadaşlar, vergi vere
cek insanların dağıldığını düşünün ve vergi alın. 
200 milyon eder arkadaşlar. Bu iki. yüz milyon 
vergiden 5 bin lira muafiyet, iki bin lira ela ge
din indirimi, yedi bin lira. Yirmi bin kişide 150 
milyon liraya yakın bir kısmını da biz düştük, ge
riye elli milyon kaldı. Evet arkadaşlarım; bu lıe-
sapda 1952 de yapılan tahminlere göre, sayım
lara göre. Ondan sonra yapılan tahminler piya
sadan kalktı görünmüyor, çünkü 750 den yukarı 
yirmi bin kişi vardır. Hayır efendim! 1960 sa
yımlarında üç bin kişi var ama istatistikler de 
bugün piyasada yok. 

Arkadaşlarım, şimdi ben bütün bunları düşü
nüyorum- ve namuslu olan çiftçilerin böyle Hü
kümetin «Ben küçük çiftçiyi koruyorum» diye 
getirdiği maddelerle hücuma mâruz kalmasını da 
doğru bulmuyorum. Diyorum ki, esasen bu hak
lar artık vergi veremiyecek hale gelmiş çiftçileri 
kapsamaktadır. İşte, hesabını yapalım. 300 dö
nüm hububat. Ziraatle alâkası olanlar söylesin, 
yüz kilo, yetmiş kuruştan yetmiş lira dönümde. 
Üçyüz dönümde 21 000 lira gelir % 70 ini dü
şün, ondört - onbeş bin lirası gitti, altı bin lira 
kaldı. Düşün muafiyeti, geçim indirimini, gelir 
vergisi verecek bir şey kalmıyor. Ve diyoruz ki 
ondan sonra «çiftçi vergi vermiyor.» Niçin ver
miyor? Çünkü madde var, efendim 40 000 den 
aşağı vergi vermiyor... Arkadaşlar ben teklif 
edeceğim, bu madde ve bundan sonraki madde
ler kalkmalıdır. Sıfırdan başlamalıdır. Ve kim 
vergi verecekse vermelidir. Ama Maliye bunu is
temiyor, çünkü en aşağı iki milyon beyanname 
eline gidecektir, hangisini tetkik edeceğini şaşı
racaktır. Onun için bu haddi yine tutmak isti-
yecektir. Ama kendilerinden o zaman ben rica 
edeceğim, şu kadar yerde muaf tuttuk diye pro
pagandadan vazgeçsinler. Bunlar son hadde za
ten gelmişlerdir. Dikkat ettim hücumlar edili
yor, söyleniliyor «milyonlar kazanıyor vergi 
vermiyor» deniyor. 

Arkadaşlar tekrar okuyayım, 40 bin liradan 
30 bin liraya indirilme var işin içinde. 50 bin 
liradan bahis yok. Niçin Hükümet bunları mü
dafaa etmek zaruretini duymaz ? 

Arkadaşlar, özür dileyerek söylüyorum, ben 
geçen sene vergi mükellefi idim, vergimi ver
dim. Şimdi iftiharla söylüyorum. Manisa mıntı
kasında benim verdiğim beyanname aynı mik
tarda gelen gelirin en yükseği idi. Bugün daha 
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42 bin lira vergi ödedim arkadaşlar. (Bravo ses
leri) Vergi vermiyor, vergi vermiyor. Niye ver
miyor? ÇÜknü burada ayırmışız. 30 bin kazanan 
vermesin, şu vermesin bu »ermesin... 

Bunun böyle olduğunu görmüyoruz; çiftçi 
vergi vermiyor. Ancak yirmi bin kişi vergi veri
yor, şu veriyor-, bu veriyor. Arkadaşlarım tekrar 
ediyorum, bu maddeler kalksın, biz namuslu in
sanlar bu ithamlardan kurtulalım. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Ali Hüdayioğlu. 
ALİ HÜDAYİOĞLU (Maraş) — Muhterem 

arkadaşlarım, küçük çiftçi muaflığını tâyin ba
kımından bir takvim yılı içinde nazara alınacak 
işletmenin büyüklük ölçüleri bu tasarıda orıbir 
bölümde mütalâa edilmiştir. Bu bölümlerin tan
ziminde bilhassa satış tutarı ile işletme büyük
lüğü ölçüsünün ahenk içinde tanzimi icabeder-
keıı hiçbir bölümde bu ahenk tesis edilememiş
tir. Bilhassa dördüncü grupta mütalâa edilen 
patates, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, çeltik 
gibi ziraat mahsulleri tesbitinde ahenksizlik nis-
betsizlik bariz bir şekilde kendisini göstermekte
dir. Dördüncü grup; çeltik ziraati için doksan 
dönümlük işletme ölçüsü kabul etmiştir. Bu sa
tış tutarı ise 30 bin liradır. Hiçbir zaman dok
san dönüm çeltik ekiminde bir yılda 30 000 lira 
satış tutarı gayrisafi olarak alınmaz. Bu dö
nümler arasındaki ahenksizlik ve nispetsizlik bu 
şekilde kabul edildiği takdirde bilhassa çeltik 
ziraatindeki küçük çiftçiler bu sahadan tama-
miyle silinmiş durumda olacaktır. 

İşte arkadaşlar ben, bunu nisbeten önlemek 
için çeltiğin çok benzeri olan üçüncü grupta mü
talâa edilen pamuk grupıına çeltiğin ilhakı için 
bir önerge takdim ediyorum, desteklemenizi ri
ca ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Faruk Küreli; C. K. M. 
Partisi adına, buyurun. 

C. K. M. P. C1RUPU ADINA FARUK KÜ
RELİ (Oonım) — (Jok muhterem arkadaşlarım, 
grupumun bu madde ile alâkalı görüşünü ifade 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, şüphe yok ki en ileri 
vergi sistemi gelir vergisi sistemidir. Hüsnüni
yete dayanır, gelirden vergi alınır, âdildir. Hal 
böyle olmasına rağmen bizim vergi sistemimizin 
de aslını gelir vergisi teşkil etmesine rağmen yi
ne birtakım muaflıklar, maktu usuller, istisna-
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lar gibi sistemin bünyesinde bâzı gedikler kaibul | 
etmiş bulunuyoruz. Haddizatında bazan vergi 
zıyaı, bâzan vergi kaçakçılığı olarak vasıflan
dırdığımız vergi kaybı da bu gediklerin mevcu
diyetinden ileri gelmektedir. Memleketimizin ik
tisadi, içtimai, halkm kültürel seviyesi, bu ge
dikleri kabule bizi zorlamasaydı burada bu mad
de dolayısiyle vâki münakaşalar belki de olmı-
yacaktı. Tasarının 11 nci sayfasında üç tane 
müessese vardır ki, bizim içtimai bünyemizi çok 
açık olarak gösterir. İşletme büyüklüğü ölçüsü, 
satış tutarı ölçüsü, zirai kazançlarda istisna. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer satış tutan öl
çüsü Türkiye'de çalışabilse, zirai faaliyete tat
bik edilebilseydi işletme büyüklüğü ölçüsü gi
bi ikinci bir ölçüyü ele almaya lüzum yoktu. 
Keza Gelir Vergisi sistemi, kültürü müsaidolsa 
çiftçiye, zürraa tatbik edilebilseydi ileride gö
receğimiz maktu sistemin tatbikine yine lüzum 
yoktu. O halde Gelir Vergisi sistemi gelişmesi
ne göz atarsak 1949 yılında asıl sistem olarak 
Gelir Vergisi sistemi kabul edildiği halde Mec
liste bir türlü zürraın vergilendirmesine, zirai 
faaliyetin vergilendirmesine yaklaşılmamış!] r. 
•Son senelerde bu sahanın da vergilendirilmesi 
hususundaki, içtimai adalet duygusu parlâmen
toları tazyika başlamıştır. Geniş bir muafiyet 
alınmış, sene besene ceste ceste bu muafiyet da
raltılmaktadır. Bir gün gelecek bu muafiyet ta
mamen kaldırılacaktır. Manifatura tüccarı na
sıl vergiye tabi tutuluyorsa zürra da aynı şekil
de vergiye taibi olacaktır. 

Arz etmek istediğim husus şudur : 
Birinci maddeyi nazari vergi esasına göre 

adalet, müsavat vesaire giibi birtakım ölçülere 
vurarak, 'enine boyuna tenkıiıd eltaıek mümkün
dür. (Hattâ ıbunu yine nazari ölçülerle ele alın
maz hale getirmek tmümlkünıdür. Ama vergi al
mak da zaruridir. ıBu sahanın, ziraJi faaliyetin 
vergi sahasınla alınması da keza mecburidir. Bu
rada tenkid elden arkadaşlarımız haiklı olarak na
zari ölçülerle tenkid ediyorlar. Fiaikat, «IBu saha
dan lâyıikiyle, tam karşılığı vergi al/mak için ne 
yapımak lâzımgelir» sualine cevap vermi
yorlar. Zaten ıbu suale ne Hükümet, ne Mec
lis cevap veremediği içimdir ki, adalet, 
müsavat «gibi Ikonularda birtakım sakat
lıklar olmasına rağmen şu maddeyi getirmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Yalnız sekiz - on se
nedir 'büyük kütlesi perişan olan, toprağı az, kü- I 
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| çük çiftçinin perişaniyeti edebiyatı altında asıl 

vergi tatıbilk edilmesi lâzımgelen, büyük gelir
lerin teinin 'edilmesi gereken çiiftçi kütlesi de 
vergiden uzak fcalagelmişltir. Bu kanunun şu 
maddelerinden fazla korkmaya lüzum yoktur. 
Meselâ birinci maddede deniiyor İki: «Hububat 
ziraatinde 300 dönüm arazi elken vergiye ıtalbi 
olacak.» Üçyüz dönümlük bir araziiyi 'ekebilmek 
için nadası da narazı itibara alarak 600 dönüım 
(araziye lüzum olacaktır .Üçyüz dönüm araziyi 
ekebilmek,. bilhassa susuz yerlerde 600 dönüm 
arazisi olan kimsenin yapabileceği şeydir. O hal
de asıl, hakiki ölçü 600 dönıümdür. Altıyüz dö
nüm, arazisi olmıyan kimse 300 dönüm ekemez. 
Bunlar hattâ .genişliktir (bile arkadaşlar. Bunun 
küçıük riftçi ile alâka ı yoktur. Birtakım adalet
sizlikler olımıyacak mı? olacaktır. Adana ile Yoz
gat toprağı ibiriıbiriınii (tuitimıyaeıalktır, sulu yer
ler, susuz yerler ıbiriıbirine uymıyacalktır. Bu ga
yet tabiî. Ama bunu kaibul etmekten (başka ça
rede yoktur. Mecburiyet vardır. Biz, parti ola
rak diğer partili arkadaşların, tekrar ediyorum, 
nazari ölçüde tenkid ettiği noktalara hak ver
mekle beraber, amelî ibir çare bulamamak duru
mundayım. Bunu bilhassa işaret etmek istiiyo-
rum. Gerek 12 nci, gerek 13 ncü ve gerekse 10 
nçu maddeler haddizatında ça'lışmıyacaktır, .ar
kadaşlar. 30 - 40 bin lira; bunlar beyana tafbi 
olduğu için çalışmıyıaeaktır, arkadaşlar. Bu zi
rai faaliyetin ham maddesi diğer ticari faaliyet
ler giibi fatura ile gelen bir şey değildir; top
raktan alınır. Bunun menşeini kontrol zordur 
ve tamamen hüsıııüıniyete tabidir. Bizde beyan 
ısİKltemi hüsnüniyete ıtailri olduğu içindir ki, bü
yük çapta kaçakçılık da olmaktadır. Zirai saha
da bu daha çok olacaktır. Hükümet ıbuınu bildiği 
için, tasarısında bunlar asıl emniyet supabı olarak, 
asıl vergi geliri ıtemin edecek bir madde ' olarak 
matbu usulü koymuştur; o madde üzerinde dur
mak lâzımdır. Bunlar da çalışmıyacaktır, arka
daşlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyuruın Sayın Aktdmur. 
YUSUF AKTİMUR (Adana) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım; 
Tasarının birinci maddesi, zirai mükellefiyet

te işletme büyüklüğü ölçüsünü, mer'i hükümlere 
göre yüzde elliye yakın bir nisbette daraltmıştır. 
Bu daraltmadan maksat vergiye tabi çiftçilerin 
adedini birden bire çoğaltmak ve güya Devlete 

I varidat temin etmektir. Bu hususun doğru ol-
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madiği geçen sene gerek Geçici Komisyonda ge
rekse Umumi Heyette uzun uzun izah edilmişti. 
Bu sene yine izah edeceğiz. Gelir Vergisi usulü 
dünyanın en iyi vergi usulü olduğunda ittifak 
halindeyiz. Buna diyecek yoktur. Fakat bu iyili
ğin yanı başında da inkâr edilemiyecek kadar açık 
olan bir hakikat vardır. O da Gelir Vergisi usu
lünde mükellef olma şartının ağır oluşudur. Ge
lir Vergisine tabi olmak demek evvelâ okuma -
yazma bilmek, hesap bilmek ve bunların üstünde 
kanunları anlamak, malî kanunlara vâkıf olmak 
demektir. Bu ise küçümsenecek bir iş değildir. 
Arkadaşlar «Her ata binen binici değildir. Her 
silâha sarılan avcı değildir.» derler. Bir adama 
ata binmeyi, silâha sarılmayı öğretmek için asker
lik ocağında iki, üç seme müddetle talim yaptı
rılır? Ondan sonradır ki, ona ya at, ya silâh tes
lim edilir. Halbuki biz bir sene içinde herkes ver
gi mükellefi olacak ve defter tutmasını öğrenecek 
diyoruz. Bu olmaz arkadaşlar. Ben komisyonda 
yaptığım konuşmamda da zirai sektörün vergiye 
tabi tutulmasının aleyhinde olmadığımı söyledim, 
yine söylüyorum. Fakat ben çiftçiyi bir sene için
de bu kadar tazyik allında tutmanın al ey hinde
yim. Evvelâ Hükümet çiftçi ile arkadaş olduğunu 
ilân etsin ve çiftçinin itimadını kazansın ve bu 
arada kendisinden vergi almak mecburiyetinde 
olduğunu münasip lisanla anlatsın ve beş, altı se
ne müddetle yani onu alıştırmeaya kadar onun 
vermek istediği ile iktifa etsin. Ve ondan sonra 
onunla el ele vererek hakiki vergisini tâyin etme 
şeklini arasın ve bulsun. 

Arkadaşlar, 
Doğan çocuğun büyüme zamanı vardır. Eğer 

ana ve baba çocuğu zamanından evvel büyütmek 
için biri ellerinden diğeri ayaklarından tutar ve 
sündürmeye çalışırlar ise çocuğu öldürürler. 

Bir çiftçi ektiği pamuk tarlasına bir sene müd
detle ihtimam eder ve ondan sonra tarlasından 
ürün almaya başlar. Bir bahçeci ektiği meyva ağa-
(Cina on sene ihtimam eder ve ancak ondan son
ra ağaçtan meyva almaya kendisinde hak bulur. 
Fakat Hükümet kendi vergi mükellefini meyda
na getirmeden ağır vergi almak ister bilmem. 
Halbuki Hükümet evvelâ vergi mükellefini mey
dana getirmesini bilse bu kadar sıkıntı çekmeden 
ondan daha çok vergi alabilir. 

Bu işlerle alâkalı olan arkadaşlar durmadan 
bize bu gibi usullerin Avrupa'nın en ileri mem
leketlerinde de bulunduğunu söylerler. Fakat o 
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ileri memleketlerdeki normal vasatın neden ibaret 
olduğunu ve Hükümetlerle vatandaş arasındaki 
kardeşane münasebetlerin ne suretle cereyan etti
ğini veya nasıl meydana getirildiğini izah etmez
ler. Halbuki aslında bize lâzım oan şey bu cihet
tir. En ileri memlekette bulunan ve iyi işliyen bir 
usulün o memlekete hangi vasatta girdiğini tes-
bidettikten sonra o vasatın bizim memlekette mev-
cudolup olmadığının tetkik ve eğer var ise o usu
lün derhal kabul edilmesinin ve aranılan vasat 
yok ise o usulün derhal, reddedilmesi lâzımgeldi-
ğinin artık bilinmesi lâzımdır. Yoksa Avrupa'da 
iyi işliyen her usulün bizde iyi işliyebileceğine 
inanmak bilgi değildir. Ve bu yüzdendir ki, için
den çıkılmaz hallere düşüyoruz. Bu sebeple mad
denin eski halde bırakılması hususuna oy veril
mesini arz ve rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, birinci mad
de üzerinde gruplar ve altı arkadaşımız konuşmuş 
bulunmaktadırlar. Yeterlik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

KÂZİM AKAK (Çankırı) — Tasarının aley
hinde konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okuduktan sonra söz 
vereceğim efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun tesbit tasarısının birinci maddesi 
hakkında yapılan konuşmalarda aydınlanmış ol
makla müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Samsun 
Fevzi Ceylân 

BAŞKAN — Onbir kişi söz almış bulunmak
tadır. Ve bu arada 12 - 13 tane değişiklik önerge
si vardır. Yüce Heyetinize arz ederim. 

Buyurunuz Sayın Kâzım Arar; yeterlik öner
gesi aleyhinde... 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlar; çok mühim bir mevzu üzerinde müzakere
ler cereyan ediyor. Alelade ve bu derece önem ta-
şımıyan kanunlarda olduğu gibi, gruplar ve altı 
arkadaşın konuşmasını takiben yeterlik önergele
ri yetişiyor. Memleketin 67 vilâyetini kapsıyan 
ve iş sahası olarak zirai mekanizmanın çeşitli bö
lümlerini içine alan bir konuda kifayet takririe-
riyle işi geçiştirmek insafla bağlaşamaz. 

Şimdi kifayet takririnin niçin aleyhinde oldu
ğumun mucip sebeplerine girişeceğim. 
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Memleketimizde vergi kifayeti, Maliye Ba

kanlığı tarafından henüz tam mânasiyle ele alın
mış ve tatbikatında aksaklık göstermiyen bir ko
nu halinde değildir. 

Şehir ve kasabalarda, birçok ticari mükellef
ler üzerinde dahi kontrol vazifesini ifa. edemiyen 
Maliye Bakanlığının bu tasarı ile köye nasıl gi
deceğini, köyde tarlayı nasıl tetkik ve murakabe 
edeceğini, bu maddede zikredilen ölçü içinde bu
lunup bulunmadığını nasıl tesbit edeceği ne ge
rekçe, ne de yetkili Bakanın ve Komisyonun iza
hı içine alınmamış olmaktadır. 

Diğer taraftan yine Maliye Vekâletinin bu ye
ni ihdaslarla Vekâlet kadrosunda bir genişletme 
yolu takibedip etmiyeceği keyfiyeti de henüz 
izah edilmemiştir. 1950 senesinde yine zirai 
kazançlardan vergi alınması yolunda Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde cereyan eden bir müza
kerenin ana hatlariyle bir hülâsasını arz edeyim: 

O zaman büyük ziraatle meşgul bir milletve
kili arkadaşımız teklifi bizzat yapmaktadır. Bu
gün Kocamemi arkadaşımızın soğuk kanlılık ve 
açık yüreklilikle fade ettiği gibi... O zamanın Ma
liye Vekilinin buna verdiği cevapta 

BAŞKAN — Saym Arar; lütfen yeterlik 
önergesi aleyhinde konuşunuz; rica ederim. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Aleyhindeyim 
efendim. 

Zirai kazançlara yapılacak vergiden istihsal 
edilecek miktarın cibayete dahi kifayet etmediği
ni lâ şey mesabesinde kaldığını, bu itibarla bu
nun ihdas edilmemesi lüzumuna kaani bulunduk
larını beyan ederek vaz geçilmişti. 

Muhterem arkadaşlarım; kifayet önergesinin 
aleyhindeyim. Çünkü, bir Teşviki Sanayi Ka
nunu getiririz. Sanayinin vergilerden muafi

yetini sağlar, memleketimizde sınai kalkınmayı 
yerleştirmeye çalışırız. Fakat onun hemen arka
sından Ziraati teşvik Kanunu beklenirken Hü
kümetin, henüz inkişâf etmemiş bir ziraat mem
leketinde ziraata geniş ölçüde, zirai mükellefi
yetler koymasını' da yadırgamak elbette hakkı
mız olacaktır. Her ne kadar konulan kayıtlar 
tatmikârdır. 300 dönüm ziraat yapan bir insan, 
- ben de ziraatle meşgulüm, - bunu eğer gereği 
kadar işletebiliyorsa tatminkârdır. Fakat unutu
lan bir husus var. Bu memleket kuraklıktır. 

BAŞKAN — Rica ederim, esasa geçmeyiniz. 
Kifayetle ilgili beyanda bulununuz, 
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KÂZIM ARAR (Devamla) — Efendim, ki

fayetin niçin aleyhinde olduğumu mucip sebeple
riyle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Mucip sebebi bu şekilde tafsilen 
belirtmenize hakkınız yok. Yalnız kifayetin han
gi bakımdan aleyhinde olduğunuzu burada bildi
receksiniz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Hay hay... Üç 
sene, beş sene üst üste kuraklığın devam ettiği, 
çeşitli âfetlerin sık sık tekrarladığı bu memleket
te her sene muntazam bir ürün istihsal ediliyor
muş gibi Maliye Vekâletinin donmuş ve kalıplaş
mış «reform» adını verdiği yeniliğe sığdırmak 
asla. mümkün değildir, arkadaşlar. Köyü evve
lâ tanımak lâzım. Köyü tanımıyan insanlar köy
lünün derdini bilmezler. 

BAŞKAN — Sayın Arar; Sayın Arar... 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Bu itibarla 

kifayet önergesi yersizdir daha çok konuşulacak 
mevzu vardır. Çok rica ederim; hayati bir ko
nudur. Kifayet önergesinin reddini bilhassa is
tirham ederim; teşekkür ederim. (Soldan alkış
lar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi 120 ye karşı 153 oyla kabul edil
miştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, 1 nci maddeyle il
gili olarak verilmiş bulunan değişiklik önergeleri 
vardır. Bu değişiklik önergelerini aykırılıkları 
itibariyle bir düzene soktuk. Bunları aykırılık
ları itibariyle hepsini ayrı ayrı okutacağım, daha 
sonra ayrı ayrı oyunuza sunacağım. 

Aykırılıkları itibariyle sırasiyle okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Tetkik ve müzakeresi yapılmakta olan 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
1 nci maddesinde yer alan işletme büyüklüğü öl
çüleri tanı bir eşitliği ve vergide adaleti sağlıya-

cak bir nitelikte olmadığı gibi zirai sektörün ger
çeklerini kavrıyacak bir mahiyet taşımaktan da 
uzaktır, ölçülerin tesbitinde dayanılan mesnet
ler ve yapılan hesaplar inandırıcı ve tatminkâr 
bir mahiyet göstermemekte ve bu yolda yapılan 
izahlar da indî, sübjektif bir değer taşımaktan 
ileri gitmemektedir. Geçici Komisyonca Hükü
met teklifinde yapılan değişikliklerin ne gibi bir 
incelemeye dayandığını anlamak da mümkün de-
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ğildir. Ne Hükümet teklifine mesnet olan çalış
malardan, ne de komisyonun Hükümet teklifini 
değiştirmeyi istilzam eden mütalâalarında mev
cut tatbikatı ve bu tatbikatın dayandığı esasları 
değişirmeyi zaruri kılan ve haklı gösteren bir 
mcsnıelt de yoktur. Sebep sadece gerekçenin tet
kikinden de anlaşılacağı üzere, malî hâsıla sağ
lamaktır. Bu düşünceyle hareket edilmiş, tatbi
kat güçlükleri ve tepkiler düşünülmeden mükel
lefiyet sahasının şümullendirilmesi palyatif bir 
vergi alma tedbiri olarak ileri sürülmüştür. Hal
buki, 193 sayılı Kanunun halen iner'i olan hü
kümleri dairesinde zirai sektörün vergilendiril
mesine bir müddet daha devam edilmesine, bu 
vergilendirme şeklinin Gelir Vergisi sistemi için
de oturması, yerleşmesi, ve ilk defa modern 
anlamda bir vergiye tabi tutulan ziraat erbabının 
vergi icaplarına alıştırılnıaları ve vergi şuur ve 
terbiyesine intibaklarının sağlanmaları bakım
larından lüzum ve zaruret vardır. Bu bakımdan 
birinci madde hükmünün tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

izmir Adana 
İhsan Gürsan Ahmet Savrun 

BAŞKAN — 1 nci önergede maddenin tasa
rıdan çıkarılması talebedilmektedir. 

Sayın Başkanlığa 
İşletme büyüklüğü ölçüsü gerçek geliri akset

tiren bir ölçü değildir. Gayri âdil, gayri sosyal 
olduğu gibi.. 

Arazinin kadastrosu da yapılmadığı için ver
gi kaçakçılığını takip için araziyi ölçmeye müncer 
olacağından yapılan masraf tahsil edilecek ver
giden fazla olacağından verimsiz olacağı.. 

Ağaç ve baş kıstasların da gayri âdil, gayri 
sosyal olmaları sebebiyle azalan verim kanunu 
hükmü de ziraatte cari olduğuna göre, millî ha
sılanın düşmesinin önüne geçmek için birinci ve 
12 nci maddelerin kaldırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki 61G sıra sa
yısında kayıtlı kanun tasarısının, kanunun bi
rinci maddesi ile değiştirilmesi istenen (İşletme 
büyüklüğü ölçüsü) başlıklı 12 nci maddesinin 
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Hükümetin teklifinde öngörülen sekili ile, 

tasarının 12 nci maddesi metninin oylanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN —- Bu takrir Hükümetten gelen 
teklifin Meclisçe benimsenmesini lalebetmekte-
dir. 

Yüksek Başkanlığa. 
Birinci maddenin Hükümet tasarısındaki met

ne tamamen uygun olarak ilişikteki metinle de
ğiştirilerek kabulünü saygı ile teklif ederim. 

İzmir 
Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Bu da aynı mahiyettedir. 
Sayın Bakşık, önergenize metni iliştirmişsiniz. 

Zaten elimizdeki suretinde Hükümet teklifi mev
cut. Bilmem okutmamıza lüzum var un?. 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — Okunmasa da 
olur. 

BAŞKAN - - Hükümet teklifinin aynen ka
bulünü istiyorsunuz. O halde okutmaktan vazge
çiyoruz. Elimizdeki metinde Hükümet teklifinin 
ne olduğu belirli. 

Sayın Başkanlığa 
(Madde 1. 1 nci grup : Hububat ziraatinde 

ekili arazinin yüzölçümü toplamı 500 dönümü) 
şeklinde tashihini arz ve rica ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytin oğlu 

Meclis Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 12 nci 

maddesinin değiştirilmesine ait tasarının i nci 
maddesinin kapsamı içerisinde kalan 10 ucu, 11 
nci ve 1 nci grupun aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

10 ncu Grup : Büyükbaş hayvan sayısı 30 
adedi, (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş 
hayvanlar hariç) 

11 nci Grup : Küçükbaş hayvan sayısı 150 
adedi, (Bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kü
mes hayvanları hariç) 
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I nci Grup : Hububat ziraatinde ekili arazi

nin yüçölçümü toplamı 200 dönümü. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi tasarısının 1 nci maddesinin 

4 ncü grııpunda mütalâa edilen çeltik ziraati-
nin, işletme ölçüsü ile satış tutarı arasındaki 
ahengi sağlamak ve çok benzeri olan pamukla 
aynı grupta mütalâa etmek için çeltiğin 4 ncü 
gruptan, 3 ncü grupa sokulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Maraş 
Ali Hüdaioğlu 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesine 

göre; 13 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla değiştiri
len 12 nci maddesinin 6 nci grupunun aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

Fındık mahsulünün satışından, kilosunda sekiz 
kurnş alınması. 

. Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini arz ederim. 
İklime 

Fahir Giritlioğlu 

7 nci grup : Meyva verecek hale gelmiş An-
tep fıstığının 1 300 ağacı, zeytinliklerin 500 
ağacı. 

10 ucu grup : Büyükbaş hayvan sayısı 5 adcd, 
fiş hayvanları ve iki yaşından küçük büyükbaş 
hayvanlar hariç) 

I I nci grup: Küçükbaş hayvan sayısı 50 
aded, (bir yaşından küçük küçükbaş hayvanları 
ile kümes hayvanları hariç) 

T. B. M. M. Başkanlığına 
616 sıra sayılı Kanun teklifinin 1 nci madde

sinin 7 nci grupunda zikredilen Antep fıstığı 
ve zeytinliklerde, Geçici Komisyonca kabul edi
len (1 500) ağaç kaydının (1 000) olarak tadili
ni arz ve teklif ederim. 

Konya 
Fakih özlen 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin 8 nci grnpundaki nareneiye-
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| ye ait ölçünün aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
I teklif ederim. 
I 8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
I narenciyede 600 ağacı. 

İçel 
I İhsan önal 

I Sayın Başkanlığa 
Madde 1. — 11 nci grup : Küçükbaş hayvan 

I sayısı bin adedi (1 yaşındaki küçükbaş hayvan
lar ile kümes hayvanları hariç) şeklinde tashihi
ni arz ve rica ederim. 

Eskişehir 
I Aziz Zeytinoğlu 

I Meclis Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan Gelir Vergisi 

I Kanununun 1 nci maddesinin 1.1 nci grup fık-
I rasınm aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 

ederiz. 
İzmir - Aydın 

Kadri özek Şükrü Koç 

Madde 1. 
11 nci grup : Küçük baş hayvan sayısı 250. 

her çeşit keçinin 50 adedi,- (1 yaşındaki küçük 
bas hayvanlar ile, kümes hayvanları hariç); 

I Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin kıraç ve sulu 

razi deyimini de temel tutmamış olması sebe
biyle âdil bir seviyeye iletlimesi gerektiğinden, 
madde metninde 11 nci grup fıkrasından sonra 
ve sondan ikinci fıkrasından önce aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini saygıyle arz ve teklif ede-

I riın. 
Niğde 

Asım Fren 

Teklif ettiğim fıkra : 
Kıraç dÖnümlü ve normalden en az % 25 

oranında eksik, verimli olduğu, yetkili il ta
rım görevlilerince her yıl yerinde inceleme
lerle anlaşılıp raporla onanan araziye ait her 
nevi tarım şeklinde, birinci maddedeki ölçüler 
o ilin noksan oranı kadar artırılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenni son fıkrası mükellef aley

hine, tefsire müsait bir şekilde kaleme alın
mıştır. Maksadı daha iyi karşlıyacak şekilde, 
fıkraya açıklık vermek için aşağıdaki şekilde 
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değiştirilmesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Yukarda yazılı zirai gruplarının birkaç ta
nesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada 
yapılması halinde : 

İşletme büyüklüklerinden en büyük iki 
grupa ait işletmelerin, bu gruplar için yu
karda yazılı hadlerin yarısını aşmadığı takdirde. 
muaflık devam eder. 

M. M. Sayın Başkanlığına 
3J . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun 202 sayılı Kanunla değişik 12 
nci faddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
nin oya sunulmasını teklif ederim. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Maddel2. — Küçük çiftçi muaflığın tâyin 
bakımından, bir takvim yılı içinde nazara 
alınacak işletme büyüklüğü ölçüleri şunlar
dır. 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı suluda 200 kıraçta, 350 
dönümü; 

2 nci grup .-Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, 
keten ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü topla
mı, 180 dönümü, 

3 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 100 dönümü, 

4 ncü grup : Pancar, patates, soğan, sarımsak, 
kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde ekili ara
zinin yüzölçümü toplamı 75 dönümü, 

5 nci grup : 'Tütün, çay, sebze ziraatinde ekili 
arazinin yüzölçümü toplamı, 40 dönümü, 

6 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
bağ, incir ve fındık ziraatinde yüzölçümü top
lamı 100 dönümü, 

7 nci grup :Meyva verebilecek hale gelmiş 
Antepfıstığı ve zeytinliklerde 900 ağacı, 

8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
narenciyede 450 ağacı, 

9 ncu grup : Diğer meyva ve mahsûl ziraatin
de ekili arazinin yüzölçümü toplamı 75 dönümü, 

10 ncu grup : Büyükbaş hayvan sayısı 50 ade
di, yüksek vasıflı büyükbaş hayvan sayısı 15 
adedi : (İş hayvanları ile iki yaşındaki büyük
baş hayvanlar hariç.) 

11 nci grup : Küçükbaş hayvanlardan 300 
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adedi, ('bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kü
mes hayvanları hariç, 

Yukarda yazılı grupların Ibirkaç. tanesinin 
içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yapıl
ması halinde 'en fazla iki grupa ait işletme bü
yüklükleri nin bu gruplar için yukarda yazılı 
hadlerin yarısını aşmadığı takdirde muaflık de
vam eder. 

Yukarda zikredilen meyvalı ve meyvasız 
ağaçlarda meyva ve mahsûl verebilecek hale 
gelme durumu başlangıcı Tanım ve Maliye ba
kanlıklarınca müştereken testoiıt olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
2. Maddenin aşağıdaki şekilde değiştirile

rek, 
4. Grupta yer alan kendirin bu gruptan çı

karılarak 2 nci grupa dâhil edilmesini arz ve 
teklif edenim, 

Kastamonu 
Sabri KesÜdn 

Sayın Başkanlığa 
Muhtelif önergelerin ışığında tekrar gözden 

geçirilmek üzere tasarının birinci maddesinin 
(Kânunun 12 nci maddesinin) komisyona iadesi
ni saygılarımla rica ediyorum. 

Muğla 
Hilmi Baydur 

AHMET SAVRUN (Adana) — önergelerin 
heyeti umuımiyesi hakkında bir mâruzâtım var 
Başkan... 

BAŞKAN —• Heyeti umuımiyesi üzerinde ne 
gibi bir beyanda bulunacaksınız? T Usule mütedair 
.rai? 

AHMET SAVRUN (Devamla) — Hayır, 
hayır... 

BAŞKAN — Mümkün değil. Şimdi sayın 
arkadaşlarım; bütün verilmiş olan değişiklik 
önergelerini okutmuş bulunmaktayız. Bunların 
büyük bir kısmını Riyasete geldiği anda esasen 
komisyona vermiş ve onların tetkikine arz et
miş bulunmaktayız. Bu sebeple her bir önergeyi 
tekrar ayrı ıayrı okutup kabule şayan olup ol
madığını, nazarı dikkate almınıp alınmadığım 
yüce oyunuza sunacağım. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 
bir teklifim olacaktır. Birinci maddenin istih
daf ettiği 12 nci maddenin fıkralarının ayrı ayrı 
oya sunulmasını teklif ediyorum. 

266 



. Meclisi B T 80 
BAŞKAN — Sayın Fakih özlen biriinci mad

denin istihdaf ettiği 12 nci maddenin fıkrala
rının ayrı ayrı grupları oya vaz'ını talebet-
miştir. Bu şekilde oya vaz'ını usulî bakımdan 
oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. Her bir fıkra, mütaaddit fıkralar ayrı ayrı 
oya sunulacaktır. 

Şimdi değişiklik önergelerini aykırılığı iti
bariyle okutup, oylarınıza sunacağım. 

(İhsan Gürsan ve A. Savur'un önedgelerd 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
SU KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK ÎNAN 

(Çanakkale) — Katılmıyoruz. 
" AHMET SAVRUN (Adana) — Takririm 

hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin takriri okunmadı. 
Bu takrir sizin mi? Buyurun o halde. (C.H.P. 
den müdahaleler), içtüzük madde 116 Sayın 
Kırca.... 

AHMET ıSAVRUN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu takririmizin... 

BAŞKAN — Yalnız takkriri taMlen beyan 
eder... Buyurun. 

AHMET SAVRUN (Devamla) — Esbabı 
mucibede satış kıymetini zikretmiş bulunuyoruz. 
Fakat eksik kalan feir husus var, onu arz etmek 
için huzurunuza geldim. Hükümetin geçen sene 
getirmiş olduğu bu maddelerde ilgili satış tutarı 
50 000 lira idi. Bu 50 000 lirayı geçen seneki 
komisyon, Hükümetle de mutabık kalarak, 
40 000 liraya düşürdü. Bu sene Hükümet, geçen ' 
seneki kendi teklifi 50 000 lira iken bu sene 
25 000 lira olarak getiriyor. 

İkincisi, bu sene hususları değiştiren diğer 
bâzı hükümler var. Geçen sene ziraatle iştigal 
eden bir çiftçinin ikiden fazla iştigal sahası ol
duğu zaman bunların ancak 2/3 nü aştığı tak
dirde muaflıktan çıkıyordu. Halbuki bu sene sa
dece iki yerde iştigal eden kimse bunun yarısını 
aştığı takdirde muaflıktan çıkıyor. Yani 300 
dönümle iştigal eder, onun yarısı yani 151 dö
nüm hububat eder, bir de bunun yanıbaşmda 
kırk büyüklbaş hayvan yerine yirmiibir tane hay
vanı varsa bu mükellefiyete giriyor. Bu hususa 
nazarı dikkatinizi celbetmek için arz etmiş bu
lunuyorum. 
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Sonra, ikinci bir hususu da arz etmek iste

rim. Bunlar muaflık hududunun içinde kalsa da
hi otuzbin liralık satış miktarını aştığı takdirde 
yine bu vergiye tabidir. Yine bâzı arkadaşları
mız ıbâzı takrirler vererek Hükümet ve Komis- ' 
yondan daha kıskanç davranarak sanki böyle h\v 
husus yokmuş gibi bunun daha aşağı düşürül- " 
mesi gayreti içindeler. Zaten otuzbin lirayı geç
tiği takdirde, mükellefiyete tabidir. O ancak mü
kellefi tesbit babında yüzölçümü lâzım olan bir 
kıstastır. Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Yalnızca önerge sahipleri, önergelerini izah 

konusunda kanuşabilirler; eğer Encümen kabul 
etmiyorsa. (İçtüzük madde 116 -' 119) 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Sayın milletvekilleri, ıbu takriri üzüntü ile din
ledim. Sayın İhsan Gürsan Adalet Partisi Söz
cüsü olarak Meclis açıldığı zaman buraya çıktı, 
radyodan şikâyetçi oldu, «Radyo bizim Gelir 
Vergisinin zirai kazanca teşmiline muarız oldu
ğumuzu yazmış, biz bunu demedik» dediler ve 
arkasından bir takrir verdi ve zirai kazanca Ge
lir Vergisinin aşağı - yukarı teşmilini tamamen 
ortadan kaldıracak şekilde. (A.P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Gürültü ve müdahale etmeyiniz 
lütfen. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN 
(Devamla) — Temenni ediyorum ki radyo, bu ' 
beyanları ile birlikte ikisini bir arada millet 
efkârına aynen ilân ve neşretsin. 

Muhterem arkadaşlar; yine Sayın İhsan Gür
san, bu maddenin müzakeresine Komisyonda iş
tirak etti tekliflere iştirak etti. «Tekliflerin ma
hiyeti şudur : Hükümet 25 000 lira almış; hal- ' 
buki Vergi Reform Komisyonu 30 0Ö0 kalbul et
miş, binaenalyeh bu Komisyonun kabul ettiği 
haddi kalbul edelim» dedi ve bu yoldaki tekliflere 
iştirak etti. Teklif konuşuldu, kabul edildi. Ta
sarının heyeti tumumiyesine mu'halefet etmiştir 
ama bu maddeye orada iştirak ettiğini gördüm. 
Şimdi bu maddenin reddini, Gelir Vergisinin bu 
sene, geçen sene olduğu gibi yürütülmesini is
tiyor. Anlaşıldığına göre arkadaşımız şahsı adı
na başka, grup adına başka türlü düşünmekte
dir. (Ortadan gülüşmeler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar..'. 
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MALİYE BAKANI FERlD MELEN 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlar; arz ettiğim ' 
gibi bu maddenin reddi hakikaten zirai 'kazanca 
Gelir Vergisinin teşmilinin kabul edirmemesi de
mektir. 

Muhterem arkadaşlar, geçen yıl Gelir Vergisi-: 

nin zirai kazanca tatbikine ait tadil hükümlerini 
getirirken burada, Mecliste hatırlarsınız, Hükü-
ınetin getirdiği ölçüleri Meclis genişletti. Hattâ 
Hükümetin teklifinde bulunmıyan bir unsur da 
kabul edildi : Beşbin liralık kazanç... Biliyorsu
nuz iki unsur "vardır. Birincisi işletme büyüklü
ğü, ikincisi satış unsuru, îşl etmenin büyüklüğü 
veya satış unsuru sebebiyle Gelir Vergisi mev
zuuna girenler, ayrıca kazançları beşbin liradan 
az ise Yüksek Meclis bunları da vergiden muaf 
tuttu. Bunu Yüksek Meclis kabul eti. Bu sebeple. 
bu sefer getirdiğimiz teklifte Meclisin hakikaten 
yerinde olarak ilâve ettiği bu hükmü biraz yu
muşatılarak değiştiriyoruz. 'Fakat buna mukabil 
satış ölçüsünü değiştirdik. 

Şu mebdeden hareket ediyoruz arkadaşlarım: 
Türkiye'de Gelir Vergisini zirai kazanca teşmi
linde çeşitli sebepler var. Bunu burada tekrar
lamaya lüzum görmüyorum. Bu çok konuşuldu 
ve zaten bunda mahdut arkadaşlar müstesna bu
na, itiraz eden de yok. En âdil vergi Gelir Vergi
si olduğu için zirai kazanç düşünülürken Gelir 
Vergisi gibi en âdil bir vergiye tabi tutmak lâ-
zımgeldiğini herkes kabul ediyor. Buna. itiraz 
yoktur. Yalnız Gelir Vergisini zirai kazanca bü
tün şümulü ile tatbik etmeye de imkân olmadığı
nı yine müştereken kabul ediyoruz, şu esası ka
bul etmiştir Hükümet. 5 000 lira safi kazancı 
olan bir çiftçiyi Gelir Vergisini ödemeye mukte
dirdir. 

Binaenaleyh, daha aşağıya inmiyelim. Zaten 
büyük kütle aşağıdadır. % 90 a yakın bir ikisini 
bunun altında kalıyor. Beşbin liranın dışında 
beşbin lirayı esas alınca ıbu başka zümrelerde da
ha aşağıdır. Günkü başka zümrelerde en az ge
çim indirimi haddinin altında kalanlar vergi dı
şında kalıyor. Bir işçi yılda 1 500 liradan fazla 
ücret alırsa vergiye tabidir. Ama zirai kazanç
larda bunu dailıa geniş tuttuk, beşbin lira dedik.. 
Teknisyenlerimiz, ziraat mütehassıslarımız tet
kik ettiler; beşbin liralık kazancı elde etmek 
için hubıtbatta kaç dönüm arazi ekmek lâzım, 
bakliyatta ne yapmak lâzım, tütünde ne yapmak 
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lâzım? Bu ölçüleri bu meibdeden hareket ederek 
buldular. 

Bir defa 5 000 lira safi kazanç ancak 25 000 
liralık bir satış üzerinden elde edilir, yirmifoeş 
bin liralık bir hâsıla da şu kadar ölçüden alınır. 
Birbiriyle ahenkli şekilde tesbit ettiler. Komis
yonda bunlar tetkik edildi. Hattâ itiraz edenler 
oldu, müteiha'ssıslar çağırıldı ve Komisyon Hü
kümetin getirdiği bu hesapları yerinde buldu, 
Komisyonumuz da bunları kalbul etti. Sadece 
Komisyonda fark olarak şu meydana geldi : Hü
kümetin getirdiği 25 000 lik ölçüyü 30 000 e 
çıkardılar ve arz ettiğim gibi zannediyorum Sa
yın Gürsan da arkadaşlariyle birlikte bunda mu
tabık kaldılar. Ve bu .maddeyi benim bildiğime 
göre Komisyon tam mutabakat halinde çıkardı. 
Şimdi l)n takriri verirsek, bu takrir tamamen 
getirdiğimiz tasarının külliyen reddine muadil 
bir takrirdi. Geriye bir şey kaknaz, tasarıyı top
tan reddetmemiz daha doğru olur ve müzakere
sine de ihtiyaç kalmaz. 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Takririm hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN GÜRSAN ('İzmir) — Değerli arka

daşlarım, Muhterem. Maliye Bakanı ve çok de
ğerli arkadaşım Sayın Melen'in takririm hakkın
daki konuşmaları bana, Komisyon çalışmaların
da ne şekilde bir hareket tarzı takibettiğimi iza
ha imkân verdiği için bilıhassa kendilerine teşek
kür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, şahsım adına konuş
tuğum için bilhassa şunu belirteyim ki, prensip
lerime, kanaatlerime, inançlarıma aykırı gördü
ğüm bir yolda, her hangi bir şekilde dahi olsa, 
bu inançlarının istikametini değiştirecek bir mü
essir karşısında bulunmadığım. zaman yolumu 
hiçbir şekilde değiştirmedim. 

Bilmiyorum neden, geçen sene de olduğu gibi 
vergi konuşmalarında temas ettiğim mevzular 
naçizane kendi kanaatime göre yapmış olduğum 
izahlar ve ileri sürdüğüm fikir mütalâalar ki, 
tamamen sübjektif bir mahiyeti haizdir ve niha
yet şahsıma râci olması bakımından değer taşı
maktadır; bir allerji tovlidediyor. Baızan da se
bepli veya sebepsiz yanlış anlamalara gidiliyor. 
Nitekim geçen gün burada, plân mevzuu üzerin
de bir revizyon zaruretini, o da salâhiyetlerinin 
beyanlarına istinaden, huzurunuzda dile ge-
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tirdiğim halde arkadaşlarım, söylemediğim, dü
şünmediğim mevzuları bana izafe etmek sure
tiyle kendilerine hiçbir şekilde yakıştıramadı
ğım bir za'fa düştüler. 

Aynı şekilde çok değerli arkadaşım, çok sev
diğim arkadaşım Sayın Melen ki, mesuliyetleri 
ağırdır, kendisinin vaziyetlerini takdir ediyorum, 
burada Komisyonda söylememiş ve düşüumemiş 
olduğum bir mevzuu bana izafe ettiler, kanaat
lerine aykırı bir takrir verdiğimi ifade ettiler. 

(Sağdan bir milletvekili — Ben şahidim 
dedin.) 

ÎHSAN GÜRSAN (Devamla) — Hayır ar-' 
kadarlar, böyle değildir. Yanlış anlamış oluyor
sunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonda işletme 
büyüklüğü ölçüleri münakaşa ve müzakere mev
zuu olduğu zaman bunların hangi esaslı teknik 
ve ihtisasa taallûk eden bir tetkika müstenidol-
duğunu kendilerine sormuştum ve bu mevzuda 
gereken ihtisasa ve meselenin mahiyetine nüfuz 
ötme imkânını kendimizde görmediğimiz için de 
bunun alâkalı mütehassıs elemanların da iştira
kiyle bir su komisyonda tetkikinin lüzum ve za-. 
ruretini bizzat ben öne sürmüştüm. Bu lüzum ve 
zaruret Komisyonda kabul edildi ve mevzu bir 
su komisyona intikal ettirildi. Alâkalı federas
yondan zannediyorum, Ticaret Odaları mümessil
lerinin iştirakiyle bu su komisyonda mesele tet
kik edildi. Fakat esasa ve derinliğine gidilemedi. 
Netice itibariyle İstanbul Vergi Refom Komisyo
nunun tesbit etmiş olduğu hasılat ölçüsünü, Ko
misyon müzakereleri neticesinde 30 000 lira ola- • 
rak kabul edilmiş olduğu için, işletme ölçüleri
nin de 30 000 liraya mütenasip bir şekilde tes-
bit edilmesi gibi lalettayin bir esasa isitinadetmi-
yen bir kıstasa dayanıldığı ve işletme büyüklüğü 
ölçüleri hangi tefrikin mahsulü olduğunu anla
madığımız şekilde su komisyonunda bu şekilde 
bir karara bağlanarak, Komisyon huzuruna ge
tirildi ve Komisyonda da bu Komisyonun kararı 
olduğu gibi kabul edildi. 

Çok muhterem arkadaşlarım, ben şunu bil
hassa belirtmek isterim ki, her zaman söylerim 
ve huzurunuzda da dile getiriyorum, Gelir Ver
gisinin daha ilk çalışmalarında bu sistemin 
derinliğine girmiş, memlekette tatbik edilmesi
nin modern vergieilğe doğru hamle yapılması
nın heyecanını duymuş bir arkadaşınız olarak 
bu sistemi zedeliyeeek bir hareketin daima kar-
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şısmda olmayı kendime bir prensilbolarak al
mış bir arkadaşınızım. Bu bakımdan palyatif, 
derinliği olmıyan, memlekette toplumda menfi 
neticeleriyle istihsal edilecek hâsılasından daha 
fazla mahzurlar tevlidedecek bir sistemin hiçjbir 
zaman kabulcüsü olamam ve zannediyorum ki, 
intisabı ile şeref duyduğum Adalet Partisi Mec
lis Grupu da bu şekildeki bir karar içerisinde 
olamaz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, mesele mey
dandadır. Fazla söylemeye de lüzum yoktur. Sa
yın Maliye Bakanı arkadaşımın muhakkak bir 
zühule, bir yanlış anlamaya gittiğini sanıyorum. 
Bu zühullerini ve yanlış anlamlarım! lütfen tas
hih buyursunlar. Kırk senedir beni tanıdıkları
na göre, karakterimi de yakînen tanımış bulunu
yorlar. 

Bu itibarla söylememiş olduğum bir mevzuu 
bana izafe edilmesini, sanki vermiş olduğum tak
rirle bir vergi sistemini, Gelir Vergisi içinde zi
rai sektörün vergilendirilmesini külliyen reddet
tiğim iddiasını tamamen kendilerine iade eder, 
Kuzulunuzdan; müsterih olarak ayrıldığımı bil
hassa, hürmeti eri m le arz ederim arkadaşlarım. 
'Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
elimizde olan tasarıdaki 1 nci maddesinin tayyını 
istihdaf eden bir diğer önerge var. Müsaade bu
yurursanız her iki önergeyi okutup oylarınıza -
arz edeceğim. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.) 

NİHAT DÎLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, önergemi izah etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
«.NİHAT DÎLER (Erzurum) — Murterem ar 

kadaşlanm, ziraatte bir azalan verim kanunu 
hükmü caridir. Bu azalan verim kanunu şudur; 
her hangi bir istihsalde yüzde hesabı niisbet alı
nırsa, yüzde altmış nispetinde bir masraf yapı
lır ve yüzde kırk bir gelir elde edilirse, dönüm 
başına yüzde altmış masraf yapılmışsa ikinci dö
nüm için yüzde altmış bir masraf yapmak lâ
zımdır. Halbuki ikinci dönüm için yüzde 30 
ni^betinde bir masraf yapmak lâzım. Buna «Zi
raatte azalan verim kanunun» denir. Buna gö
re, dönümün esas alınması, vatandaşın gerçek 
geliri üzerinden vergi tarhına imkân vermemek
tedir. Bu bakımdan tamamen tersine bir gayri-
â'dil durum ortaya çıkmaktadır. 
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İkincisi : Gayriâdildir dedim, zira; dönüm 

kıstası nazarı itibara alındığı takdirde arazinin, 
münbit, gayrimünbit olması bahis mevzuudur, 
sulak veya kıraç olması bahis mevzuudur. Bu 
arazinin mümbit, gayrimünlbit, sulak veya kıraç 
olması bakımından arazinin veriminin üzerinde 
müe'sisir bir vaziyet ortaya çıkacaktır. Vatanda
şın gerçek geliri, sırf mücerret dönüm üzerin
den takdiri haksızlık ve adaletsizlik meydana ge
tirecektir. Sosyal adalet ve vergi hukuku şu hu
suslar ile tesibit edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, çok kazanan kimse, 
çok kazandığı nisbette müterakki olarak vergi 
alınma halidir. Bunda adalet olmadığı gilbi sos
yal adalet do bahis- konusu değildir. Bu balkımdan 
gayriısosyaldir de. 

Üçüncüsü .- Bu Vergi verimsizdir diyorum. 
Çünkü bugün memleketimizin topraklarının hü
viyeti gerek hcndesi bakımdan, gerekse hukuk 
bakımından tesibit edilmemiştir. Tesibit edilmedi
ği için vatandaş kendi elinde ne miktar dönüm 
arazi olduğunu bilmemektedir. Bu vatandaş şa
yet kendi beyanını hilafı hakikat olarak verirse 
veya vergi kaçakçılığına giderse bunu kontrol 
edecek olan vergi memurları, ne şekilde vergi 
kaçakçılığı yapıldığını tesibit edecek? Ancak gi
dip araziyi ölçecek, ondan sonra onun kaçakçı 
olup olmadığını tesibit edebilecektir. Araziyi 
tam mânasiyle ölçmek için, kadastrosunun yapıl
ması lâzımdır. Vergi memurları kadastro ya
pacaklar ve bunun için sarf edecekleri para bu 
vatand «ıslardan. ahnaeaık vergiden daha fa«la bir 
masrafı icabettirccek. Bu şekilde verimsiz bir 
vergi hâsıl olacak, umduğumuz neticeyi buliaımı-
yaeağuz. 

Yine ayrıca bu, elastikiyetten de uzaktır. 
Çünkü bu sene tarh ettiğimiz vergi, konjonktür 
dalgalanmalarına uygun şekilde intibak etmiye-
cek bunun neticesi ise memleketin millî geliri 
üzerinde menfi tesir icra edecektir. Köylü vatan
daşlarımız zaten murabahacıların tesiri altında 
inim* inim inlemektedirler. Bir de, gayriâdil, 
gayrisosyal ve azalan verim kanunu nazarı iti
bara alınmadan tarihedilmiş bu verginin altında 
ezilecek, millî istihsal bundan zarar görecektir. 

Onun için bu kanun maddesinin kaldırılma-
ısmı ve gerçek gelir üzerinden tesbit edilmesi lâ-
zımgelen yıllık satış kıstasının nazarı itibara 
alınmasını arz ve rica ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, birinci 

maddeye ilişkin 12 nci maddenin kaldırılmasına 
ait her iki teklif okundu ve sahipleri tarafından 
mücmelen beyan edildi. 

Şimdi her iki önerge ile birlikte bu 1 nci 
maddeyi ve ona ilişkin 12 nci maddenin tasarı
dan çıkarılması hakkındaki önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul eltmiyenler... 
130 oya mukalbil 179 oyla önerge reddedilmiştir, 

Aykırılıkları itibariyle diğer önerlgeleri oku 
tuyörum. 

(izmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dikka
tinizi çekerim, önergeleri okutuyoruz. Aynı 
mealde bir de Sayın Turhan Kut tarafından ve
rilmiş olan bir önerge vardır. Bu iki önerge de 
birbirine müşaibih olduğu için onu da okutuyo
rum. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

GEOlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — Efendim, biz takrire iştirak 
etmiyoruz, takdiri Yüksek Heyete bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Hüküme
tin teklifini okutmaya lüzum var mı? (Yok, 
yok, sesleri) O halde önergede mündemiç bu
lunan ve Hükümet teklifinin kabulünü istiyen 
önergeyi oyunuza sunuyorum. (Anlaşılmadı, 
sesleri, gürültüler) 

Efendim, bu birinci maddede komisyonun 
teklifini değil de Hükümetin getirmiş bulundu
ğu teklifi esas alan ve kabul edilmesini istiyen 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Komisyon katıl
mıyor. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Sa
yın Bakşık, Sayın Turhan Kut tarafından ve
rilmiş bulunan ve Hükümet teklifinin esas alın
masını istiyen teklif 110 oya karşı 160 oyla red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Fa-
kih özlen tarafından yapılan teklifi Yüce Mec
lis kabule şayan addettiğine göre bu madde 
mütaaddit fıkralar mütalâa ederek her fıkrayı 
ayrı ayrı oylamayı kararlaştırdık. 

Şimdi birinci grup olarak hububat ziraatin-
de yüzölçümü tutarı iki yüzelli dönüm olarak 
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kabul edilmişti. İki yüz dönüme indirilmesine 
ait bir önerge okundu. Şimdi bir önerge daha 
var, onu okutacağım : 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun önergenizi izah ede
ceksiniz. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, Gelir Vergisine esas olan bu 
kısım, bir yüzölçümü itibariyle, iki satış mik
tarı itibariyle hesaplanmaktadır. Geçen seneki 
tasarıda 40 bin lira 500 dönüm itibariyle birbi
rine mütcvazi olarak 500 dönümden 40 bin lira 
hâsılat elde edilir şeklinde çıkmış idi. Bu sene 
30 bin lira ve 300 dönüm olarak tesbit edilmiş
tir. Acaba Türkiye'mizin topraklarının verimin
de geçen seneye nazaran bir azalma mı olmuş
tur, yoksa toprak reformları diye bağırdığımız 
bir devirde verim arttı mı? Bunu hesabetmek 
lâzım. Geçen sene 500 dönümden kırk bin lira 
hâsılat elde edildiğini kabul ediyoruz. Bu sene 
300 dönümden 30 bin lira hâsılat elde edilece
ğini kabıü ediyoruz. Nispet düşüyor, şu halde 
arkadaşlarım verim düşüyor. Binaenaleyh, bu 
iki husus birbirine tevazün etmedikçe burada 
olmaz arkadaşlarım, tevazün etmesi lâzımdır. 
Hesap meydanda... Bugün verimi çok olan Ada
na, İzmir gibi mmtakalarımızda narenciye, 
üzüm, bağ, bahçe hariç tutulursa istihsal edilen 
şu birinci grup a dâhil olan buğday, arpa, yu
laf gibi hububat ekilen Orta - Anadolu kısmın
daki verim meydanda. Devlet çiftliklerinin ve
rimi de meydanda. Binaenaleyh, arkadaşlarım 
bugün dekardan ancak ve ancak yüz kilo buğ
day çıkar. Arkadaşlarım, 300 dönümden bunu 
500 dönüme çıkarırsak bugünkü normal fiyat
ları altmış - yetmiş kuruş arasında hesabeder-
sek ancak 30 000 lira tutar. Binaenaleyh ar
kadaşlar bu 300 dönümün 500 dönüme çıkarıl
ması ve geçen seneki hesapların esas tutulması
nı istiyoruz. 

Arkadaşlar, yine bu Orta - Anadolu'da tarla 
bir sene ekilir, bir sene ekilmez. Ama ekilmiyen 
sene yine buna göre vergiye tabi tutulur. Çift
çilerimize. 

Sonra arkadaşlar yine Orta - Anadolu'da ara
zilerin çoğu sulanmaz ve hattâ gübrelenmez, 
onun için verim alınmaz. Ben bu birinci bölüme 
aidolan hububatın ekiliş sahasının çokluğunu 
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teşkil eden Orta - Anadolu'da bu sebepler dola-
yısiyle 300 dönümlük bir tarla ekilisi hiçbir za
man 40 bin lira vermez. Yani teklifimizde bunu 
500 dönüme çıkarmak istiyoruz. İşte arkadaş
lar bu sebeplerle geçen seneden bu seneye veri
min düşmesini hiçbir zaman düşünmediğimize 
göre ve hiçbir zaman 300 dönümden 40 bin lira 
hâsılat elde edilmiyeceğine göre, hattâ komis
yonun kabul ettiği 30 bin lira hâsılatta elde 
edilmiyeceğine göre mutlaka bunun, bırakın 
teklifteki 40 bin lirayı, 30 bin lirayı ancak bir 
çiftçi, Orta - Anadolu'da hububatı eken bir 
çiftçi 500 dönümden elde eder. Bu Devlet çift
liklerinin gelirleriyle de hesabedilmiştir. Bina
enaleyh, bu bakımdan 300 dönümün 500 dönü
me çıkarılmasını arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, buyurun, 
önergenizi tafsilen beyan ediniz. , 

CELAL SUNGUR ı(Yozgaıt): — Muhterem 
arkadaşlarım, benden evvel konuşan bir arka
daşım1 benıimı takririmin zuddıma dönümün arti'-
rıîmasımı talebetti, Ben ise, komisyonun ge
lirmiş olduğu; 300 ıdJönüımün 200 dönüm'e indiriİ!-
•mesini arz ve telkli'f ediyorumı, sebebi : Pratik 
bil* ziraatçı olaraik, elimde hesabımı kitabımı ile 
ektiğimi biçtiğimi bilen bir adamıım. 300 dönüm 
Orta Anadolumum kıraıç arazisinde, dönüme 100 
kilo verdiğine .göre arka d aşlarımı... 

MEHMET GEOİO&LU (Adana) — Ver
im ez. 

CELAL ıSUNGUR (Devamla) — Yüz kilo 
verir. Ben eken, biçen! adamım', hikâye 'kita
bından okumuyorum. 300 Dönümden otuz ton 
asgari Kıraç araziden, sulu araziden değil mah
sul alınır ve en müsait şartlarda Ofise satılan 
Batlara göre bir de tüccara satılan fiatlar ayrı 
22 '500 lira para eder. Bunum 6 500 ilâ 7 OOO lira 
civarımda bir kışımı sürümü, ekimi, tohuma*, 
biçimi tutar. Buma ığöre de 15 000 - 16 000 lira 
gibi net kârı lOİuır. Onb>eş - onartı bin lirayı (bu 
memleikette bir umum müdür alır ve bu umum 
müdürün maaşının ne kadarını vergi olacak ver
diğini, maaşlarımız tdolayıısiyle bilirsiniz. Bu 
vergi Kamunu olmayandan bir şey istemiyor, 
olandan istiyor, olanı 16 '000 lira civarındaki 
kazancımın misbeti dairesinde vergisini verir 
diyor. Bunun işin muihtierem arkadaşlarım, bi
zim teklMmize iltifat etmemizi arz ve istirhamı 
ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — 1 nci grupla ilgili Sayın Ah

met Üstündün teklifi vardır. Bunu okutaca
ğım. 

(Ankara Milletvekili Ahmıet Üstün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —* (Buyurun Ahmet Üstün 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarıım, teklifim, görüldüğü veçhile, ge
rek hükümet teklifine, gerekse komisyon tekli
fine nazaran 1 inci grup hububat ziraatinde yüz
ölçümünün biraz daltoa arttırılmasını teklif etmiş 
huluınmalkt••ayım,. Bunun için bir hususu peşinen 
arzetmek istiyorum. İktisada hayatıımi'zı dü
zmene koymak için biır müddetten beri >çaba içe
risindeyiz. Dışarıdan mütehassıs getirttik, ken
di mütehassıslarımızı seferber etmişizdir, tet -
•kik etmişler, 55l milyar liralılk millî gelirimi
zin 20 milyar lirası zirai .sektöre icabet etmek
tedir. Ama «bu sektör vergi vermemektedir» 
diye dışarıdan gelen uzmanlar söylemişler
dir, Kendi mütehassıslarımız söylemişlerdir. 
Düşünürler, yazarlar bu istikamette fikirlerini 
beyan etmişler ve efkârı ıımumiyede hakikaten 
zirai sektör vergiden kaçmaktadır, vergi ver
memek istemektedir şeklinde bir kanaat de 
bugün için yaratılmış durumdadır. 

•Şu hususu: göz önünde bulundurmak lâzım
dır. 20 milyar liralılk gelir temin eden zirai sek
tör 26 milyondur. 3İ5 milyarlık millî gelire işti
rak etmiş olan vatandaş miktarı ise 2 - 3 milyon
dur. Fert başına dağılış'im nazarı dikkate ala
cak olursanız ziraî sektörün çiftçi ve 'köylünün 
aylık gelir bakımından kazanç bakımından ne 
kadar cüzî bir imkâna sahiboldnğu göz önünde 
bulundurulur. 

Bu itibarla kazanan çiftçiden gelir vergisi 
almak mecburiyetindeyiz. Nitekim zirai ka
zançları da gelir vergisinin şümulü içine sokunu. -
şıız. Bugün bunun hudutlarını da biraz daha 
genişletiyoruz. Fakat hazırlanan, gerek Hükü
meti tasarısında ve gerekse Komisyonun tasa
rısında ziraat nevilerinin miktarları bakı man
dan büyük tezatlar, büyük adaletsizlikler var-
dur. Benim teklifimi yalnız, bir fıkraya mahsus 
değildir, 12 nci maddenin tamamen tadiline da
irdir. Meselâ; hubulb ait zira at inde artış vardır. 
Zeytin adedinde, Antep fıstığı adedinde azal
ma vardır. 

(BAŞKAN — Sayın Üstün,; 12 nci maddenin 
birinci grubu üzerindeki teklifinizi görüşüyo-
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ııız. Herbiri hakkında ayrıca konuşıua imkânı
nız var. Onu oylayıaeağıım çünkü. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Efendim; 
arttırıii'ş için, yani takririmde hububat ziraati-
ni artiıii'rk'en .buradaki, gruplar arasındaki ada-
1 e tsizliğkı gi d e rilmıeıslni düşünmüşümdür. Su
lu hububatta 200 dönüm, kıraçta 3öO dönüm 
olarak teklif ıctmiş bulunmaktayım., Hazine
nin de aleyhine değildir ve guruplar arasın
daki adaletsizliği gidermek bakımından da 
Hükümet tasarısına nazıaran, komisyon tasarı
sına nazaran daha isabetlidir, kanaatindeyim. 
Desteklemenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, müzakeresi
ni yaptığımız 12 nci maddenin 1 nci grupunda üç 
değişiklik önergesi verilmiş ve bu önergeler sahip
leri tarafından tafsilen beyan edilmiştir. Aykırı
lık itibariyle Sayın Zeytinoğlu'nun önergesi 1 nci 
grupta hububat ziraatinde ekili arazinin yüz öl
çümünü 500 dönüm olarak değiştirmek istemekte
dir. Aykırılık itibariyle evvelâ bunu oylarınıza 
sunacağım. 

(Eskişehir milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZ AL (Konya) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
memleketimizin çeşitli tarım sahalarının, çeşitli 
bölgeleriyle tam bir riyazi katiyet ifade edebile
cek bir kritere bağlamak suretiyle vergilendirme
nin mümkün olmıyacağını elbette komisyon ola
rak bizler de farkettik, üzerinde durduk. Bunun
la beraber bir vergilendirmeye gidildiği zamanda 
bâzı esasların kabul edilmesinin zaruri bulundu
ğu da, aşikârdır. Bütün mesele Sayın Maliye Ba
kanının ifade buyurdukları şekilde, tarım gelir
lerinin halen vergilendirilmiş bulunan, bâzı arka
daşlarımızın söylediği gibi yeni bir ihdas mahiye
tinde olmıyan tarım gelirlerinin hangi miktarının 
vergilendirilmesi lâzımdır, konusunun tesbit edil
mesi gerekmiştir. Diğer sahalarda takriben 1 500 
liralık kazancın gelire tabi olması hakikati muva
cehesinde tarımın hususiyetlerini nazarı itibara 
alarak tarımda çalışanların bir aile ziraati yap
tıkları, yani bütün aile fertlerinin topluca tarım
la meşgul olduklarını, tarımın bizzat sigortası bu
lunmadığını, tarımda çalışanların yine böyle bir 
sigortaya şimdilik sahip bulunmadıklarını nazarı 
itibara alarak, genişçe bir muafiyet de tanıdık-
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tan sonra 5 000 Liralık bir verginin, 4 ilâ 5 bin li- I 
ralık bir verginin, net bir kazancın vergilendiril- I 
mesi kabul edilmiş bulunmaktadır, işte komisyo
nun esas olarak tesbit etmiş olduğu bürüt 30 bin 
liralık kazancın hangi mahsulün, ne miktar top
raktan elde edebileceğini tesbit etmeye çalışmış 
olmak gayreti üzerinde gerekli titizliği göstermiş 
bulunmaktadır. 

Bâzı arkadaşlar bu çalışmanın mesnedi olma
dığını, ilmî bir mahiyet taşımadığını söylemiş bu
lundular. Eğer komisyonumuzda bulunan arka
daşlar tarafından bu sözler ifade edilmemiş olsa 
idi, bu derecede lüzumlu olarak arzına gitmek is
temezdim. 

BAŞKAN — Sayın özal, birinci grupla ilgili 
olarak verilmiş bulunan önerge hakkında encü
menin görüşünü bildiriniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Devamla) '— Bunu arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetinizin sa
dece şu cihete muttali olmasını istirham ediyo
rum, faydalı bulunduğu için. Komisyonunuz 30 
bin liralık gelirin vergilendirilmesi esasını tesbit 
ettikten sonra bu gelirlerin demin arz ettiğim şe
kilde ürün nevilerine göre ne miktar topraktan, 
araziden elde edilebileceği cihetini tamamiyle yet
kili organların temsilcilerine bir kere daha yap-
tırtmıştır ve Hükümetten gelen tasarıyı bir de 
böylece inceletmiş ve sıhhatini kontrol ettirmiştir. 
Fakat ayrıca tarımın hususiyetini nazarı itibara 
alarak bir genişliği de kabul etmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım; biz bu 
tesbitin bir kül olarak yetkili bir heyet tarafın
dan yapılmış olduğu noktasına dayanmaktayız ve 
birinin üzerinde yapılacak değişiliğin doğru ol-
mıyacağmı da söylemek istiyoruz. Yetkili heye
tin bize vermiş olduğu rakamların komisyonca 
tesbit edilen 30 000 rakamına muvazi olarak kıy
metlendirilmiş olduğunu kabul ederek komisyonu
muzun getirdiği miktarların esas olarak kabul 
edilmesini ve bunun dışında olan tekliflerin ka
imi edilmemesini arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Zeytinoğlu tarafın
dan birinci grupta hububat sahasında ekili arazi 
yüz ölçümü toplamını 500 dönüm olarak tesbit 
eden önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Aykırılık itibariyle Sayın Üstün tarafından 
verilmiş olan önergeyi okutuyorum. 
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(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Sayın Sungur tarafından verilmiş olan öner
geyi okutuyorum. 

(Yozgat Milletvekili Dol âl Sungur'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu birinci grupu oyunuza 
vaz'etmeden evvel Sayın Hilmi Baydur tarafın
dan verilmiş bulunan bir önerge var, onu okutu
yorum. 

(Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeyi kabul 
ediyor musunuz? ' 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, müzakerenin bu saf
hasına gelmiş, Yüksek Meclis kararını vermiş... 
Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, birinci grupu ko
misyonun teklifi olarak okutuyorum; oylarınıza 
sunacağım. 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili ara
zinin yüz ölçümü toplamı 300 dönümü; 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Birinci grup Ko
misyondan gelen şekli ile kabul edilmiştir. 

I İkinci grup ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilerek, 4 neü grupta yer alan kendirin o grup
tan çıkartılarak ikinci grupa dâhil edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

BAŞKAN — Önerge hakkında Komisyon. 
(İEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 

I Sayın Keskin Önergenizi mi izah edeceksiniz? 
| Buyurun. 
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SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sabrını

zı fazla suistimal etmemeye çalışacağım. 
Muhterem arkadaşlarım, 193 sayılı halen 

meri bulunan Gelir Vergisi Kanununun 12 nci 
maddesinde kendir, ikinci grupta bakliyat, pa
muk, pancar, çeltik, tütün ve keten gibi ziraat 
nevileriyle birlikte mütalâa edilmiştir. Hangi 
esbaba binaen 4 ncü grupa ithal edildiğini ben
deniz anlıyamadım. Esasen kendir ziraati, ke
ten ziraati birlikte yürütülen ve aynı mahiyet
te olan ziraat nevidir. Komisyon getirdiği ta
sarıda keten ziraati 2 nci grupa, bakliyat, ay
çiçeği, afyon, keza 2 nci grupa alındığına göre, 
193 sayılı ve halen meri bulunan Kanun esas
larında kendirin de aynı grupa ithal edilmesi 
lâzımgelmektedir. Bu hususa dair vermiş ol
duğum takririn kabulünü Yüce Heyetinizden 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin tarafın
dan verilmiş bulunan önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Bu 2 nci grupu Komisyonun metni şeklinde 
okutuyorum, oyunuza sunacağım. 

2 nci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, su
sam, keten ziraatinde ekili arazinin yüz ölçü
mü toplamı 220 dönümü; 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Takririm var
dı. 

BAŞKAN — Nedir Sayın Üstün?.. («Oylan
dı», sesleri) Efendim, bir yanlışlık varsa dü
zeltiriz. Eğer arkadaşımızın takriri ikinci gru
pu kapsıyorsa elbetteki üzerinde konuşma ola
caktır. Bir yanlışlık varsa bu Riyasete aittir, 
özür dilerim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Benim tak
ririm bütün gruplar içindir. 

BAŞKAN — Ahmet Üstün'ün ikinci grupa 
ait takririni okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün öner
gesinin ikinci grupa ait kısmı tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Biz mütehassısların rakam
larını esas itibariyle kabul ettik ve komisyon 
olarak üzerinde bir değiştirme yapmadık. Bu 
bakımdan katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Arkadaşlar, 

zirai gelirlerde 300 dönüm hububat, vergi mü
kellefiyeti için kabul ettiğimize göre diğer grup
ları buna'muvazi olarak, adalete uygun bir şe
kilde, kendi kanaatimce Hükümet görüşüne 
ve komisyon görüşüne de nazaran daha isabet
le ayarlamış durumdayım. Komisyon bu gru
pu 220 dönüm olarak teklif etmiştir; ben 180 
dönüm olarak teklif etmekteyim. Yalnız küçük
baş hayvan hariç bundan sonraki grupunda bir 
miktar indirme vardır. Maksadım adaletin te
cellisi bakımındandır. 

Bundan sonra söz almamak için bu hususu 
arz ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Üstün tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Sayın Üstün tara
fından verilmiş bulunan önerge reddedilmiş
tir. Komisyonun metnini aynen okutuyorum. 

(Madde 12. — Z nci grup tekrar okundu) 

BAŞKAN - Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Komisyondan gelen metin ay
nen kabul edilmiştir. 

3. ncü grup: Pamuk; ziraatinde tekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 150 dönümın; 

BAŞKAN - 3 ncü gurp ile ilgili önergeleri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir vergisi tasarının birinci maddesinin 

4 ncü grupunda mütalâa edilen çeltik ziraatının 
işletme ölçüsü ile satış tutarı arasındaki ahengi 
sağlamak ve çok Ibenzeri olan pamukla aynı grup
ta mütalâa etmek için çeltiğin 4 ncü gruptan 
3 ncü grupa sokulmasını arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Ali- Hıüdayioğlu 

BAŞKAN - Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) - Hayır 
BAŞKAN - Komisyon iştirak etmiyor, öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.*.. önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Ahmet Üstün tarafından verilen öner
gede üçncü grupla ilgili husus vardır, onu oku
tuyorum. Ankara Milletvekili (Ahmet Üstün'ün-
önergesinin üçüncü grupla ilgili kısmı tekrar 
okundu) 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZ AL (Konya) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Btmiyenler... Reddedilmiştir. 
Komisyon metnini okutuyorum. 

(12 nci madde 3 ncü grup tekrar okundu) 

BAŞKAN - Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler:.. Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

4 ncü grup. Bu hususta verilmiş olan değiş
tirge önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan madde 1 e ait 12 nci mad

denin 5 nci grupundaki tümünü 4 ncü grupa 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çulha, 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Efendim, ma-

lûmuâliniz son zamanlarda tütün mahsulüne 
arız olan mavi Iküf .hastalığı vardır. îhraoaıtıımı-
zın büyük bir 'kısmını teşkil eden tütün mahsu
lü bu yüzden bir kayba uğramıştır yalnız geçen 
hafta Sayın Tekel Balkanının beyanından 'öğ
rendik ki, 'geçen sene... 

RUHl SOYER (Niğde) — Siz vaz geçin biz 
ekelim. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Efendim, 
müsaade buyurun da konuşayım. 

Geçen sene'ki döviz kaybı 30 milyon dolar 
yani 300 milyon Türk lirasına baliğ olmaktadır. 
Mavi küf hastalığının bizim memleketimizde 
meydana getirdiği 'kayıp aşağı - yukarı yüzde 
50. nin altındadır. Binaenaleyh, ikısa kesiyorum, 
bu miktarın hiç değilse bir misline çıkartılması 
lâzımdır. Yani, tasarıda'M 5 nci grupun 4 ncü 
grupa aktarılması suretiyle bu matlup yerine 
gelmiş olacaktır. Sayın Komisyonun da tatmin 
olduğunu zannediyorum. Verdiğim önergenin 
kabul edilmesini saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 
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Ahmet Üstün tarafından verilmiş bulunan 

önergede mevcut 4 ncü grupa ilişkin 'kışımı oku
tuyorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, öner
gesinin 4 ncü grup ile ilgili kısmı tekrar okun
du.) 

(Ortadan «pamuk yok» sesleri) 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Komisyon tarafından düzenlenmiş metni 
okutuyorum. 

4 ncü grup: Pancar, patetes, soğan, sarım
sak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde 
ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 90 dönümü; 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Eıtmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci grup : Tütün, çay, sebze, ziraatinde 
ekili iarazinin yüz ölçümü toplamı 50 dönümü 
(çayda mahsul verebilecek hale gelmiyenler 
hariç); 

BAŞKAN — 5 nci grup. Bu hususta verilmiş 
olan değiştirge önergeleri vardır. Sayın Ahmet 
Üstün'ün önergesinde mündemiç 5 nci grupla 
ilgili hususu okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün 'ün, öner
gesinin 5 nci grupla ilgili kıs'mı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Bir kül halinde mütalâa et
tik, !bu itibarla katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğiştirge önergesi reddedilmiştir. 

Komisyon metnini okutuyorum. 
(Komisyon metni tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci grup 
kabul edilmiştir. 

6 nci grupu okutuyorum. 
6 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

bağ, incir ve fındık ziraatinde yüzölçümü topla
mı 150 dönümü; 

(Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun öner
gesi okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Sisteme aykırı, kabul etmi
yoruz, iştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarnıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenıler... Deği
şiklik önergesi reddedilmişir. 

Sayın Üstün tarafından verilmiş bulunan 
önergede mündemiç hususu okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün öner
gesinin 6 nci grup ile ilgili kısmı tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Arkadaşla

rım, göüyorum ki, komisyon bir prensip kararı
dır, diyor, lehte de telâkki etse oya katılmıyor. 
Soruyorum ; bu memlekette 150 dönümden fazla 
Fındık bahçesine, incir bahçesine sahibolan 
var imi?. Demek oluyor (İd, Hükümet fındığı ye 
incil'den vergi ahnıyaeak. Şu halde bu husus 
maddeden çıkartılsın, daha isabetli olur •ka
naatindeyim. Bu itibarla teklifimin desteklen
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) —• Muhterem arkadaşlarım, 
huzurunuza fıkralar hakkında her çıkışımda. 
aynı noktaya mâruzâtımı istinadettir'eceğimi 
peşinen söylemek istiyorum. Biz ınevcudorup 
olmdığını, hattâ hususi bâzı teşvika tabi tu
tulması lâzım gelen'"nirün nevi bulunup bulun
madığını nazarı itibara almaksızın daha ziya
de 30 bin liralık gayrisâfi gelirin ne miktar 
araziden veya ne miktar küçük veya bü
yük başhayvandaıı veya ne miktar ağaç sa
yısına, ürün ırevine göre tesbitini yetkililer
den istedik. Bize gelen bilgiyle, Hükümetin. 
getirmiş olduğu tasarıyı kontrol edici, doğ
ruluğunu da tasdik; edici mahiyette görerek 
ittiba ettik. Bugün için, fındık tarlasının 
genişliği bu maktamı altında olanlar çok ola
bilir; hattâ bu miktarı hiç tecavüz etmiyeriler 
do olabilir. Ama kanun böyle bir hali nazarı 
itibara almadan, ihtimalleri de dikkate alarak 
hepsini 'kapsamına alacak bir şekilde hazır
lamış olduğu için bu şekilde tesbitini ve 
tâyinini uygun bulduk. Kabulünü istirham 
ediyoruz:. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) ----- Bir sual sora
bil iriniyim? 

BAŞKAN - Hayır soramazsınız. 
Sayın üstün tarafından verilmiş bulunan 

değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
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edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. 

Komisyonun metnini aynen okutuyorum. 
(Madde 12. — Grup 6 tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Utmiyenler... Kaibul edil'miştir. 

7 ne i grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
Antepfıstığı ve zeytinliklerde 1 500 ağacı; 

BAŞKAN — Bu gnıpa ait değiştirge önerge-
1 enini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gerek Hükümetin, gerek komisyonun zeytin 

için kabul. . ettiği muafiyet nisboti zeytinciliğin 
'inkişafmı baltalıyaca'k mahiyettedir. Yetiştiril
mesi, mahsul vermesi bir ömür istiyen zeytinci
liğin inkişafını ve dikimini teşvik için mua
fiyet miktarının en az 1 500 ağaç olarak ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat 'Turgut 

BAŞKAN — Sayın Turgut, komisyon metni 
ile değişik bir durum yok. Komisyon metninde 
de 1 500 ağaç, sizin takririnizde de 1 500 ağaç. 

CİHAT TURGUT (B-alicesir) — Hükümetin 
teklifi esas alınmıştı, onun içlin vermiştim. Ben
deniz de komisyonun teklifine iştirak ediyor, 
bu sebeple önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin 7 nci grupunun aşağıda ya

zılı olduğu üzeri' değiştiril meşini arz ve teklif 
ederim. 

izmir 
Şükrü AJkkari 

7 nci grup: Meyva verebilecek bale gelmiş 
Antep fıstığı ve zeytinliklerde, ovada olanlar
dan 1 500, dağlık arazide 2 000 ağacı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Mullîterem ar

kadaşlar, bu grupta zeytin ağaçtan ovada ve 
dağda olan ağaçlar için 1 500 ağaç vergi muafi
yetinin dışında tutulmuştur. Halbuki Ege'de iki 
nevi zeytin ağacı vardır: Ovada olan ağaçlar, 
dağda olan ağaçlardan 2 - 3 misli daha verimli 
bulunmaktadır, Bu sebeple tekliflimde, ovada bu
lunan ağaçlardan, grupta olduğu gibi, 1 500 
ünün ve dağlık arazide olanların da 2 000 inin 
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muaf tutulmasını istiyorum, kabullerinizi rica 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZ AL (Konya) — Muhterem arkadaşlar biraz' 
evvel kabulünüze mazhar olan birinci fıkrada su
lanan ve sulanmıyan hububat arazisini dahi tef
rik imkânı olmadığını tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Esasen sayısı 1 500 gibi yüksek bir rakama ba
liğ olmuş bulunan zeytinlerde, dağda ve ovada 
diye ayırmanın güçlüğünü hem dağda, hem ova
da zeytinliği olabilen mükellefler için ayrıca tet
kiklere ve muamelelere lüzum görüleceğini, kabul 
etmenizi rica ediyoruz. 

Bundan başka, muhterem .arkadaşlarımın dik
katlerine bir hususu da arz etmek istiyorum. 
Bu fıkralarda zikredilmekte olan rakamlar, ver
gi mükellefiyetini tesbit etmiş sayılmamaktadır. 
Mükellefin adaylığı tesbit edilmektedir. Bu sayı
larda olanlar mükellef adayı olacaklardır. Ge
lirlerine göre de mükellefiyete gireceklerdir. Bi
naenaleyh, Komisyonca kabul edilmiş olan raka
mın, başkaca bir tefrike ihtiyaç hissedilmeden 
kabulünün yerinde olacağını tekrar arz ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan tarafından 
verilmiş bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önerge
si reddedilmiştir. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 

İNAN (Çanakkale) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 

ediyor. Değişiklik önergesini oyunuza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik 
önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 neti, kanunun 12 nci madldiesinin 

7 nci grupundaki 1 500; fıstık ve zeytin ağaç
larının (1 000) olarak düzeltilmesini arz ede
rim. 

Zonguldak 
Kenan Essengin 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 

İNAN (Çanakkale) —- Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 

ediyor. Değişiklik önergesini oyunuza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik 
önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Fakih özlen'in önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi reddedilmiştir. 

Sayın Ahmet Üstün tarafından verilen öner
gede mevcut bu noktaya ilişkin hususu okutu
yorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün öner
gesinin 7 nci grupla ilgili kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Komisyon metnini okutuyorum. 
(12 nci madde 7 nci grup tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Aynen kalbul edilmiştir. 

. Sekizinci grupu ve bu hususta verilmiş olan 
ön örgeleri okutuyorum. 

(İçel Milletvekili ihsan önal'ın önergesi 
okundu.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın önal. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem arka

daşlar; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad

deler ve fıkralarının halen müzakeresini yapmak
ta olduğumuz kanunun birinci maddesinde - Kü
çük çiftçi muaflığını tâyin bakımından bir tak
vim yılı içinde nazara alınacak işletme büyüklü
ğü ölçümünde 8 nci grupta, meyva verebilecek 
hale gelmiş narenciyede 500 ağaç olarak tesbit 
edilmiştir. (Hükümetin teklifi 400 dür.) 

Muhterem arkadaşlar hepiniz bu sene naren
ciyenin Çukurovada maruz kaldığı felâketi bili
yorsunuz. Bendeniz 15 gün evvel yürekler acısı 
manzarayı bizzat yerinde gördüm. 17 sene evvel 
dikilmiş portakal ağaçlarının tamamen simsiyah 
kesilmiş ve kurumuş olduğunu gördüm. Bu neye 
benzer biliyormUsunuz, bir tüccarın mağazasının 
yanarak bütün servetini kaybetmesinin aynıdır. 
Bu bahçe sahipleri 15 senedir emek ve masraf ya
parak meydana getirmiş oldukları varlıklarının 
hepsini kaybetmiş bulunuyorlar. Şimdi bunlar 
tekrar sıfırdan başlıyarak bahçe yetiştirmek mec
buriyetindedirler. 
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Malûmunuzdur ki zaman zaman tabiî âfetler 

olduğu zaman ağaçlar meyvelerini kaybederler. 
Fakat ertesi sene yine meyve verirler. Nihayet 
'kayıp bir iki sene olalbilir. Ama narenciyede 
zaman zaımaın ibu ıseneki gilbi gelen bir felâket bü
tün ağaçları kurutup yok etmektedir. Tekrar aynı 
ağaçları meydana getirmek büyük masraf ve emek 
iyidir. Ve seneler ister. Şimdi Çukurovalda arttık 
bir narenciye bahçesi yetiştirmeğe teşebbüs edecek 
insan bulmak pek zor olacaktır. Zira arıztettiğiım 
gibi narenciye büyük riks istiyen bir meyvecilik 
bölümüdür. Narenciyenin medeni memleketlerde 
nasıl hayati bir gıda olarak kabul edildiğini bili
yorsunuz. Sonra narenciyenin nasıl sağlam bir 
ihraç maddesi olduğu da hepinizin malûmudur. 
Kaldı ki ikinci bir narenciye felâketinin Türkiye 
'haricinden portakal, limon ithal etmek mecbu
riyetinde kalacaktır. 

Bugün Israilin narenciye ihracı, işittiğime gö
re toprağı bir Vilâyetimiz kadar büyüklükte ol
masına rağmen Türkiyenin 10 misimden daha 
fazla narenciye ürünü ihraç etmekte ve büyük dö
vizler kazanmaktadır. 

îştıc narenciyeye bir teşvik tanıma bakımın
dan muafiyet sınırını 600 ağaca çırarılması hatta 
1000 ağaca çıkarılması lâzımdır ve memleketin 
menfaati bunu icaibettirmektedir. Narenciye an
cak 5 seneden sonra masrafının bir kısmını karşı
lamağa başlar. Evet narenciye 5 senede meyve ver
meye başlar ama ancak masraflarının belki 1/4 
nü karşılar. 7 nci sene sonra geliri masrafını kar
şılar. I 

Zaten vergi muaflık sınırı satış tutarı ölçüsü 
tespit edilmiş olduğundan bu şekilde 500 yerine 
600 ağacın kabul edilmesi hiç bir vergi ziyanına 
sebep olmayacaktır. Bu ancak narenciye ekimini 
teşvik eden psikolojik bir tesir yapacaktır. Diğer I 
teşvikler m ey anında bu teşvik de lâzımdır. Bu gi
bi teşvikler yapılmadığı takdirde portakalı şimdi
kisinin iki misli fiyatına yiyeceğimizi de unutmı-
yalım. 

Bu itibarla hiç bir vergi ziyama sebep olmaya
cak bu teklifin İdilimize reyinizi kullanmanızı is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İhsan önal tarafından ve -
rilımiş bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Değişiklik 
önergesi reddedilmiştir, | 
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•Saym Ahmet Üstün tarafından verilmiş bulu

nan önergede bu hususa ilişik durumu okutuyo
rum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün önerge
sinin 8 nci grupla ilgili olan kısmı tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Değişiklik önergesini oyunuza 
ısunuyıoruım. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Komisyon metnini okutuyorum. 
8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

narenciyede 500 ağacı; 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Komisyon metni ay
nen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu örüp ve bu hususta veril
miş değişiklik önergeleri, önerge yök. (Var ses
leri) — Ahmet Üstün tarafından verilmiş olan 
önerge de bu hususa ilişik noktayı okutuyorum. 

9 ncu grup : Diğer meyva ve mahsul ziraatin-
dc ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 75 dönümü 

('Meyva ve mahsul verebilecek hale gelmiyenıler ile 
palamut hariç); 

JBAŞKAN — Değişiklik yok. Saym Üstün Ko-
imisyon metnine katılıyor musunuz? 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Alım at Üstün'ün teklif ettiği 
metin ile Komisyon metnini tekrar okutup oyları
nıza sunacağım. 

(9 ncu grupla ilgili Komisyon metni tekrar 
okundu) 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
Edenler.. Etmeyenler.. Komisyon metni aynen ka
bul edilmiştir. 

10 ncu grup : Büyükbaş hayvan sayısı 50 ade
di, (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş hay
vanlar hariç); 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesinin 10 ncu grubundaki 

(50) büyük baş hayvanın 25 e indirilmesini arz-
ederim. 

Zonguldak 
Kenan Esemgin 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 

İNAN (Çanakkale) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
ettiler. Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmeyenler... Değişiklik önerge
si reddedilmiştir. 

Sayın Giritlioğlu'nun takririnin 10 ncu grup
la ilgili kısmını okutuyorum. 

«10 ncu grup büyükbaş hayvan sayısı beş 
aded, (iş hayvanları ve ilki yaşından küçük bü
yükbaş, hayvanlar hariç)» 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Giritlioğlu, 
önergenizi izah sadedinde... 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Da
ha müsait teklif reddedildiğine göre benim 
teklifimin reddi mukadder. Fakat bir konuyu 
dikkat nazarlarınıza arz eftımıek mâksadiyle bu 
sözü aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1955, 1956, 1957, 
1958, 1959 yıllarında buna ait Edirne ilinin ağ
namı vergisine ne miktar hayvan vergisi verildi
ğine dair listeyi getirttim. Bu beş senelik vergi 
listesinden büyük baş hayvan vergisini verenler
den bizim miktarımızın içinde vergi verenlerden 
koca Edirne vilâyetinde yalnız bir kişi var. Elli
den fazla hayvan sahibi olup ağnam vergisinde 
bu vergiyi veren yalnız bir kişi vardır. Küçük 
baş sahiplerinden bu vergiyi veren oniki kişi var
dır. îfciyüz elliyi aşan. Bu mânada meseleyi mü
talâa edecek olursak; hayvan vergisi yok demek
tir. Şu durum karşısında daha centilmen ve da
ha lûıtufkâr ve daha samimî davranalım. Hayvan 
Vergisi verilmiyecek diye bin, veyahut realist öl
çüler dâhilinde hareket edelim. Zira, belki Hak
kâri, Ağrı, belki Kars, belki Konya hayvancılık 
bakımından Edirne vilâyetinden daha fazladır 
ama, meralariyle mâruf Edirne ilinde elli büyük 
baş hayvandan yukarı hayvan sahibi yalnız bir 
kişi vardır. Ve ikiyüz elli küçük baş hayvanı 
aşan hayvan sahibi yalnız 12 kişi vardır. Takdi
rinize arz ederim. Ve Komisyon dondurulmuş ve 
kalıba saplanmış, dondurulmuş cümlelerle lütfen 
cevap vermesinler. Hâdiselere biraz daha realist 
açıdan baksınlar. Bu işi biraz daha tatminkâr 
hale getirsinler. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın 
özal. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RÜŞTÜ 
ÖTAL (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın mütalâasına 
ilk bakışta hak vermemek mümkün değil. İnan
manızı isterim ki, Komisyonumuzda gerek bu 
mevzu üzerinde, gerek her konuştuğumuz mad-
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denin her hüküm taşıyan ifadesi çok konuşul
muş, akla gelebilecek bütün söz ve fikirler Ko
misyonumuzda beyan edilmiştir. Kabul edilir
ken de bütün bu fikir ve mütalâaların ışığı al
tında .kalınmıştır. Şunu arz etmek istiyorum; Ko
misyon muayyen bir kalıba girmiş değildir. Gir
mek istidadında ve temayülünde de hiç olunma
mıştır. Ancak üzerinde konuştuğumuz fıkraların 
bir bütünlük ifade ettiğini arz etmeye çalışarak 
bu bütünlüğü bir kere daha tekrar edeceğim. 
Ürünün çeşidi ne olursa olsun 30 bin liralık gay-
risâfi gelir almıyor mu, alınmıyor mu? Bunu t,es-
bit edelim, esas budur. 

İkinci maddede bunun da münakaşası ola
caktır. 

Şimdi sıra, bu 30 bin liralık gelirin kaç bü
yükbaş hayvandan elde edildiğimi hesaıbetmeye 
geliyor. Bu hesaba da zannediyorum ki, ne Yük
sek Heyetiniz, ne Yüksek Heyetiniz adma vazife 
yapmaya çalışmış olan Geçici Komisyon direkt 
olarak yetkili olabilir. Bunu, hakikaten ele geçi
rebilen, temin edilebilen istatistiklere dayanmak, 
yetkili gördüğümüz bütün müesseselerin, kurum
ların mütalâalarını almak suretiyle tesbit etmeye 
gayret ettik. Ancak, dünkü umumi müzakereler
de ifade edildiği gibi, Komisyonunuz da idrak et
mektedir, kabul etmektedir ki; meselâ büyük baş 
hayvan denildiği zaman, bunun az verimli olanı, 
çok verimli olanı, muhtelif nevileri vardır. Mah
sul verenlerin her bölgemizde, hattâ aynı bölge
nin dağlık ve ovalık mıntıkalarında ayrı ayrı ne
ticeler verdiğini elbetteki bilmektedirler. Ama 
arz edeyim ki bir kriter bulmak mecburiyeti de 
vardır. Her hangi bir yerde şu cins büyük baş 
içindir, diyemeyiz. Çünkü bir insanın, bir çiftçi
nin bir kaç cins hayvanı birlikte beslemevsi müm
kündür. Binaenaleyh kesin bir kriter, hepimizi 
son derece riyazi bir katiyetle tatmin edecek olan 
birk riter bulunmadığını kabul ettiğimiz zaman 
bunu da beraberce kabul ediyoruz demektir. Ama 
bir başka çare olmayınca da elbette bir rakama 
bağlanma zarureti çıkmaktadır. Fahir Giritlioğlu 
arkadaşımızın ilk bakışta doğru gördüğüm ve an
cak üzerinde durulduğu zaman münakaşa edile
bilecek ve hattâ komisyon gözü ile reddedilebile-
cek mütalâası da şudur; Bir çiftçi sadece büyük 
baş hayvan ile meşgul oluyorsa, o takdirde 40 dan 
aşağıdır, 40 dan fazladır, binaenaleyh vergi mü
kellefi olur veya olmaz, münakaşası yapılabilir. 
Ama tarım sahasında uğraşan bir çiftçinin 20 -
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25 büyük baş hayvanı olabilir, küçük baş hayva
nı olabilir. Tarımla ve toprakla doğrudan doğ
ruya iştigali de bulunabilir. Bunların yan yana 
gelmesi mükellef haline getirir. Binaenaleyh, 
Edirne'de kırktan fazla hayvan besliyen bir tek 
kişi olmuş olması kanunun bu bütünlüğü içeri
sinde çok önemli sayılamaz. Yapılmış olan hesap
larda, bilhassa ihtiyar edilmesi zaruri olan mas
raflara da büyük ölçüde el betteki yer verilmiştir. 
Binaenaleyh, getirilmiş olan rakkamm, mükellef 
sayısına bakılmaksızın şayanı kabul görmesi ve 
bu şekildeki ısrarımızın, lütfen bir kalıp anlayı
şı içerisinde telâkki edilmemesini istirham ediyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu tarafından ve
rilmiş bulunan değişiklik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Değişik
lik önergesi reddedilmiştir. 

Sayın Sungur'un önergesinin 10 neu grupla 
ilgili kısmını okutuyorum. 

«10 ucu grup : Büyükbaş hayvan sayısı 30 
adedi, (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş 
hayvanlar hariç.)» 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
I )eğişiklik önergesi reddedil mistir. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Öneı •gemi ge
ri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün bu hususa 
değinen değişiklik önergesini geri alıyorlar. 

Bu hususla ilgili başka, değişiklik önergesi 
yoktur. 

Komisyon metnini aynen okutuyorum. 
(Madde 12. — 10 ncu grup tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon metnini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Komisyon metni aynen kabul edilmiştir. 

1.1 nci grup : Küçükbaş hayvan sayısı 250 
adedi, (bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kü
mes hayvanları hariç); 

BAŞKAN —• 11 nci grupa ait önergeleri oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 nci maddenin 11 nci grupundaki küçükbaş 

hayvan sayısının (150) ye indirilmesini arz ede
rim. 

Kenan Esengin 
Zonguldak 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Esengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, prensip itibariyle ben, kanunun 
bu şekilde gelişinin zaten aleyhindeyim. Yani, şu 
kadar hayvanı muaf tutmak, şu kadar dönümü 
muaf tutmak... Bunlar tatbikatta küçük memur
larla mükellefler arasında suiistimal yaratmak
tan başka bir şeye yaramaz. 

Bir de üstelik 250 hayvanı muaf tuttunuz 
mu, bin hayvanı olan dörde bölecek bu hesabı
nın, ötekisi anasının diye hilekârlık yapacak hiç 
kimse vergi vermiyecektir. Bunun dışında da hiç 
ıbir .memur gidip ite semin. 251 dir, işenin 260 dır, 
250 si vergiden muaf olacaktır, demez. Bu da bir 
suiistimaldir. Bütün bunların dışında madem ki 
sistemi değiştiremiyoruz, o halde teklif ediyorum, 
bu 250 yi 150 ye indirelim. Aksi takdirde bu 
hayvanlardan vergi alacağız diye kendimizi al
datmış oluruz. Bu birtakım oyunlardan başka 
bir şey değildir. 

BAŞKAN — Sayın Esengin tarafından ve
rilmiş bulunan değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Benimki de 
aynı mealde idi Reis Bey, 

BAŞKAN — Kaimi etmiyenler... Değişiklik 
önergesi reddedilmiştir. 

Sayın Sungur'un önergesinin bu 11 nci grup 
ile ilgili kısmını okutuyorum : 

«\l nci grup küçük baş hayvan sayısı 150 
adedi, (Bir yaşındaki küçük baş hayvanlar ile 
kümes hayvanları hariç)» 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi reddedilmiştir. 

Sayın Ahmet Üstün tarafından verilen bu 
noktaya ilişkin önerge kendisi, tarafından geri 
alınmıştır. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Ben de 
geri alıyorum, efendim.. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu da geri almış
lardır.. 

Sayın Azizoğlu'nuıı önergesini okutuyorum : 
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytihoğru'nun 

11 nci grup ile ilgili önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTtNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, memleketimizin muhtelif böl
gelerindeki meraların bir kısmı verimli olabilh', 
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bir kısmı da verimsiz olabilir. Bâzı verimli 
meralarda az hayvan adedi komisyonun kabul 
ettiği 30 bin liralık geliri getirebilir. Bendeniz 
2 nei maddeyi 40 bin olarak teklif ediyorum. 
Bâzı verimsiz meralarda 250 hayvan değil, bin 
hayvan dahi bu 30 bin liralık geliri getirmez. 
Biz memleketimizin umumi olarak vasati ölçü
sünü almak mecburiyetindeyiz. Ne verimli, ne 
de verimsiz mıntakaları değil, vasati mıntaka-
ları ele almak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bugün komisyonun 
getirdiği 30 bin, benim teklifimde 40 bindir. 
40 bin lirayı esas aldığımızda bu kaç baş hay
vandan temin edilebilir. Bunun hesabını yapa
cağız. Küçük baş hayvanları da alalım, koyu
nun üaferinde yapağısı vardır, keçinin tiftiği, ; 

sütü, yağı vardır. Gelir dediğimiz küçük baş i 
hayvanın geliri bundan ibarettir. Bunların sene
lik gelirleri malûmdur arkadaşlarım. En niha- ; 
yet bunların fiyatları da malûmdur. Yapağı i 
6 lira, tiftik 15 liradır. Senede vasati 2 kilo ya- ] 
pağı, bir kilo tiftik verir. Bunun sütü yoğurdu 
da malûmdur.. Binaenaleyh, bırakın 40 bini 
250 hayrandan nasıl 30 bin liralık varidat te- j 
min eder arkadaşlarım1? 250 hayvan sahibi bir j 
vatandaşımız, çiftçilikle geçinmiyen bir vatan- j 
daşımız nasıl 30 bin lira gibi bir varidat temin 
edebilir"? Ben bu görüşlere şaşıyorum. Onun için 
ben bin hayvan teklif ediyorum. Bin hayvandan 
aşağısından senede 40 bin liralık gelir temin , 
edilmez. 

Aziz arkadaşlar, şimdi bu sebeplerden do
layı, eğer biz katı olarak, mutlaka hayvan sa-^ 
hiplerini vergiye tabi tutacaksak müstesna, 
ama 30 bin lira, 40 bin lira temin eden hayvan 
sahiplerini hesabetmek mecburiyetindeyiz. Hiç
bir zaman bu 250 hayvan sahibine 30 bin lira"' 
dahi varidat getirmez arkadaşlarım. Bu sebep
ten, önergemde arz ettiğim gibi, hayvancılıkla 
iştigal edenleri tevsik etmek için, mademki 
memleketimizde hayvancılığı teşvik ediyoruz, 
mera gelişmesini teşvik ediyoruz, bunların em- ' 
t ialarmm ihracatını teşvik bakımından da ar
kadaşlarım mutlaka 250 adedinin çoğaltılması 
lâzımdır. Bu otuz bin lirayı, kırk bin lirayı, be
nim hesabıma göre ancak ve ancak bin hayvan 
temin eder. Onun için önergemin kabulünü arz 
ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu tarafından 
verilmiş bulunan değişiklik önergesini oyunuza ı 
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sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç ve 
İzmir Milletvekili Kadri özek'in müşterek öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKA*N — Komisyon katılıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RÜŞTÜ ÖZ AL 

(Konya) — Efendim, memleketimizdeki keçinin 
azaltılması noktai nazarını istihdaf ettiğini 
zannettiğim bu takriri komisyon olarak kabule 
müteamil bulunmuyoruz. Çünkü, böyle bir ted
biri yalnız bu gelir kanuniyle alınmış olmasını 
kabul etmek mümkün değildir. Keçi meselesi
nin ayrıca halledilmesi lâzımdır. Bu bakımdan 
takrire katılmamaktayız. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
11 nci gruptaki küçük baş hayvan sayısının 

300 e çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. Komisyon metnini okutuyorum : 

(Madde 12 ile ilgili 11 nci grup tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon metnini bu şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 12 nci maddenin 11 nci 
gruptan sonraki devamını okutuyorum : 

Yukarda yazılı ziraat gruplarının birkaç ta
nesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada 
yapılması halinde, en fazla iki grupa ait işletme 
büyüklüklerinin bu gruplar için yukarda yazılı 
hadlerin yarısını aşmadığı taktlirde muaflık de
vam eder. 

Yukarda zikredilen meyvalı ve meyvasız 
ağaçlarda meyva veya mahsul verebilecek hale 
gelme durumu başlangıcı Tarım ve Maliye ba
kanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım bu hususla 
ilişkin Sayın Asım Eren tarafından verilmiş bu
lunan bir önerge var, tekrar okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının .1 nci maddesinin kıraç ve sulu 
arazi deyimini de temel tutmamış olması sebe
biyle âdil bir seviyeye iletilmesi gerektiğinden 
madde metninde 11 nci grup fıkrasından sonra 
ve sondan ikinci fıkradan önce aşağıdaki fık
ranın eklenmesini saygıyla arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Teklif ettiğim fıkra : 
Kıraç dönümlü ve normalden en az % 25 

oranından eksik, verimli olduğu yetkili il tarım 
görevlilerince her yıl yerinde incelemelerle an
laşılıp raporla onanan araziye ait her nevi ta
rım şeklinde birinci maddedeki ölçüler o ilin 
noksan oranı kadar artırılır. 

BAŞKAN — Sayın Eren, önergenizin izahı 
sadedinde, buyurunuz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan ay
nen kabulleniyorum. 

BAŞKAN — Hay, hay efendim, beyanlarınız 
zabıtlara geçiyor. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem arka
daşlarım, kanunun onikinci ve onüçüncü maddele
rinde iki ölçü, iki kıstas vergi için ileri sürülmüş
tür. Onikinci maddede yüzölçümü ve ağaç adedi, 
hayvan adedi; onüçüncü maddede ise satış hasıla
sı miktarı otuz bin lira. Her ikisi arasında bir ir
tibat kurulmuştur, iki ayrı kıstas vardır, - ikin
cisini nazara almadığımız zaman - bunlardan bi
rincisi çiftçiyi mağdur ediyor. Günkü Ziraat 
Odaları Birliği istatistiklere dayanarak yapmış ol
duğu hesaplarda bu yüzölçümündeki arazinin her
hangi bir tarım nevinde her hangi bir mahsûl ne-
vinde 30,000 lira verim temin edilemediğini bil-
hesap broşüründe açıkça belirtiyor. Bugün satışı 
30,000 lira olmasa dahi bu husustaki yüzölçümü 
bunu tecavüz edenlerden bu alınacaktır. Bu iti
barla muhterem Komisyon sözcüsünün demin 
söyledikleri ile realite imtizacetmiyor, tevafuk 
etmiyor. Biz gerçi 25 binden 30 bine çıkarmakla 
ve hükümetin getirdiği teklifte yüz ölçümü, hay- -
van ve ağaçların adetlerini biraz daha geniş tut
makla çiftçinin lehine hareket etmiş bulunuyo
ruz. Ama gene burada 2 nci kıstas olan 30 bin li
ra ile 1 nci kıstas olan yüzölçüm meselesi ayarlı de
ğildir. Kaldı ki kıraç, arazi ile, vadi tabanlarmda-
ki tarım nevi ve sulu ziraat şeklinde yapılan işlet
meler verim hattâ %80 - %300 kadar değişmekte-
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dir. Bi]hassa patateste, mısırda, buğdayda bu hâ
sıla fevkalâde artmaktadır. Bu itibarla ikisini 
aynı ölçüye tabi tutulmak da adilâne değildir. 
Yani yüz ölçümü kıraç yerde yapılan tarımda ay
nı yüzölçümünü geçti diye vergisini almaya kalk
mak, sulu arazide en aşağı ondan iki misli, üç mis
li fazla hasılat olan bir adamdan da aynı vergiyi 
almak elbette adilâne değildir. Bu itibarla ben
deniz yüzölçümü ile satış meselesini birbirine ir
tibat! andıran bir tadil teklifi arz ediyorum. O da 
şudur: Her takvim yılma aidolduğu için vergi
lendirme usulü Vergi Usul Kanununa göre, her 
takvim yılını ayrıca bir muameleye tabi tutmak 
esas olarak her takvim yılında ilgililerin mahallin
de yapacağı inceleme ile verimli yüzde en az 25 
ten daha az olan, yani yüzde yüz değil de normale 
nazaran ortalama miktarına nazaran, Türkiye ve
riminin kendi verimi o bölgede, o taban arazide, 
o kıraç arazide veya sulu arazide % 25 veya daha 
az olan çiftçilerin o oran kadar yüz ölçümünü 
artırmak suretiyle bu kıstasın bu.ölçümlerin tat
bik edilmesini istiyorum. Bu suretle verim az- . 
lıkları yüz ölçümünü o nisbette artırarak telâfi 
etmeye çalışmak istiyorum ki, bu 30 000 liraya 
nazaran olan mağduriyeti telâfi etmese bile bir 
dereceye kadar sulu ile, tabanla, kıraç arasında
ki farkı hiç olmazsa izaleye medar olacağı için 
adilâne bir kıstas olur ve satış miktarı ile yani 
para ile yüz ölçümü arasında bir irtibatı temin 
etmiş oluruz. Tasarının bu maddesinde asıl ek
sik olan mesele budur. Yüz ölçümü kurak yerde 
az verimli olmasına rağmen sulu yerdeki ile aynı 
vergiye tabi olmakla bu metazori bir matrah 
usulü olur, katiyen kabili kabul değildir. 

Bu arazisi kıraç yerlerde olanlarla arazisi va
di tabanlarında veya sulu ziraat usulünde kurak 
mevsimde bile aynı mahsulü alabilen sulu ziraat 
metodunda olanlardan sorulduğu zaman alınacak . 
cevap bendenizi teyidedecektir. Ondan dolayı 
muhterem komisyondan istirham ediyorum, bu 
adilâne olan eksiklik nisbetinde yüz ölçümü mik
tarını artırarak asgari yüz ölçümünü bu 12 nci 
maddede gösterilenden yüzde o kadar fazla tuta
rak ondan sonrasının vergiye tabi tutulması esa
sını lütfen kabul etmenizi bilhassa istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Özal. 
OEOtöt KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Muhterem arkadaşlarım öy
le 'zannediyorum, arka d a şiarımın konuşımasın-
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dan öyle anlıyorum, ki, bir hususun bir kere 
daha ifadesi ve tesbiti lâzımgelmektedir. Gerek 
yüzölçümü gerek sayı olarak tesbit edilmesine 
çalışılan hususlar verginin miktarını tâyin etme
mektedir. Vergi buna göre alınacak ve buna gö
re tarh edilecek demek değildir. Bu miktarlar 
vergi mükellefinin adayını tesbit edecektir. Her 
senenin başında yapılacak olan ekim sayım beya
nına göre kimlerin o sene için vergi mükellefi 
olabileceği tesbit edilecektir. Ondan sonrası az 
kazananın az, çok kazananın çok vergi vermesi
ni mucibolacaktır. Orada gösterilecektir. Hiç 
kazanmıyanlar hiç vergi vermiyecektir. 30 000 
liradan aşağı kazananlar vergi vermeyecektir. 
Binaenaleyh arazisi kıraç olduğu takdirde, mah
sulü az olması, bu sınırlar içinde kalmasına rağ
men eğer kazancında büyük bir düşüklük varsa 
bu maddelerde Gelir Vergisi usulüne mütaallik 
olan kanundaki hasara mütaallik madde hük
münce, değil ise kazancı nisbetinde vergi verecek 
demektir. Binaenaleyh araziyi bu derecede tas
nif etmeye ve buna göre bu maddeleri getirme
ye lüzum yoktur, îmkân da yoktur. Her sene 
yapılacak olduğunu söylediğim ekim ve sayım 
beyanından sonra hangi arazinin % 25 den da
ha az gelir getirebileceğini tesbit etmek, buna 
göre heyetler tefrik etmek, çalışmalar yapmak 
kanunun tatbikatını imkânsız hale getirir. Bu 
bakımdan evvelki mâruzâtım dâhilinde kabulün
de zaruret gördüğümüz ölçüler içinde kalınma
sını arz ediyorum. Bu getirilmiş olan şeklin 
maksadı temin edeceği inancını bir kere daha 
ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren tarafından 
verilmiş olan önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. Diğer bir değişiklik önergesi 
var okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sa

yılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin 11 nci 
gruptan sonraki fıkraya 1 nci, 9 ncu, 10 ncu, 
11 nci grupların yarısından fazla olduğu takdir
de kaydının konulmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Oğuz Demirtüzün 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tüzün. 
OĞUZ DEMÎRTÜZÜN (Niğde) — Muhte

rem arkadaşlarım, bendeniz asıl mesleki çiftçi-
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lik olan bir arkadaşınızım. Vergi verilmesine 
mutlak surette taraftarım. Tasarıda ele alman 
yüzölçümü suretiyle vergi almanın son çare ol
duğu görülmektedir. Mahsulün bereketli oldu
ğu yıllardan ödenecek vergi miktarı çiftçilerimi
ze dokunmaz. Fakat Anadolu'nun ezeli kaderi 
olan kurak yıllarda ektiği tohumu kaldıramıyan 
ve miktarı elde mevcut haddi aştığı için veya 
iki grupun yarısından fazlası ile iştigal ettiği za
man vergi vermek zaruretiyle karşı karşıya gel
mektedir. Verimsiz ve kıraç bölgelerde 151 de
kar hububat ile bir kilodan fazla süt veremiyen 
inek ve iki yaşından fazla erkek ve dişi 21 veya 
26, kabul edilecek şekle göre, sığır hayvanlarını 
beslemek vergi mükellefiyetine sokmaktadır. Bu 
meyanda kıraç araziye bir kısım bağ, meyva, 
sebze ve karpuz ekimi de olur. Bunlar kendi aile
sinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için ekilir. 
Bağlar da öyledir. Bu bakımdan hububatla il
gili birinci grup 300 dekar, 9 ncu grup diğer 
meyva ve mahsûl, sebze v. s. yi içine almakta
dır. 10 ncu grup büyükbaş hayvanı (50 aded), 
11 nci grup ise küçükbaş hayvanı almaktadır. 
Bu bakımdan 1 nci, 9 ncu, 10 ncu ve 11 nci 
grupların yarısından fazla olduğu takdirde ge
lire tabi olur kaydının bulunmasını ve bu su
retle küçük çiftçinin muafiyetten istifade etme
sini temini hususundaki önergemin kıymetli oy
larınızla desteklenmesini hürmetlerimle rica 
ederim. 

BAŞKAN — Saym Oğuz Demirtüzün ta
rafından verilmiş olan değişiklik önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. Bir önerge 
daha var, okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇÎOÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Yazılı metin maksadı temi
ne kâfi geliyor efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, bu şekilde, uzun süren bi
rinci maddenin müzakeresi sona ermiş bulun
maktadır. Verilmiş bulunan değişiklik önergele
rinin hiçbirisi Yüce Meclis tarafından kabule şa-
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yan addedilmemiştir. Bu sebeple birinci mad
deyi olduğu gibi okutacağım. Dalıa sonra oyu
nuza vaz'edeceğim. Okutuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan şek

liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Birinci madde okunan şekliy
le aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka

nunla değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Satış tutarı ölçüsü 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından isti

fade edebilmek için zirai mahsulerin bir takvim 
yılı içindeki satış bedelleri tutarının 30 bin li
rayı geçmemesi şarttır. Bu had, balıkçılar için 
40 bin liradır. 

Arazi üzerinde yapıhnıyan zirai faaliyetler 
ile kara ve su avcılığında ve 12 nci maddede iş
letme büyüklüğü ölçüsü gösterilin iyen zirai faa
liyetlerde muaflık yalnız yıllık satış tutarı ölçü
süne göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isti-
yenler, Sayın Zeyyat Kocamemi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Sayın Başkanım komisyon 
da rica ediyor. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, evvel mi 
konuşacaksınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Müsaade buyurursanız bir 
açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Muhterem arkadaşl arım; esa
sen Gelir Vergisi Kanunundaki sıraya riayetkar 
olduğumuz için, tasarı da bu sıra dâhilinde hu
zurunuza getirilmiş bulunmaktadır. Fakat esas 
itibariyle müzakerelerin temelini biraz evvel 
yaptığımız birinci maddedeki kabulleri bu, şimdi 
sırası gelmiş bulunan tasarıdaki ikinci maddeye 
dayamış bulunmaktayız. Birinci maddedeki yüz 
ölçümlerinin ve sayıların kabul edilmiş olması. 
ikinci maddeyi tam mânasiylc kabul edilmiş te
lâkki etmeye çok müsaittir. Yani biz birinci 
maddedeki bütün yüzölçümleri ve rakamları ev
velâ 30 bin liralık gayrisâfi gelirin esas alınma
sına istinadettirmis bulunmakta vız. Bu ciheti 
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bir kere arz etmenin müzakerelerde kolaylık sağ
lı yaeağı inancındayım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kocamemi. 
ZEYYAD KOCAMEMİ (Tokat) — Sevgili 

•arkadaşlarını, .biraz evvelki madde üzerinde 
ide söylediğim gibi! bu hudutlar artık Türkiye'
de çiftçinin! vergi vereceği hudutılan aşağı -
yukarı çizmiştir. Hattâ Hükümıetin teklifi kaı-
bu:l edilmiş olsaydı bu hudut çok yakın bir 
noktada birleşmiş diyebilirdim.. Benimi mak
sadım ,buı hudutlarını kaldırılimıası ve herkesin. 
vergi vererek şu .muafiyetini, hakikatte vergi 
vermiyen mükellefi birtakım işlerle beyanna-
me vernıek külfetinden kurtaranaık için oldu
ğunu belirtmektir. Bir kere buı husus zihinlere 
yerleştirilsin, 30 bin, 26 bin liralık satış ya
pan. bir insanın esasen bugünkü hükümlerle 
vergi vermiyeceği .zihinlere girsin, ondan son
ra, çiftçi vergi vermiyıor, veriyor lâfları kalk
sın,. Bütün istediğim buı idi. Onun için fazla 
'bir değişiklik teklif etmiyeceğim. Esasen bi
linci mıadde kabul edildiğine göre bunun kalk-
iinasii büyük; mahzur tevlideder. Onun için; ay
nen kabulünü istirham ederim. (Orta. sıralar
dan: bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — iSayın Kadri Özek... Yok mu 
efendim f Yok. Sayını Arif Hikmet Gün er, bu
yu runuz. 

ARÎF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
Haşkan ve muhterem arkadaşlarım;; esas fik
rime geçmeden önce sayın sözcünün temas et
tiği iki noktaya! işaret edeceğim. 

Birincisi; birinci nıaddenin ikinci (maddeye 
istinadetmek suretiyle yüzölçümü ve diğer 
miktarların tesbit edildiğini beyan ettiler. 

Şimdi arkadaşlarım, gerek komisyonda ya
pılan çalışmalarda ve gerekse diğer teımasları-
ımızdaın öğreniyoruz ki, bir dönüm buğday eki
len araziden takriben 70 - 80 lira.civarında bir" 
hâsıla elide edilmektedir. Simidi böyle olduğu
na göre 300 dönüm bir arazinin 30 bin lira 
getirmesi mümkün değildir. Böylece vergiye! 
tabi olan mükellef, •takriben '20 bin 'liralık: bir 
.satış yaptığı takdirde, vergi mükellefi ola
caktır. 

ikinci nokta da zannediyorum, ifadede bir 
yanlışlık oldu. Kendileri bir, iki defa: konuşur
larken «ı30 bin liradan az kazananlar vergi ver
im iyec ektir.» demişleridir. Her halde burada bir 
yanlışlık olacak. ıSatıış tutarı diyeceklerdi. 
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Çünkü, kazanç biliyorsunuz, masraflar çıktık

tan sonra bakiyedir. Bu tabiî, fikirlerde birtakım 
yanlış düşüncelere sebobolabilir. O bakımdan bu
nun burada tescilinde fayda mütalâa ediyorum. 

Şimdi gelelim asıl noktaya : Aziz arkadaşla
rım, bu maddenin bu şekilde tatbiki ile birtakım 
adaletsizliklere yol açacağına kaaniim. Şöyle ki, 
biliyorsunuz ki, bu madde ile biz ziraat erbabı
nı vergi mükellefiyeti içine almaktayız. Halbuki 
ziraatte gelirler tabiî şartların tesiri altında çok 
değişmektedir. Böyle olunca bir sene fevkalâde 
bir mahsulle 30 000 liralı'k satış yapan bir mü
kellefin senelerce bunun altında satış yapması 
hattâ zarar etmesi mümkündür. Bir kaç sene za
rar etmiş bir mükellefin fevkalâde bir yıl içinde 
30 000 liralık satış yapmak suretiyle vergi mü
kellefiyeti içine girmesi halinde eski zararını te
lâfi edemediği halde vergi vermek zorunda kala
caktır. Böylece bir adaletsizlik doğacaktır. 

ikinci bir nokta da; bir takvim yılı içinde 
30 000 liralık satış dediğimize göre bâzı mahsul
lerimiz vardır ki, fiyat temevvüçlerine çok bağlı
dır ve bu fiyatlara göre de satışları değiştirebilir 
Meselâ, tütün; meselâ zeytin; meselâ fındık; za
man zaman bu mahsullerin fiyatları düşük olur 
ve o yıl içinde satılamazlar. Hattâ bu mahsulle
rin dışında diğer zirai mahsuller de olabilir. Bu 
mahsuller, meselâ buğdayı bir sene satamamış 
olabilir, ikinci sene sattığı zaman bu 30 bin lirayı 
bulabilir. Böylece vergi şümulüne girmek suretiy
le tamamen bir adaletsizlikle karşı karşıya kal
mış oluruz. Bu sebe'blerlc ve vergi hâsılasında 
istikrarını temin maksadiyle bir tadil önergesi 
vereceğim. 

Vatandaşın gelirinin arızi değil de daimi su
rette 30 bin liranın üstünde olduğunu anlatmak 
için elimizde eskiden gelir vergisine girme bakı
mından da takibedilen bir şıkkı teklif ediyorum. 
O da şu : 

«iki takvim yılı üst üste yapılan satış bedeli 
tutarları 30 bin lirayı geçmesi halinde küçük çift
çi muaflığından istifade edilemez.» 

Böylece ikinci madde ile değiştirilen 13 ncü 
maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesini bu 
şekilde değiştirdiğimiz takdirde böy arızi ve bâzı 
senelerde fevkalâde bir mahsul elde edebilmek 
suretiyle veyahut mahsulünü fiyat düşüklükleri 
sebebiyle satamayıp zarar eden insanların mah
sulünü bırakıp öbür sene iki mahsul ile birlikte 
sattığı zaman 30 bin lirayı aştığı takdirde belki-
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de zararını dahi karşılamayacağı halde vergiye 
tabi tutulmak suretiyle zarara uğramasını ve 
adaletsizliğin doğmasını önlemek bakımın
dan takririmin kabulünü istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Savrun. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu maddeye zirai gelirlerde yüzöl
çümü arasında bâzı anlaşılması lâzımgelen husus
lar var. Bir defa Komisyonda yüzölçümü hadleri 
30 bin liraya göre değil, 25 bin liraya göre aya-r-
yanmıştır ve 5 bin lira da bir açık fark olarak 
tutulmuştur. Çünkü, gerek uzmanlardan alman 
rakamlara ve gerekse Komisyon müzakerelerinde 
getirilen 25 bin liralık teklifle dahi o zaman Hü
kümetin izahı'Şu olmuştur. Biz bu yüzölçümleri-
ni 20 bin lira hasılat üzerinden getirdik ama, 5 
bin liralık da bir pay bıraktık. 

Aslı budur dediler. Komisyonda bunu yüzde 
muayyen bir nishetle, yine 25 bin liraya göre 
ayarhyarak 5 bin. liralık payı muhafaza etmiş 
oluyordu ki, aslında bu yüzölçümleri 30 bin li
raya göre değil, 25 bin liraya göre ayarlanmış
tır. Pekçok arkadaşlarımızın yüzölçümleriylc bu 
rakamlar arasındaki tezatm nazarı dikkatlerini 
oelbetmesinin sebepleri budur. 

ikinci bir nokta daha var; bu 30 bin lira sa
tış tutarı ile gösterilmek isteniyor ki, biz 30 bin 
liradan yukarı hasılat sağlıyan çiftçilerden vergi 
alıyoruz. Halbuki muhterem arkadaşlarım, bu de
ğil; 30 bin lira, muayyen yüzölçümü miktarının 
altında kalan çiftçilerin hasılatı 30 bin lirayı geç
tiği takdirde onlara has bir husustur. Yüzölçüm
leri sizi vergi mükellefi olarak, vergiye tahi kılı
yorsa, bu götürü gelir arasına göre vergilendiril-
diği takdirde değil, hasılat 30 bin lira, 1 000 lira 
bile olsa, hattâ zarar da etseniz asgari vergi sis
temine göre vergiye tabisiniz. Binaenaleyh, 30 
bin lira hasılata bu yüzölçümleri ile 30 bin lira
dan az hâsıla sağlıyandan vergi alınmıyacağı şek
linde değildir. 

Tekrar arz ediyorum, bu yüzölçümleri hudu
dunun altında kalıp da 30 bin lira hâsıla sağlı-
yanlara şâmildir. Yüzölçümleri ise şudur: 

Üçyüz dönüm, hububat yüz kilodan yirmi bin 
lira sağladı, bunun % 70 - 80 i masrafsa geri ka
lanı vergiye tabidir, isterse bir lira kazansın. 
Hattâ getirilen teklifte şimdi bir de asgari vergi 
sistemi var ki, bu da şayet il komisyonları bu 
masrafları yüzde 70 değil de, yüzde 95, yüzde 100 
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kabul ettiği takdirde ondan asgari vergi almak 
suretiyle kazanamıyan değil, zarar eden çiftçi
den dahi muayyen bir miktar almaktadır. 

Şunu arkadaşlarım, bilhassa arz etmek istiyo
rum: Biz geçen sene çok münakaşasını yaptık ve 
Hükümete dedik ki, «siz bir satış tutarı getiriyor
sunuz, neden bir de yüzölçümü getiriyorsunuz?» 
Ve burada da çok tenkide mâruz kaldılar. Bugün 
de yine bu yüzölçümlerininn asıl adaletsizlikler 
yarattığını muhtelif arkadaşlar tenkid ettiler, 
haklıdırlar. Hakikaten bunu bir mesnede bağla
ma kolay değil. Komisyon için de kolay değil, 
sizler için de kolay değil. Fakat, Hükümet, biz 
satış tutarını esas olarak alırsak mükellef bula
mayız, binaenaleyh vergi alamayız, diyor. Bura
da niçin öyleyse 30 bin lirayı geri getiriyor? Ni
çin kendi esbabı mucibesi ile, «Biz mükellef tos-
bit edebilmek için satış tutarından istifade etme
miz mümkün değil, yüzölçümünü esas almamız» 
dedikleri halde ikinci bir müracaat kapısı olan 
30 bin liralık satış tutarını, madem ki tatbiki ka
bil değil, niçin getiriyorlar?.. Ve 'ben de söylü
yorum, bu ölü bir hüküm; ya Hükümet bunu kal
dırsın, veya yüzölçümü haddini kaldırsın. Bu 
madde hem ölüdür, hem de Hükümetin teklifinde 
yüzölçümü ve satış tutarı birbiriyle tezat teşkil 
etmektedir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlar; biraz evvel konuşan arkadaşımız 
hakikaten ince bir noktaya temas etti. Eğer haki
katen böyle ise, 300 dönüm arazisi olan bir kim
se 30 bin liradan daha az hasıla kazansa dahi ver
giye tabi ise ve bu hakikatsa arkadaşlar, bütün 
çiftçileri vergiye tabi tutmak demektir. Bu hu
susta komisyon bizi tenvir etmelidir, Maliye Ve
kilimiz tenvir etmelidir. Çünkü, efkârıumumiye 
300 dönümden 30 bin lira hasılat kaldıran vergiye 
tabi olacak diye bilmektedir. Eğer böyle değilse 
bu hususta bizi de tenvir etsinler. 

Şimdi arkadaşlarım, diğer bir meseleye geli
yorum. Geçen sene 40 bin lira kabul edilmişti. Bu
nu kabul ederken yine bugünkü gibi uzun uzun 
tartışmış, en nihayet çiftçilerimizden ancak 40 
bin liralık hasılat sağlıyanm vergiye tabi olması
nı ve bu şeklin muvafık olduğunu kabul etmiştik. 
Geçen seneden bu seneye, bir sene içinde niçin 30 
bin liraya indiriyoruz? Yüzde 25 nisbetinde çift-
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çilerimiz refaha mı kavuşmuştur bir sene içinde? 
Tekrar bir yüzde 25 vergi verme kabiliyetine 
daha mı mazhar oldular? Değil, böyle bir şey yok. 
Çiftçilerimiz geçen sene ne ise bu sene de odur. Pe
ki niçin geçen sene 40 bini kabul ettik de bu sene 
30 bin liraya indiriyoruz? Binaenaleyh arkadaşlar 
bu, geçen sen eki düşüncelerimizle bu seneki dü
şüncelerimiz arasında bir tezat teşkil etmektedir. 
Eğer hakikaten bu sene 30 bin liraya indiriliyor, 
çiftçilerde yüzde 25 nisbetinde bir gelişme varsa, 
o halde zaten 30 bin liraya indirmeye lüzum yok, 
yüzde 25 nisbetinde daha Gelir Vergisini çiftçiler 
fazla verecek demektir ki, kendiliğinden vereceği 
vergi nisbetini çiftçilerimiz artırıyor, demektir. 
30 bin liraya indirmeye de esasen lüzum yok. Esas 
vergi adaleti de bu demektir. Verimi artırmak, 
fazla vergi almak. Keşke buna mazhar olabilsek. 
Ama bu değil arkadaşlar, bu madde bu şekilde 
değil. 

Sonra arkadaşlarım, 30 bin lira kabul edilirse 
çiftçilerimizden yüzde 70 masraf olarak indirili
yor. Geriye ne kalıyor? Geriye 9 bin lira kalıyor, 
bir çiftçi ailesine 9 bin lira kalıyor. 9 bin lira ile 
bir çiftçi ailesi - istatistiklere göre vasati beş ki
şidir - ve bunun beşi de, çoluğu, çocuğu ile, ka
rısı, kızı ile kendisi çalışır ve 9 bin lira ile geçi
necek bütün bir sene. Bir çiftçi ailesini arkadaş
lar 5 kişi kabul ettiğinize göre bu miktarı 5 e 
taksim edince bir kişiye 1 800 lira ve bunu da 
12 ye taksim ederseniz ayda bir kişiye 150 lira 
düşer. Yani çalışan bir kimse ayda 150 lira ile 
geçinecek demektir. Geçen seneden bu seneye böy
le bir bolluk mu var, ucuzluk mu var ki, bu mem
lekette 1.50 liraya bir kimse geçinebilsin?.. Arka
daşlar, biraz insaf etmek lâzım. Yok arkadaşlar, 
biz çiftçiye soğan ekmek yesin diyeceksek, bu ayrı 
şey. Yoksa 150 lira. ile bir çiftçi asla geçinemez 
arkadaşlar. Benden izce bu durum muvacehesinde 
geçen seneye göre ne fazla bir bolluk var, ne de 
ucuzluk vardır. Binaenaleyh, bu bakımdan yine 
geçen seneki 40 bin liranın olduğu gibi kalmasını 
arz ve rica ediyorum. 40 bin lira olduğu gibi ka
lırsa arkadaşlar, bir çiftçi ailesine yüzde 70 mas
raf çıktıktan sonra 12 bin lira kalır, yani ayda 
bin lira kalır. Hiçolmazsa L50 lirayı 200 liraya 
çıkartmış »oluruz. Beş nüfuslu bit' çiftçi ailesinin 
çalışan beş nüfusunun aylığını 200 liraya getir
miş oluruz. Esasen diğer zümreler de zaten bu 
vergilerden muaftır, binaenaleyh niçin çiftçilerin 
200 liralık aylık hasılatını vergiye tabi tutuyoruz? 

— 226 — 



M. Meclisi B : 80 
Onu da muaf yapalım, işte bu bakımdan geçen 
seneki gibi 40 bin lira olarak kalmasını arz ve 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka konuşmak 
istiyen arkadaş yoktur. Değişiklik önergeleri var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 2. — 30 bin liranın 40 bin lira olarak 

tadilini arz ve rica ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Madde üzerin
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir beyanınız 
yok efendim, işaret etmemişiz. 

KADRÎ ÖZEK (tzmir) — Ben de söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Zatıâlinizi işaret ettik, fakat ye
rinizde yoktunuz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 193 sayılı Gelir Vergisi Ka

nununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının 2 nci maddesi ile değiştiri
len 202 sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddenin 
birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Rize 

Arif Hikmet Güner 

(İki takvim yılı üst üste yapılan satış bedelle
ri tutarları 30 bin lirayı geçmesi halinde küçük 
çiftçi muaflığından istifade edilemez.) 

BAŞKAN — Değişilik önergelerini teker te
ker oyunuza sunacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, müsaade buyurur
sanız; 1 nci madde meri olan 'kanunun hükmü
nü taşıyor, reddedilirse bu vardır demektir. 
Ayrıca arz edeyim efendim. 

'BAŞKAN -— Buyurun ©fendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Sayın Zeytiınoğkı arkadaşı
mız uı kabuılünü istemiş olduğu rakam yürür
lükte olan 'kanunun kendisidir, metninde var
dır. Yani gerek Hükümetin, gerek komis
yonun getirmiş okluğu şekil kabul edi'lımi-
yecek olursa esasen mevcudolan, yürürlükte 
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olan ıkanun devam edecek, kal'acaik demektir. 
Binaenaleyh bunun bir teklif mahiyeti, takrir 
mahiyeti yoktur. Müzakerenin usulü içinde 
kendisi çılkacaiktır. Oylanmamışının daha. doğ
ru olacağını Riyasete arz etmek istiyorum. İş
ti rak halinde olmadığıımı*zı da ilâveten söyle
mek isterim. 

AZİZ ZEYTİİNOĞLU (Eskişehir) — -Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Vaziyet tavazzuh etmiştir. Siz 
önergenizi izah ettiniz, komisyon cevap verdi, 
vaziyet tavazzuh etti. Ben önergenizi okutup 
oya kıoyacağını. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Eıtmıiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum, 
(Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in 

•önergesi tekrar okundu.) 
•BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Komisyon tarafından hazırlanmış metni 
okutuyorum. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarımıza, sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci 
madde aynen kabul.'edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun ,202 sayılı Ka
nunla değişik 19 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Zirai kazançlarda istisna 
Madde 18. — 31.12.1000 tarih ve 198 sa

yıl ıı Gelir Vergisi Kanununun 27 . 12 . J9I6'3 ta
rih ve '365 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinde yaızılı istisna hadleri 10 bin lirayı aş
mayan safi kazançlara uygulanmak kaydiyle 
2 i5O0 liraya' indirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Saibri 
Keskin?... Yok. Başka söz istiyen? Yok. Bu 
madde ile ilgili olarak verilmiş bir değişiklik 
önergesi ide yok. 

•3 ncü maddeyi •oylarımıza ısunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 48 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının 1 - 9 numaralı bendi erin-
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de yazılı hadler % 25 (yüzde yirmibeş) nisbe- | 
tinde indirilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyenlerL. Sayın Yusuf Aktimur, buyurunuz. 

YUSUF AKTİMUR (Adana) — Sayın Bal
kan, kıymetli arkadaşlarım, tasarının 4 ncü 
maddesi götürü usulde Gelir Vergisine tabi ol
manın şartlarını tadil etmektedir. Halen mer'i 
olan 48 nci maddenin hükmüne göre alım-satım 
işleri ile imal, inşa, tamir ve küçük sanat işle
rinde çalışan kimselerin bir takvim yılı içinde 
yaptıkları ciro miktarı 40 000 lirayı aşmıyor ise 
bu kimseler götürü usulde Gelir Vergisi ödiye-
cekler, ciro miktarı 40 000 lirayı aşıyor ise o 
takdirde defter tutacak ve onun üzerinden Gelir 
Vergisi ödiyeceklerdir. işte yeni tasarı bu 40 000 
liralık cirodan c/c 25 nisbetinde bir miktar tenzil 
etmek suretiyle bu miktarı 30 000 liraya indir
mektedir. Yani bu fıkrada yazılı işlerle uğraşan 
küçük esnaftan 30 000 liralık ciroyu dolduran
lar derhal defter tutmak suretiyle Gelir Vergi
sine tabi olacaklardır. 

Arkadaşlar, ticaret işleri ile uğraşanlar iyi 
bilirler, 30 000 liralık ciro bir şey ifade etmez. 
Metresi 80 liradan 375 metre kumaş 30 000 tu
tuyor. 150 torba pirinç 30 000 lira ciro tutu
yor. Yani bir takvim yılı içinde 375 metre ku
maş satan manifaturacı, 150 torba pirinç satan 
defter tutacak ve maliye dairelerine hesap vere
cektir. 

Arkadaşlar büyük ticarethaneler hesap kitap 
tutmaz ise batar, fakat küçük iş sahibi olan
lar aksine hesap kitap tutar ise batar. Büyük 
tüccar kendisi şahsan hesap tutmasını bildiği 
için başkasına da hesap tutturmasını bilir. Fa
kat küçük iş sahibi olan zavallı kimse kendisi 
hesap bilmediği için hesabını başkasına tuttur
mak mecburiyetinde kalır ve pu yüzden umumi
yetle batar. Onun için korkarım ki Maliye Ve
kâleti işin teferruatına ine ine en küçük esnafa 
dahi defter tutturmaya başlıyacak, o takdirde 
küçükten vergi alayım derken büyükten alması 
gereken vergiyi kaybedecek. Maliye Vekâleti 
memlekette bir vergi kaçakçılığı mevcudiyetine 
inanmış bunu önlemek için bu usullere başvu
ruyor. Memlekette kaçakçılık var mıdır, yok mu
dur. Bu bir meseledir. Belki vardır. Fakat 
herkes kaçakçı değildir. Ve eğer mutlaka var 
ise o kaçakçı her halde küçük esnaf arasında ya
ni kulübede değildir. Maliye Vekâleti onu bulu-
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nabileceği yerde arasın tahmin ederim ki daha 
iyi eder. Bakın kaçakçı nerededir Maliye Ba
kanlığına ben haber vereyim. 

«28 . 2 . 1964 tarihli günlük gazetelerin ço
ğunda şöyle bir havadis çıktı. 

Malî Polis Müdürü Gürbüz Atabek bugün 
bir basın toplantısı yapmış ve vergi kaçakçılığı
na sebebolan 37 naylon faturacı ile 300 den faz
la firmanın tesbit edildiğini açıklamıştır. 

Bu açıklamaya göre, malî polis tarafından 
yakalanan 37 kişinin 1963 yılı içinde 300 ü aş
kın firmaya 20 384 958 liralık sahte fatura kes
miş olduğu anlaşılmıştır.» 

Bu açıklamadan da anlıyoruz ki, memlekette 
vergi kaçakçılığını yapan sınıf müzakere edil
mekte olan madde ile defter usulünde vergi mü
kellefiyetine alınmak istenen küçük sınıf değil, 
daha başka sahada aranması lâzımgelen bir sını
fa sızmış bâzı kimselerdir. Bu sebeple ben di
yorum ki bu küçük sınıfın defter usulünde ver
giye tabi tutulmakla her hangi bir kaçakçılığın 
önüne geçmiş olmamıza imkân yoktur. Bu iti
barla bu maddenin kabul edilmesi ile her hangi 
bir kaçakçılığa mâni olamıyacağız fakat çok kü
çük bir sınıfın defter usulünde vergiye tabi tu
tulması ile bu sınıfın fuzuli yere günahına gire
ceğiz. 

Şimdi Maliye Bakanlığı, bu madde ile hangi 
sınıf mükellefi defter, usulünde Gelir Vergisine 
tabi tutmaya çalışıyor. Bunu tetkik edelim. 
Tadil ettirmek istediği 48 nci maddede yazılı mü
kellefler şunlardır. Okuyorum... 

Şimdi arkadaşlar, bu okuyacağım Gelir Ver
gisi Kanununun 48 nci maddesinde yazılı bâzı 
gruplar vardır. Bu gruplar şu maddede göste
rilen rakamları bulmadığı müddetçe yine vergi
ye tabi tutulacaklar ve fakat defter usulünde de
ğil, götürü usulde vergiye tabi olacaklardır. Fa
kat maddede gösterilen miktarı aşanlar da def
ter usulünde vergiye tabi olacaklardır. Meselâ 
alım - satım işleriyle imar, inşa, tamir ve küçük 
sanat işlerinde kırkbin lirayı aşmamak şartiyle 
iş yapan bir mükellef götürü usulde vergi vere
cek ve defter tutmıyacak. Şimdi Maliye Vekâ
leti getirdiği bu madde ile bu kırk bin lirayı 

^otuz bin liraya indirmiştir, yani küçük bir sa
natkâr bir sene içinde ciro olarak yaptığı işi, iş 
miktarı otuz bin lirayı aşıyorsa işletme veya bi
lanço esasında defter tutacaktır. 

— 228 — 
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İkinci fıkrada bir takvim yılı içinde satılan 

veya ihraeedilen emtianın iptidai maddesi veya 
maddelerin satış bedelleri tutarı 48 bin lira. Bu 
48 bin lira da 36 bin liraya indiriliyor. 

Üçüncü maddesinde de; «iptidai madde, yar
dımcı malzeme ve işçilik müşteriye aidolarak üc
retli duruma girmeksizin yapılan imalât, tami
rat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılı
ğında bir takvim yılı içinde alman gayrisâfi 
irat tutarı sekiz bin lirayı aşmıyanlar» götürü 
usulde vergi verecek, aşanlar defter tutacaktır. 
Bu madde, bu sekiz bin lirayı altı bin liraya 
indiriyor. Yani şu fıkrada sayılı olan mükellef
ler bir senelik kârı içinde altı bin lira bir vari
dat temin ederse o zaman defter tutacaktır. 
Aşağıda birçok fıkralar vardır, hepisini okuyup 
başınızı ağrıtmak istemiyorum. 

İşte sınıflarını ve cirolarını okuduğum mü
kelleflerin cirolarından % 25 tenzilât yapılacak 
ve geriye kalan miktarı dolduran mükellef def
ter tutmak mecburiyetinde kalacaktır. Meselâ 
bir takvim yılı içinde 6 000 lira gayrisâfi hası
latı olan bir tamirci bir ufak matbaacı defter tut
mak mecburiyetindedir. Arkadaşlar; 6 000 lira 
gayrisâfi hasılatın hepsi kâr olsa ne olacaktır. 
Kaldı ki bımım içinden dünya kadar masraf çı
kacak ve ondan sonra o kimsenin hakiki kârı 
meydana çıkacak ve o kâr üzerinden Hükümet 
vergi alacaktır. Arkadaşlar; bizim memlekette 
bu gibi işlere iğne ile kuyu açmak derler. Onun 
için Maliye Vekâleti nereden vergi alacağını iyi
ce araştırsın ve ona göre kanun getirsin. Fakat 
bu zavallı küçük esnaftan vazgeçsin. 

Arkadaşlar 
Bir iktisadi bünyeyi kuvvetlendirmek için 

mutlaka çok veya ağır vergi almaya lüzum yok. 
Bazan vergiyi azaltmakla hedefe varmak müm
kündür. İspatı şu; 28 . 2 . 1964 tarihli Cumhu
riyet gazetesinde şöyle bir yazı vardı. 

«Amerika'da 11,5 milyar dolarlık vergi indi
rimi dün kanunlaştı. Güdülen amaç, vatandaşın 
satmalma gücünü artırmak suretiyle ekonomiye 
hız kazandırmak. Senatoca nihai olarak kabul 
edilen kanun tasarısının metnini imzaladıktan 
sonra Başkan Johnson: «Sağlam bir Amerika 
ekonomisinin, hürriyetin elde tutulması için ha
yati bir garanti olduğunu» söylemiştir. 

Arkadaşlar; demek oluyor ki vatandaşın sa
tmalma gücünün artması ekonomiye hız kazandı
rıyor. Amerika, vatandaşının satmalma gücü-
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nü artırması için vergiye muazzam tenzilât ya
pıyor. Bizim vatandaş da satmalma gücü çok 
zayıf olduğu halde biz, vergileri daha ağırlaş
tırıyor ve dolayısiyle vatandaşın satmalma gü
cünü daha çok za'fa uğratıyoruz. Yani alem gi
der Mersin'e biz gideriz tersine. 

Kuvvetli Devlet adamı olma vasfına bütün 
dünyanın inandığı Başkan Johnson dünya 
hürriyetinin korunmasını Amerikanın sağlam bir 
ekonomiye sahibolmasma bağlıyor. Ve bunu te
min etmek için vergilerde tenzilât yapılmasına 
karar veriyor. Demek oluyor ki memleketlerin 
kendi ekonomi sağlamlığı hürriyet sağlamlığını 
da doğuruyor, bu da gösteriyor ki Hükümetin 
getirdiği zam kanunlarını kabul etmekle, üzerin
de titrediğimiz hürriyetlerimizi de daraltabile
cek olan ekonomimizin keşmekeş bir hale gel
mesine sebebolacağız. Bu itibarla günlük veya 
az ömürlü kararlardan uzak durmamız icabedi-
yor. Amerika'nın kararından şunu da anlamak 
mümkündür. İktisadi bünyeyi kuvvetlendirmek 
için vatandaşı ağır vergiler altında tazyik etmek 
değil normal vergi ile mükellef kılmak lâzımdır. 
Amerika İkinci Dünya Harbi sıralarında iktisa
di bünyesinin zararına olarak içinde bulunduğu 
anormal şartlar dolayısiyle mecburen vergi mü
kellefini ağır bir vergi tazyiki altında tutmuş 
fakat bugün onu bu tazyikten kurtarmak cihe
tine gitmiştir. Biz iktisadi bünyemizi kuvvet
lendirecek çarelere başvuracak yerde bu bünye
mizi allak bullak edecek çarelere başvuruyoruz. 
Arkadaşlar reform diye gene bu kanunlarla ma
liyenin işlerini içinden çıkılmaz bir hale getirece
ğiz. Dikkatli olalıım müphem olan kanunlar üze
rinde bu kadar oynamıyalım. Sekmanları bozu
lan motor daha çok benzin yakar daha az iş çı
karır. Benim' söyliyeceklerim bunlardan iba
rettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde baş
ka söz istiyenL. Yok. Madde ile ilgili.. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Muh

terem arkadaşlarım, mecbur oldum birkaç cüm
le söylemeye. Bu kanunun tümünün müzakeresin
den itibaren bütün arkadaşlar birkaç nokta üze
rinde önemle durmuşlardır. Herkes. bu memle
kette vergi eşitliği olsun, vergiler âdil olsun, 



M. Meclisi B : 80 
vergi dağılışı sosyal adalet kaidelerine uygun 
olsun,.memlekette gelirlerin daha âdil şekilde 
dağıtılmasına imkân verilsin. Bu güzel şeyleri 
herkes söylüyor. Fakat vaktaki, tatbikatına, geli
yoruz, o vakit önümüzde aman şuna dokunma
yınız, şu mahzur var; hayvan sahibinden vergi 
almayın ; mahvolur. Büyük çiftçiden vergi alın
masın, perişan olur, tüccardan vergi alınmasın, 
zaten onlar kazanmıyor, tatbikatına gelince bu 
sebepler ileri sürülüyor. Nazari bakımdan güzel 
tedbirler, fakat tatbikatına gelince insan şaşırıp 
kalıyor ve bunların hepsi, gayet gariptir, bir 
parti adına bir sözcü sıfatiyle söyleniyor. Bun
ları nasıl telif edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, esnafta, durum şudur : 
Gelir Vergisi prensip itibariyle gerçek kazanca 
dayanan bir vergidir. Herkesin muhtelif kaynak
lardan elde ettiği gerçek kazancını bir araya ge
tirerek, aile durumu da nazara alındıktan sonra 
müterakki nisbet üzerinden vergiye tabi tutan 
bir sistemdir. Bundan dolayıdır ki, vergiler için
de en âdil bir vergi olduğu telâkki edilir.. Bu 
böyle olunca Gelir Vergisi mevzuuna girenleri 
mümkün olduğu nisbette gerçek kazanç üzerin
den tesbit etmek lâzım. Fakat memleketimizin 
şartları bakımından hepsini Gelir Vergisinin ih
dası üzerine gerçek kazanç üzerinden tesbit et
meye imkân bulamamışız. Küçük esnaf dediği
miz zümreyi, okur yazar değil, defter tutamaz, 
müşkülât çeker gibi mucip sebeplerle vergi dı
şında. bıraktık. Esnaf Vergisi adı altında ayrı bir 
vergi ile teklif ettik. Maliye bunu, muvakkat bir 
zaman, için düşünüyordu. Nihayet bu mâni zail 
olunca, yani memleketimizin kültür seviyesi bi
raz yükselince okur - yazar sayısı artınca zaman
la bunlar zail olunca diğer mükellefler gibi on
lar nisbetinde vergiyi ödemek üzere gerçek ka
zancı üzerinden teklif etmeyi düşündük, fakat 
maliyenin böyle bir teklifini yani, Esnaf Vergisi
ni ilga edip Gelir Vergisini almayı zama
nın iktidarı ret ve yalnızca Esnaf Vergi
sinin ilgasını kabul etti. Günkü o sıra
da seçime gidilecekti. Politik, 400 000 insan var, 
birinci kısmı kabul etti, fakat Gelir Vergisi mev
zuuna almayı kabul etmedi. Bunlar' bir zaman 
vergi dışında kaldı. 

İki sene sonra onlar da haksızlığı anladılar, 
bunları Gelir Vergisi mevzuuna aldılar, bir kıs
mını gerçek kazanç üzerinden teklif ederek bir 
kısmını da götürü usul ile ele aldılar. Yani bunla-
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rın kazançları ve vergileri her vilâyette ve ka
zada teşekkül eden komisyonlar tarafından tak
dir edilecekti. Hatırlarsınız, Meclisiniz geldiği 
zaman bir vaziyetle karşılaştı, götürü usul ile 
yapılan tekliflerde o kadar çok takdir hataları 
vardı ki, bütün esnaf ayağa kalkmıştı. Nihayet 
o hatayı bir kanunla durdurdunuz. 

Hükümet arkasından esnaf mümessillerini 
çoğunluğa getirecek bir teklif getirdi. Bu defa 
da ne oldu bilir misiniz?.. 200 - M00 bin esnaftan 
alınacak vergi o kadar aşağı seviyeye düştü ki, 
vergi eşitliği hakikaten başka istikamette gene 
bozuldu. 

Şimdi getirdiğimiz bu teklifle şunu yapmak 
istiyoruz. Esnafın hepsine teşmil etmeye gene 
cesaret edemedik, arz edeyim; bu çekingen bir 
tekliftir, hattâ komisyonda da arkadaşlarıma 
ifade ettim; esnafın hepsini gerçek kazanç üze
rinden gelir vergisi mevzuuna alabilirsek, bu 
hakiki bir reform demektir. Fakat gene memle
ketin hususiyetleri, şartları bakımından buna. 
bugün için imkân görmüyoruz. Ne yaptık?., öl
çüyü bir miktar daralttık. Yani gerçek kazanç 
üzerinden vergiye tabi olanların sayısını çoğalt
mak üzere 1/4 nisbetinde bu ölçüyü daralttık. 
Şimdi götürü kazanç üzerinden vergi veren es
nafın kalbur üzerinde bulunan büyük bir kısmı 
bilhassa, Anadolu'da hakiki tacir vaziyetindedir, 
diğer Gelir Vergisine tabi olan tacirden farkı 
yoktur. Birisi bir dükkânda oturur, ticaret ya
par, bu dükkânda ga.yrisa.fi iradı eski tahminle
re dayanmaktadır, o gelir vergisine girmiyor, 
götürü kazanç üzerinden vergi veriyor. Birisi 
yanıbaşında bir dükkânda oturuyor, yeni bir bi
nadır, tahrir görmüştür, ötekinden daha az ka
zandığı halde o Gelir Vergisi veriyor. Bu suretle 
getirdiğiniz teklifle, hiç olmazsa kalbur üstünde 
kalanların bir kısmını da gerçek kazanç üzerin
den vergiye tabi tutmak istiyoruz. Nedir hede
fimiz? Vergi eşitliğini temin etmek. Nedir hede
fimiz? Bunlardan bir kısmının, yani hakiki ka
zançları üzerinden vergiye tâbi tutmak. Hakiki 
kazançları üzerinden bir kimseyi vergiye tabi 
tutmanın mânası aşikârdır arkadaşlarım, onu za
rara sokmak değildir. Kazanırsa verecek, kazan
mazsa vermiyece'k. Vergi adaletine doğru gidiyo
ruz. Reform istiyorlar bizi vergi adaletine doğru 
götürecek her teklife taraftarız diyorlar, tatbika
ta gelince her tedbirin karşısmdadırlar. Takdir 
sizindir. 

http://ga.yrisa.fi
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BAŞKAN — Grup adına, buyurun. 
A. P. MECLİS GRUPU ADINA İHSAN 

GÜRSAN (izmir) — Değerli arkadaşlarım, bu 
madde üzerindeki konuşmalarda söz alıuıyacak-
tım. Fakat sayın Bakanın yine bir yanlış anlama
ya dayanan, izahlarını dinlediğim için söz almak 
mecburiyetinde kaldım. 

Yusuf Aktimur arkadaşım bu madde üzerin
de kendi şahsi görüşlerini savundular ve bir de 
takrir vereceklerini söylediler. Şunu bilhassa 
söyliyeyim ki, Gelir Vergisi sisteminin ve Gelir 
Vergisi Kanununun vuzuha kavuşması imkânla
rının sağlanması, daha sağlam esaslara dayan
ması bakımından, Komisyonda bu maddenin mü
zakeresi sırasında şahsan ben de müspet oy kul
lanmıştım. Bu itibarla sayın arkadaşımın her
hangi bir kimsenin, herhangi bir arkadaşımın 
konuşmasını grupa, Meclis grupuna ve partimi
ze malederek, bunu efkârı umumiyeye yüksek 
huzurunuzda bu şekilde takdim etmesindeki 
maksadı anlamıyorum. Ben bunu, olgunluklarıy-
la teklif edemediğimi arz etmek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerindeki veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin reddiyle bu şart

ların halen meri bulunduğu gibi bırakılmasını 
teklif ederim. 

Adana 
Yusuf Aktimur 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyo

rum. 

•Sayın Başkanlığa 
48 nci maddenin 1 nci fıkrası 1 - 9 bentlerine 

ait metninde 2 nci satırdaki (nisbetinde) keli
mesi yerine (oranında) kelimesinin konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Teker teker bir daha okutuyo
rum. 

(Yusuf Aktimur'un önergesi tekrar okun
du.) 
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BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Asım Eren'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmileyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu şekil de düzeltilecektir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Filhal iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi düzeltilmiş şekliyle 
tekrar okutuyorum. 

( 4 ncü madde düzeltilmiş şekliyle tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü madde dü
zeltilmiş şekliyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 19 . 12 . 196;] 
tarihli ve 202 sayılı Kanunla değişik 81 nci mad
desinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Maliyet değerinin mükelleflerce tesibit edil
memesi halinde Vergi Usul Kanununda yazılı 
takdir komisyonlarınca tesbit edilecek maliyet 
değeri, ticari kazancı bilanço esasına göre tesbit 
edilen işletmelerde maliyet bedeli yerine son 
bilançoda yazılı değerler esas tutulur. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Yok. 5 nci maddeyi okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 91 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bu fıkradan sonra bir fıkra eklenmiştir. 

Tanı mükellefiyete tabi olanların (Geliri, gö
türü gider usulüne göre tesbit edilen zirai ka
zançlarla sair kazanç ve iratlardan ibaret olan
lar, 87 nci madde gereğince ihtiyari toplama 
hakkından faydalanan menkul ve gayrimenkul 
sermaye iradı sahipleri ve ücret erbabı hariç) 
yıllık beyannamelerinde gösterecekleri gider 
bildirimleri şunlardır: 

1. İş yeri dışında kalan yerler için ödenen 
kiralar, 

2. Sayfiye giderleri (Yol giderleri dâhil), 
o. özel otomobil ve sair kara, su, ve hava 

taşıtları ve bunların takribi giderleri (Bunlar 
' için ödenen vergi, resim, ve harçlar dâhil) 
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.4. Hizmetçi, mürebbiye, şoför ve bahçıvan 

gibi özel hizmetlerde çalıştırılanların sayısı ve 
bunların takribi giderleri, 

5. öğrenim giderleri (Kati miktarı bilinmi
yorsa takribi miktarı), 

6. Geçim, ısıtma, aydınlatma, telefon gider
leri ile dernek ve kulüplere ödenen aidatların 
gerçek miktarları, gerçek miktarları bilinmiyor
sa takribi miktarları (İşletme istihsal olunan 
zirai mahsullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve ve
layet altındaki çocukları tarafından istihlâk edi
lenler hariç). 

Yukarıki bendlerde yazılı giderler, eş ve ço
cuklarla diğer kimseler için yapılan giderler de 
dâhil olmak üzere bir takvim yılı içinde yapılan 
giderlerdir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Y. T. P. Grupu adına Sayın Necmeddin 
Küçüker, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NECMEDDİN KÜ
ÇÜKER (Gümüşane) — Muhterem Başkanım, 
«ayın arkadaşlarım, Gelir Vergisi Kanununda 
yapılması teklif edilen değişiklikler hakkındaki 
tasarının 6 ncı maddesiyle adı geçen Kanunun 
91 nci maddesine eklenmesi düşünülen 6 ncı fık
ra ile mükelleflerin geçim, ısıtma, aydınlatma, 
telef on, eğlence gibi masraflarının tesbiti ve 
vergi dairesine beyan edilmesi mecburiyeti ko
nulmak istenmektedir. Tasarının kanunlaşması 
halinde ferdî hürriyet ileri derecede kayıtlan
mış olacağı gibi aile mahremiyetleri de ihlâl 
edilmiş bulunacaktır. Ayrıca bu türlü masrafla
rın tesbiti de zordur, öbür taraftan memleketi
mizde geçim durumu standart hale getirilmiş 
değildir. Bâzı ailelerin malî durumu ile geçim 
seviyesi arasında ahenksizlik bulunduğu için bu 
çeşit gider beyanları maksadı sağhyamıyacak-
tır. 

Bu sebeplerle bahis konusu fıkranın tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz, önerge
mize iltifat buyurmanızı rica ederiz. Hürmetle
rimle. 

(BAŞKAN — Sayın Hikmet Güner. 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 

Başkan ve muhterem arkadaşlarım, vergici
likte mümkün olduğu kadar mukavemeti önle
yici ve vatandaşları vergi ahlâksızlığına alış
tırmaya götürmek yolundan mümkün olduğu 
kadar kaçınmak lâzım gelir. Aksi tâkdird'3 bu-
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gün şikâyet etmekte olduğumuz vergi kaçak
çılığı daha yaygın bir hale gelebilir. Şimdi 
müzakeresini yapmakta olduğumuz bu madde
de vatandaşın hemen bütün masraflarının 
bir dökümü, detaylı olarak istenmektedir, Bu 
madde ile ilgili 113 ncü maddede, gider esa
sından bahseden bu «raddede, eğer vatandaş 
bildiği miktarlarla gösterdiği kâr arasın
da fark olduğu takdirde bu farkın gösteril
memiş kâr telâkki edileceği ve ikmalen tarh 
yoluna gidileceği beyan- edilmektedir. Fakat 
113 ncü maddenin sonunda da; «Şu kadar ki, 
incelemede noksan görülen ve kesin miktarı 
maddi delillere göre tesbit edilemiyen gider 
unsurlarının miktarı takdir komisyonunca tak
dir edilir.» denilmektedir. 

Bu hüküm, bir taharriyat yapılabilmesi için 
beyannamede gösterilen giderlerin incelenmesi 
vo giderlerdeki fazlalığın, servetten yapılan 
harcama ile, borçla, veya başka bir kaynak
tan karşılandığının, mükellef tarafından incele
me sırasında izah edilememesi şarttır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu şart elbette lâzım
dır. Bu olmadığı takdirde âdil bir neticeye 
varılamaz. Ama, bu şartı koyduğumuz takdir
de ki, koymak zarureti de vardır. Şimdi vatan
daşa diyoruz ki; «Sen beyannamede bildirdi
ğin giderlerinle, bildirdiğin kazanç arasında 
eğer bir fark olursa ve bu farkı da izah ede
ni ezsen ikmalen vergi tarh edeceğiz. Vatandaşa 
ne soruyoruz 1 «Ne kadar geçim masrafı yap
tın.» Baştan itibaren saymaya lüzum. yok. Fa-
loat bunların içinde en mühimi geçim ve 
savfive 'masraflarıdır. Farzedelim ki, bir 50 
bin liralık kazanç bildiren bir insanın altmış 
bin lir», masraf gösterdiği takdirde kendi
sinden on bin liranın vergiyi ikmalen tarh 
yoluna gitmek mümkün müdür? Elli bin lira 
yıllık masraf gösteren bir adamın, kırk bin 
lira göstermesi de mümkündür, 60 bin lira gös
termesi. de mümkündür. Şimdi bu madde ile 
maliye zannediyor ki, ben oto - 'kontrol yapa
cağını, bir taraftan vatandaş masrafları gös
terecek, diğer taraftan kârını gösterecek, bu 
suretle ben. aradaki farkı görmek sure
tiyle bu adamın vergi kaçırıp kaçırmadığı 
hakkında hüküm vereceğim. 

Aziz arkadaşlarım, eğer bir vatandaş mut
laka vergi kaçırmayı 'kafasına koymuşsa, ter-

— 2312 — 
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tibini hazırlamışsa, 113 ncü madde ile bu
nun cevabını verdik. Ne iliyor orada? «...Bu 
fazlalığın servetten yapılan harcama ile, borçla 
veya başka bir kaynaktan karşılandığının mü
kellef tarafından inceleme sırasında izah oluna
maması.» Vatandaş 'eğer kaçırmışsa diyecektir 
ki, ben bunu babamdan aldım. Veya dinideki 
altınları sarf ettim, şunu bunu yaptım. Hattâ 
bu işe mütemayil tanıdıkları veya ahbapları 
diyeceklerdir ki, «Ben sana on bin lira ver
dim.» Takdir Komisyonunda «Bunu Hasandan, 
Hüseyinden aldım veya kayınpederimden, da
madımdan aldım» diyecektir. Binaenaleyh fay
dası oTmıyan bu hükmün maddeden çıkarılma
sında fayda vardır. Aksi halde bu kötü yol
lara vatandaşları alıştıran ya sebebolacaktır. 
Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem arka

daşlarım, bendeniz maddenin lehinde konuşaca
ğım. Bu madde ve bunu takibeden iki madde ver
gi kaçakçılığının yakalanması ve tesbiti için Gelir 
Vergisi Kanunu yeni getirilen esaslardır. Vergi 
kaçakçılığının meni prensibinde hepimiz birleşti
ğimize göre bu kanun maddesine konmuş olan ka
çakçıların yakalanması hükümlerinin do kabul 
edilmesi elbette buna uygun bir hareket tarzı ola
caktır. Bu sebeple bu maddede ve bundan sonra
ki iki maddeye konmuş olan esasları hiçbirini boz
madan kabul etmenin muvafık olacağı kanaatin
deyim. Her ne kadar bu maddelerin kabulünde 
mükelleflerin, daha doğrusu bir hatip arkadaşı
mızın buyurduğu gibi, vatandaşların biraz özel 
hayatına, daha doğrusu maddi varlığına, daha 
doğrusu servetine uzanmış bir araştırıcı ışık nü
ansı vardır. Ama bundan gocunmamak lâzımdır. 
Bu ışığı tutmak, Devlet için ve bu fakir milletin 
kalkınma azminde olduğu bu çabalama yılları 
içinde, bu binbir çaresizlik içinde kıvranan Hükü
met mekanizması için elbette zaruridir. Zaruret
ler memnuu mubah kılar. Bir müddet için vatan
daş hususi hayatında kaç kuruş masraf ettiğini 
Devlete bildirsin. Devlet de onun vergi beyanında 
gösterdiği matrahla bu hakiki masraf giderleri 
olarak beyannamede bildirmeye mecbur olacağı 
özel masrafları da mukayese imkânını bulsun, ara
daki mantıksızlığı, farkı kendisinden sorsun ve bu 
maddede istendiği gibi cezasız vergi tarhı da Ha
zine için mümkün olsun. Bundan daha müsama
hakâr bir maddeyi de bendeniz hiçbir kanun ted-
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vininde görmüyorum. Hükümet, «Ceza da iste
miyorum, ancak senin hususi hayatın için göster
diğin bu giderlerle beyannamede gösterdiğin mat
rah arasındaki farkın uyuşmazlığı halinde, bula
cağım bin liradan fazla fark için senden ikmal en 
vergi alacağım, sana ceza vermiyeceğim.» diyor. 
Bundan daha mutedil, müşfik bir Devlet zihni
yeti, bir vergi zihniyeti tasavvur edemiyorum. 
O itibarla bu ve bundan sonraki 111, 112 ve 
113 ncü maddelerin olduğu gibi kabul edilmesi 
lâzımdır. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — 6 ııcı madde üzerinde Sayın Ma
liye Bakanı, buyurun. 

MALİYE BAKANİ FERt l ) MELEN — 
Sayın milletvekilleri, Sayın Eren arkadaşımızın 
işaret ettiği gibi bu maddeler, getirdiğimiz re
form tedbirlerinin vergi tedbirlerinin en mühim 
maddesidir. Muhterem arkadaşlarım memleke
timizde ve bâzı meleketlerde de bu mevcuttur, 
bilhassa Akdeniz memleketleri arasında bizim 
memleketimizde de vergi zıyaı maalesef yaygın 
bir haldedir. Bunu hiçbir arkadaş gizlcmemekte-
dir. Herkes bunun böyle olduğuna- kaaııidir ve 
bizim görüşümüze iştirak etmektedirler. 

Başından beri arz ettim, yalnız bununla bü
tün memlekette herkes kaçakçıdır, şeklinde bir dü
şüncemiz de mevcut değildir. Zaman zaman bu 
mevzua temas etmiştim. Kaçakçılar mevcuttur, 
fakat istemiyerek, sırf piyasada ayakta durabil
mek için, gayrimeşru olarak kendileriyle rekabet 
edenlere karşı ayakta durabilmek için bu yola 
gitmeye mecbur olanlar da vardır. Bu sebeple 
ben «vergi zıyaı» terimini kullanmayı tercih edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarını vergi zıyaı ile müca
dele etmek, hakikaten vazifemizin başında gelme
lidir. Arkadaşlar birçok şikâyetlerde bulundular, 
mütemadiyen vergi kanunu getiriyorsunuz diye. 
Bunda bir hakikat payı da yok değildir. Bütün 
mesele hakikaten mevcut vergi sistemiyle bütün 
mevzuları ve mükellefleri, kazançları kavrıyabi-
lirsek elbette ki, yeni vergi kanunu getirmeye ih
tiyaç kalmaz. Fakat arz ettiğim gibi memleketi
ni izin şartları bakımından bu sahada da büyük 
•müşküller mevcuttur. Vergi zıyaım nasıl ön-
liyebiliriz? (Jeşitli yollarla, kanunların: mali-
yeıyc verdiği yetkilerle yoklama yapmak, bir
takım -mevzuları tesbit etmek, mükellefleri 
tesbit edecek ve vergi incelemesi yapacak nııü-
tahaısışıskrıımız mevcuttur. Faika! bâzı hallerde 
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bunların hiçbirisi, onbeş yıllık tecrübem göster-
••mistir ki, bize yeter değildir ve yeter olmıya-
cakiır. Filvaki yoklamaları artırıyoruz, he
sap uzmanlarımızın.' sayısını arttiTiyoruz, bu 
gibi tedbirleri alıyoruz. Fakat bulularım hiçibiri 
yalnızbaşına. 'bu vergi zıyai'nı kökünden İkazı
nı aya. yeter olımıyaeaktır. (Bâzı mükellefler var
dır ki, bunlar nezdinde inceleme ile yapılacak 
tetkikat netice vermez, arkadaşlar. Peraken
deciler bunların başında gelir. Eğlence yerle
ri bunlar arasındadır, serbest meslek erbabı 
•bunlar arasındadır. Bunlar .doğrudan doğruya 
müşteri ile temas eden insanlardır. Müstehlik 
ile olunca satışları parekendedir, gündeliktir 
ve binicice insanla satış yapmaktadırlar, on
larla. muamele yapmaktadırlar. Hepsinin: ka
pısına nöbetçi dahi koysanız bunları, teshil et-
ınıenim i mikanı yoktur. Çaresiz bu nevi mükel
lefler için bâzı metot ve usuller bulmak ve kul
lanım a:k lazımdır..(Başka .memleketlerde ide böyle 
yapılmaktadır. Serbest meslek erbabı vardır, 
durumları aynıdır. Bu; sebepledir ki mevcut 
inceleme yani klâsik metot yanında belki haksız 
gibi görünür ama nihayet vergi •eşitliğini te
mim bakımından oynadığı rol mühim olduğu 
için başka metotlar kullanıma zarureti hâsıl 
«oluyor ve başka birçok mıeml ek etlerde vergi 
•z'ıyai1 bu yolla, .önleniyor. Bizim memleketimi
zin .mevzuatına, da. bu girmiştir. Faraza bugün 
.huzurunuza getirdiğiimiz' gider esası, ortalama 
kâr hadlerinden hareket ederek 'kazanca inti
kali, iv'sen takdir esası gibi .mevzular mevzua-
•tıımızida vardır, Fakat mevcut 'kanun bunu 
•öyle şartlara bağlamıştır ki işlemez kaidedir. 
(Biz bunları bugün hesap uzmanı tetkikatı ile 
işletebiliriz. Uzman tetfciikata gidiyor, eğer 
başka usullerle vergi zıyaı teshil edilemezse bu 
•takdirde bunun tatbikini istiyor, inceleme 
niısbe.ti yüzde ikide kaldığı için fiilen mümkün 
•olmuyor. Iş'leniiyen bir silâhtır. (Bu defa biz 
bunu işler hale getirmek, için sonunda, yani 
İnceleme sırasında değil, vergi beyaınnıamesini 
\renmesi sırasında ele almayı düşünüyoruz. Ne 
yapılacak? Mülke İle fin -gideri ile geliri arasın
da mevcudölması lâzıımgelen bir ahenk -ılıya
cağız, 'Bir insan belki! bir sene, 'belki iki sene 
'kazancından fazla sarf edebilir. Ama yıllarca 
kazam/cundamı fazla sarfiyat yapanız, eğer bir 
miras mevcut: değilse - ki bunlar istisnai haller
dir - binaenaleyh bir mükellefin gide ti eğer ge-
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lirinden, kazancından fazla ise o takdirde bize 
hu bil- karine olacaktır. Ve vergiye, kazanca 
•gider yoliyle intisabettiğini düşünüyoruz, öyle 
insanlar vardır ki, şahsan .gördüm, mıeselâ 
bu yıl 'Bakan, olarak, seyahatlerimde vergi 
dairelerine uğradım, bir ilçede gördüm. Pıırrl 
pırıl vergi dairesi, genç mal müdürü arkadaş, 
gene varidat memuru, lıer şey muntazam. 
Dosyaları araştırdım, faraza bir otel, 6 sene
den beri -lif)1!) lira kazanç beyan etmiş, bir dok
tor S seneden beri üst üste 76Û - 850 lira beyan 
etmiştir. Ve bir avukat tes'bit ediyorum, sa
dece bina. kirası ayda bin, liralık bir apartman 
dairesinde oturuyor, otomobili var, hizmetçisi 
var, para ile .çocuklarını okutuyor, her ak
şam sinemaya gidiyorlar. Bir de bakıyorum) ki 
sadece bina kirası 12 bin lira olan bu avukat 
bize her sene üst üste beyanı ettiği kazanç 3 bin 
lirayı geçmiyor. Bir sene, iki sene, üç sene... 
İllallah. Bu takdirde ne olacaktır? Şüphesiz 
ki arkadaşlarım, bir başka metot bulunmak 
zarureti vardi'r. Ve bu, memleketimizde vergi 
eşitliğini, vergi adaletini getirmek için kabili 
içtinap değildir. Belki ufak tefek mahrumiyet
lere girilecek. Ama, onlarda haklı değil aslın
da ; biraz sonra izah edeceğim, maıhrumiyete de 
girilmiyor. Ne yapılıyor? Kendisine beyan et
tiriliyoruz. Biz diyoruz, kazancını beyan eder
ken ev kiranı'beyan edeceksin, hizmetçiye öde
diğin parayı beyan, edeceksin, çocuğunun tah
sil mas rafını beyan edeceksin, otomobil mas
raf ını beyan, edeceksin: takribi olarak; bir de 
takribi olarak geçim masrafını... »Sen ayda kaç 
lira ile geJçimirsiıı; bin lira ile mi, 1 GOO lira 
ile mi, bunu beyan edeceksin. Biz bunu ala
cağız, beyan ettğin kazançla karşılaştıraca
ğız, mukayese edeceğiz. Fahiş fark gördük, 
ufak tefek farkları nazarı itibara almıyaca-
ğız. Fahiş fark görünce kendisine soracağız. 
Bunu lâaletiâyin bir küçük memur da sormı-
yacak. Ya bir hesap uzmanı veya işletmeye yet
kili bir memur soracak. Soracağız, kendisine 
mektup yazacağız. (Bu durumu, bu farkım ne
reden doğduğunu soracağız ve sistemi oraya 
bağlıyacağız. Şayet bu takdirde meseleyi açık 
bir- izaha bağlıyamazsa aradaki fark üzerin
de bir vergi tarh edeceğiz ve bunu kendisine 
tebliğ edeceğiz. Bunu mükelleften cezalı ola
rak da tahsil etmiyeceğiz. İtiraz yolları açık, 
uğraşabilir. İtiraz komisyonuna gidebilir, ora-
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dan çıkar, Temyize, Devlet Şûrasına kadar gi
debilir. Kesinleştikten sonra tahsil edeceğiz. 

Bu sistem şunu getirecektir : Mü'kellefelri 
az çok doğru beyanda bulunmaya sevk edecek,-
teşviık edecektir. Büyük faydası .buradadır. 
{göreceksiniz hakikaten (mükellefleri sıkmadan 
bu müesseselerden geniş nisbette faydalanaca
ğız. 

Muhterem ark ad aşılarım, mahrumiyet me
selesine gelince; vergi mevzuunda vaktiyle 
Birinci Dünya Harbinden evvel Fransız ihti
lâlinden karlıma fikirlere dayanarak bir 'mah
rumiyet mevzuunda çak titiz davranıyordu. 
Fakat zamanla vergi -arttıkça Devlet geniş 
nisbette kazanca ve kâra ortak okluktan sonra 
artık ,bu mahrumiyet meselesi tâli olarak kal
mıştır. Mükellef bize bütün hesaplarını göster
meye mecburdur, bankadaki parasını vesaire. 
Bunlarım yanında sadece kaç lira ile geçiniyor
sun, bir hu kalıyor. Bu kadar hesabı beyan 
eden mükelleften bunu da istemek fazla bir 
şey değildir zannediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sual var? 
ÎLHAMÎ ERTJ3M (Edirne) — Giderin 

doğru olup olmadığı, hâdiseye uyup uymadığı 
nasıl tetkik edilecektir. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Şu şekilde tetkik edilecektir, gidiş
te meselâ kaç kuruş sarf ettin, kasaptan ne 
alıyorsun, bakkala ne veriyorsun diye değil. 
Gideri, yaşama seviyesine göre uygun gör
mezsek, Takdir Komisyonuna verecek ve tes-
bit ettireceğiz. 

BAŞKAN —• 6 ncı madde üzerinde başka 
söz isteyen yok. Bu madde ile ilgili verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 6 ncı madde

nin 6 ncı fıkrasının madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gümüşano 
Necmeddin Küçüker 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, bu takrir madde
nin tamamının kjaldırılması mahiyetindedir. 
İlâve ettiğimiz esas hüküm budur. 
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BAŞKAN —• Değişiklik önergesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.:. Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Maddeyi yazılı şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 6 ncı mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 104 ncü mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında, 
muhtelif ücret ödemesi, ayrı ayrı işverenler 
tarafından yapılan ödemelerle aynı işveren 
tarafından başka başka hizmetler karşılığın
da yapılan ödemel-eri ifade eder. 

Aynı işveren tarafından, her ne nam ile 
olursa olsun, başka hizmetlerin karşılığını teş
kil etmeksizin yapılan ödemeler muhtelif üc
ret ödemesi sayılmaz. 

BAŞKAN —• 7 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler?... Yok. Olmadığına göre - 7 nci mad
de üzerinde bir değişiklik önergesi de yok -
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 7 nci madde aynen 
kabul 'edilmiştir. 

MADDE 8. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Ka
nunla değişik 111 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Ortaklama kâr haddi esası 
Madde 111. —• Kısmen veya tamamen pa-

rekeııde satış yapan ticaret erbabı ile imalât
çıların, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta. 
kahvehane, kır bahçesi, plaj ve emsali-eğlence 
ve istirahat yeri işletnlerin ve her nevi taşı
ma işleriyle iştigal edenlerin "gösterdikleri 
gayrisâfi kazançlar; Vergi Usul Kanununa 
göre tesbit edilen ortalama kâr hadlerinin, 
ticaret erbabı ile imlâtçılarda perakende sa
tılan emtianın maliyet bedeline, bunlar dışın
da kalanlar da işletme giderlerine uygulan
ması sonucunda bulunacak miktarlara göre dü
şük bulunduğu ve düşüklük sebepleri izah 
olunmadığı takdirde, beyan edilen gayrisâf! 
kazançlar yerine bulunan bu miktarlar vergi 
matrahına esas tutulur. 

Mükellefler düşüklük sebeplerini beyanna
meleri ile birlikte1 yazılı olarak izah edebilirler. 
Beyannameleri ile birlikte izahatta bulunmıyan-
lar, 15 günden az olmamak üezere tâyin edile-
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cek süre içinde, izaha davet olunurlar. Süresi 
içinde cevap verilmediği takdirde, düşüklük 
sebepleri izah edilmemiş sayılır. 

Mükelleflerin verecekleri izahat ve vesika
lar; müstakil vergi dairesi olan yerlerde ilgili 
vergi dairesi müdürü, olmıyan yerlerde mahal
lin en büyük malmemuru, bunların mazeretleri 
halinde tevkil edecekleri zatın başkanlığında 
vergi dairesinin ilgili vergi memurundan ve ma
hallî ticaret odalarınca, olmıyan yerlerde be
lediyelerce üç yıl için seçilmiş bir üyeden ku
rulu komisyon tarafından incelenir. 

Mükellef izahatı kısmen veya tamamen ka
bul edilmediği takdirde, kabul edilmiyen kısım 
vergi tarhına esas olur. 

Mükelleflerin beyanlarına göre vergi tarh edil
dikten sonra, yukardaki fıkraya dayanılarak he
saplanarak gayrisâfi kazançlardan doğan ve mik
tarı 1000 liradan yukarı olan matrahı farkları 
üzerinden ayrıca cezasız olarak ikmalen vergi tarh 
olunur. 

Bu maddede sözü edilen işletme giderleri
nin nelerden ibaret olduğu Maliye Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur. 

Yukardaki hükümlerde yer alan «perakende 
satış» tan maksat; satışı yapılan madde ve mal
zemenin aynen veya işlendikten sonra satışını 
yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde Y. T. P. 
Grupu adına Sayın Necmeddin Küçüker, buyu
runuz. 

Y. T. P. GRTJPU ADINA NECMEDDÎN KÜ
ÇÜKER (Gümüşane) —• Muhterem Başkan, aziz 
arkadaşlarım, (burada bâzı ifadeler üzerinde dur
mak gerekir. 

«Kısmen veya tamamen perakendeci» tâbi
rinin hududu nedir? Burada gösterilmemiştir. 
Bundan önceki maddenin aslında belli yüzde 
hadleri vardır. Yine bu yolda bir haddıin teşbi
hinde i'saibet olacağıma kaaniiz. Aksi takdirde 
şahsi ve sübjektif takdir ve görüşler rol oynar. 
Ve dolayısiyle vukuu muhtemel ihtilâtlara da
ima meydan verir. Burada vergi memurlarının 
bir nevi kendilerine kolay bir yol aradıklarına 
şahidoluyoruz Bu yol Gelir Vergisinin dejenere 
edilmesine müncer olur. Ve bunların tatbikatı 
ço'k korkunç neticeler verir. Vereceğimiz de
ğiştirge önergesine iltifat buyurulmasmı rica 
ederiz. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın İhsan 

Gürsan, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, şunu arz 
edeyim ki, esas itibariyle işlemiyen bir madde 
hükmünün, bir oto - kotrolü tesis edecek bir 
müessesenin daha işler bir haile getirilmesi yo
lunda Hükümet teklifini takdirle 'karşılarız. 
Bizim (bu mevzu üzerinde prensip bakımından 
duracağımız nokta sadece re'sen takdir mües
sesesinin foksîyonuyla ve vergi memurunun tarh 
mevzuundaki fonksiyonunun birleştirilmesi mev
zuundaki mahzurlara teveccüh etmektedir. 
Hakikaten Gelir Vergisi Kanununun 111 nci 
maddesini t etki/k edecek olursak, bu maddenin 
şimdiye kadar gereği şekilde, konulmasından 
maiksat olacak faydayı sağlıyacak şekilde, işle
mesine mâni olan sebepler bu maddede mevcut
tur. 111 nci madde ki, 202 sayılı Kanunun 55 nci 
maddesiyle değiştirilmiştir. Yapılan vergi in
celemelerinde satışının % 50 den fazlası pera
kende olan ticaret erbabı ile yaptıkları imalâ
tın % 50 sinden fazlasını perakende olarak sa
ftan imalâtçıların pansiyon,.gazino, lokanta, kah
vehane, kır bahçesi, plaj ve emsali gibi eylen-
ce ve istirahat yerleri işletenlerin ve her nevi 
'taşıma işleriyle iştigal edenlerin gösterdikleri 
gayrisâfi kazançlar Vergi Usul Kanununa göre 
tesbit edilen oratalama kâr hadlerinin peraken
decilerle imalâtçılarda peralkende satılan emte-
anın maliyat bedeline, bunlar dışında kalanlar
da işletme giderlerine tatbiki neticesinde bulu
nacak miktarlara nazaran açık bir şekilde dü
şük bulunduğu takdirde beyan edilen bu ka
zançların yerine, takdir komisyonlarınea tesbit 
edilecek kazançlar esas olur. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilebil
mesi için düşüklüğün mükellef tarafından haklı 
sebeplerle izah olunmaması düşüklük sebeple
rinin de inceleme ile meydana çıkarılmaması 
sebepleri şart konulmuştur. Bu maddenin içe
risinde bulunan bu şartlarla madde hükmünün 
işlemiyeceği gayet bedihi idi. Bu bakımdan re'sen 
'takdir komisyonu şartını Hükümet ve komis
yon çıkarmakta, yalnız komisyon bunun yerine 
başka bir şekilde re'sen takdir yerine kaim ola
cak bir müessese ikame etmektedir. Bizim esas 
itibariyle üzerinde durduğumuz mesele şudur. 

Zaten bu tasarının tümü üzerindeki konuş-
malarıımızda gayet açık bir şekilde belirtmiştik 
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ve bir tek noktaya matuftuk. Çok mahdut ve 
istisnai haller dışında Vergi Usul Kanunu mat
rahın takdir ve tesbiti salahiyetini ve vergi 
tarhı salâhiyetini ayrı, ayrı prensiplere bağla
mıştır. Vergi Usul Kanunumuzun koyduğu 
prensip budur. Vergi tarhı ayrıdır, matrahın 
takdiri mevzuu tamamen ayrı bir iştir. Vergi 
tarhı icrai ve idari bir >muiamele ve tasarruftur. 
Ya beyan edilen veya kanunun tâyin ettiği şe
kil ve esaslar dairesinde Ibelli merciler tarafın
dan takdir ve tesbit edilen matrahlara dayanır. 
Bir mükellefe kendi irade ve beyanı dışında 
vergi tarhına mesnedolacak bir matrahın tak
dir ve tesbit edilmesi muamelesi ise, vergi tar-
hın'a tekaddüım eden idari ve icrai bir mahiyet 
arz etmiyen bir takdir muamelesidir. Bu ba
kımdan da mükellef haklarının ıtamamiyle ve 
masuniyetini sağlıyadak tarafsız bir tasarrufa 
dayanması hukuk ve vergi prensiplerinin bir 
icabıdır. 

Bu itibarla ki, halen meri olan Gelir Vergisi 
Kanununda bu 'meselenin icrası, mükellef tem
silcilerinin de katıldığı re'sen takdir komisyon
larına verilmiştir. Biz de bu esaslar dairesindû 
Hükümetten ve Geçici Komisyondan istirhamı
mız gerek 111 nci maddede ve gerekse 113 ncü 
maddede bu esias ve prensiplere dayanarak za
ten Vergi Usul Kanunumuzda mevcut bulunan 
bir müessesenin idamesi ve re 'sen takdir komis
yonlarının fonksiyonlarının bu madde hüküm
lerinde yer almasını teminden ibarettir. Esasen 
Geçici Komisyonda bu iki maddenin münaka
şası sırasında 111 nci maddede re'sen takdir 
komisyonu yerine kaim olacak bir müessese 
ikame edilmez, aynı mahiyette olan 113 ncü 
maddede bu şekilde bir esiasa yer verilmemesiyle 
bir tenakuza düşülmüştür. Bu hatanın tashihi 
zımmında ve re'sen takdir komisyonlarına va
zife verilmesi mevzuunda bir takririmizi Yük
sek Başkanlığa takdim ediyoruz. Esasen isti-
nadettiğimiz diğer esaslar tamamen Geçici Ko
misyon ve Hükümet teklifinde yer almaktadır. 
Değişiklik sadece re'sen takdir komisyonları 
mevzuudur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Güner. 

ARÎF HÎKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
Başkan ve muhterem arkadaşlarını; ben bu gö
rüşülmekte olan maddede bir eksiklik müşahe
de etmiş bulunuyorum. O da şudur: 
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Diğer maddeler kabul edildiğine göre; va

tandaş yıllık beyannamesini verirken giderle
rini de bildirecek, kârını da bildirecek. Şimdi 
eğer ortalama kârından az kâr bildirirse, bunu 
niye az bildirdiğinin sebeplerini de beyanna
meye yazacak veya vatandaş Maliye vergi daire
leri tarafından çağırılmak suretiyle kendisinden 
izahat alınacak. Verdiği izahat tatminkâr bulu
nursa ikmalen vergi tarhı yoluna gidilecektir. 

Şimdi farzedelim bir vatandaş beyanname 
verdi ve beyannamesine neden bu ortalama kâr 
haddinden daha az elde ettiğinin sebeplerini 
yazmış. Acaba bu vatandaş bunun için ne kadar 
bekliyecek ki, mazeretinin vergi dairesi tarafın
dan kabul edilmiş olacağına kanaat getirsin ve 
müsterih olsun? Böylece biliyorsunuz Vergi 
Usul Kanunu gereğince bizde cezalar; usulsüz
lükten ve kaçakçılıktandır. Usulsüzlükte müru
ruzaman iki sene, kaçakçılıkta 5 senedir. Bıra
kalım kaçakçılığı, usulsüzlük kabul edilse dahi 
buna dair hüküm yok. Böyle olduğuna göre bir 
vatandaş, hakikaten makûl ve sebepleri doğru 
olan mazeretini bildirdiği halde iki sene veya 
üç sene böyle Maliyeden «Ha (beni bugün çağı
racaklar, ha yarın çağıracaklar» diye bekliye
cek midir? Ayrıca, biliyorsunuz şartlar deği
şebilir, unutulabilir, bu bakımdan adam vaziye
tini birkaç sene geçtikten sonra izah etmek im
kânını bulamıyabilir. Böylece de bir takım 
adaletsizlikler doğabilir. Bu bakımdan beyan
namesini verdikten sonra vatandaş beyanname
sinde bildirdiği hususların vergi dairesi tara
fından uygun mütalâa edilip edibniyeceğinin, 
yeniden kendisinden izahat istenip istenmiye-
ceğinin hiç olmazsa iki ay zarfında kendisine 
bildirilmesi hususunda bir takrir hazırladım, 
Riyasete veriyorum, iltifat Duyurulmasını is
tirham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — C. K. M. P. Meclis Grupu adı
na Sayın Tahsin Telli, buyurunuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA TAHSİN TEL-
Lî (Erzurum) — Muhterem arkadaşlarım, ha
len meri (bulunan 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 111 nci maddesine göre; perakenteci 
sayılan esnafın beyan ettikleri gelirlerde açık 
bir şekilde düşüklük müşahede edildiği takdir
de, komisyonlarca re'sen vergi tarhına gidili
yordu ve bunda da oldukça geniş bir inceleme 
yapılmakta idi. 
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Halbuki şimdi huzurunuza getirilen tek

lifte böyle bir açık düşüklük değil, iş daha da
raltılmak suretiyle bir düşüklük müşahede edil
miş olması karşısında, eğer bunun sebeplerini 
izah etmemişse, doğrudan doğruya vergi daire
si tarafından, - encümen tarafından değil ver
gi tarh edilmektedir. Bu, tatbikatta bir hayli 
aksaklıklara, hattâ memurların serbest meslek 
erbabına, ticaret erbabına karşı olan bir anti-
patileri dolayısiyle onların zararına ve vergi 
tarhlarına sebebiyet verebilecek hayli vergi 
tarhları olacaktır. Biz grup olarak bu düşünce 
tahtında, halen meri olan maddenin kâfi oldu
ğu ve binnetice böyle bir maddeyi yeniden ele 
almaya ve Meclisçe böyle bir maddeye lüzum 
olmadığı kanaatini taşımaktayız. 

Bu maddenin reddini grup adına arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen arkadaşımız var mı? 

Buyurun Asını Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, maddenin lehinde mâruzâtta buluna
cağım. 

Bundan evvelki mâruzâtımda mevzuubahsolan 
madde, içinde ilgili kimseler, ilgili vatandaşlar
dan ayrı bir grup vatandaşları kapsıyan bu şim
diki madde hayatı umumiyemizdo vatandaşların 
en ziyade doğrudan doğruya temas ettikleri, ken
dilerine bol para verdikleri kurumların, müesse
selerin, ticaret erbabının, yani umumi, ticari ve 
eğlence hayatımızın tamamını kapsıyan kişilerin 
kazançlarında vergi kaçakçılığını yakalamak için 
ortaya konulmuş olan ikinci bir mekanizmadır. 
Bunu demin de arz etmiştim, bu mekanizmadan 
kaçınılması doğru değildir. Y. T. P. Sözcüsü ar
kadaşımızın gruptı adına söyledikleri bence bu 
bakımdan millî menfaatlerimize pek uyar bir dü
şünce sayılamaz. Çünkü, burada, bu madde met
ninde ticaret erbabı ile imalâtçılar için, Vergi 
Usul Kanunundaki ortalama kâr hadleriyle onla
rın sattıkları perakende malların maliyetinin mu
kayesesinde bu tetkik edecek kontrolörün çıkara
cağı farkla, onun gösterdiği gayrisâfi matrah ara
sında kayda değer büyük bir ihtilâf, bir noksan
lık varsa, «neden böyle gösterdin» diye sormak 
ve aradaki farkı ikmâlen kendisinden istemek 
için bu mekanizma konuyor. Bu bir. 

İkincisi, bütün eğlence yerleri için, onların iş
letme masrafları ile vergi beyannamesinde gös-
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terdikleri gayrisâfi kazançları arasında farkı mey
dana koyarak, eğer büyük bir fark var ise, «ne
den vergi beyannamenizde az matrah gösterdiniz, 
sizin işletme defterinizde yapılan incelemelerde 
elde ettiğimiz gayrisâfi geliriniz safi geliriniz ara
sında bu kadar fark vardır, neden bunu böyle 
gösterdiniz» di-ye sormak için, yani iki grup in
sanlara birisi, eğlence yerlerinin tamamına, di
ğeri de kısmen veya tamamen perakende satış ya
panlarla imalâtçılara bütün satışlarına matuf ola
rak hesap sormak için konmuştur. Bu da, bundan 
evvel mâruzâtta bulunduğum, madde gibi (ielir 
Vergisi Kanununun yeni değişikliklerinde Hükü
metin elinde vatandaşın özel hayatına değil, ama, 
meslek hayatına yöneltilmiş bir araştırıcı ışık ola
rak kabul edilmek icabeder. Bu ışığı Hükümete 
vermezsek, vergi kaçakçılığını önle diye kendi
sinden temenni etmemize mukabil eline hiçbir yet
ki vermemiş oluruz. Düşününüz ki, önümüzdeki 
aylarda, sonbaharın son aylarına kadar sayfiye
lerde, eğlence yerlerinde, kızlarla plajlarda, gazi
nolarda pek çok para dökecek vatandaşlar ve çok 
para kazanacak vatandaşlar vardır. Kışın paviyon-
larda kapalı yerlerde yine devam eden birçok pa
ra dökme vesileleri vardır. Bütün bunları vergi 
matrahında az gösterenler olursa işletmesiyle ve
ya ortalama kâr ile maliyet arasındaki farklardan 
doğan farkla elbette kendisinden hesap sormak bu 
milletin hakkıdır. 10 bin kazanıp da 100 göster
mek elbette kimsenin hakkı olmamak gerekir. Bu 
mekanizmayı Hükümete verelim ki, o da bu işler
de, vatandaşın cebinden çıkan paraların hemen 
hemen yarısından fazlasını kapsıyan bu zümre
nin, vatandaşların vergi kaçakçılığı yapmamasını 
onların kalbine bir parça kanun ve vatan korku
sunun girmesini sağlasın.. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu madde 
ile ilgili olarak verilmiş bulunan değişiklik öner
geleri var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı (İelir Vergisi Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine dair tasarının (Komis
yon değiştirisine göre) 8 nci maddesiyle 111 nci 
madde de icrası istenilen değişiklik Maliye idare
sine re'sen vergi tarhı yetkisini vermektedir. Bir 
inceleme yapılmaksızın vergi dairelerinin yapa
cağı bu tarh, mükellefler bakımından emniyetsiz
lik ve bâzı haksızlıklar yaratacak mahiyette bu-
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lunduğu cihetle reddi suretiyle tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

27 . 3 . 1964 
O. K. M. P. Grupu adına 

Konya 
İrfan Baran 

Yüksek Başkanlığa 
Tetkik ve müzakeresi yapılmakta olan 193 sa

yılı Gelir Vergisi Kanununun İmi maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümlerin 'ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının 8 ne,i mad
desiyle değiştirilen 111 nci maddenin aşağıdaki 
şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 

İzmir 
İhsan Gürsan 

MADDE 11. — Kısmen veya tamamen pera
kende satış yapan ticaret erbabı ile imalâtçıları
nın, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahveha
ne, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve istira
hat yeri işletenlerin ve her nevi taşıma işleriyle 
iştigal edenlerin gösterdikleri gayrısâfi kazançlar, 
Vergi Usul Kanununa göre tesbit edilen ortala
ma kâr hadlerinin, ticaret erbabı ile imalâtçılar
da işletme giderlerine uygulanması sonucunda 
bulunacak miktarlara göre düşük bulunduğu ve 
düşüklük mükellefçe haklı sebeplerle izah olunma
dığı takdirde, beyan edilen gayrisâfi kazançlar 
yerine re'sen takdir komisyonlarınca bulunan mik
tarlar vergi matrahına esas tutulur. 

İkinci fıkra : 
(Hükümetin 8 nci fıkrası aynen.) 
Üçüncü fıkra : 
Mükelleflerce beyan edilen matrahlar üzerin

den vergi tarh edildikten sonra, re'sen takdir ko
misyonlarınca tesbit edilen matrah miktarı 1 000 
lirayı aştığı takdirde, 1 000 liradan yukarı olan 
matrah farkları üzerinden cezasız olarak ikmalen 
vergi tarh olunur. 

Dördüncü fıkra : 
(Hükümetin teklif ettiği 4 neü fıkra hükmü 

aynen.) 
Beşinci fıkra : 
(Hükümetin teklif ettiği 5 nci fıkra hükmü 

aynen.) 
Yüksek Başkanlığa 

Müzakeresi yapılmakta olan 8 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. Gümüşane 

Necmeddin Kücüker 
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Madde 8. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayüı 

Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla de
ğişik 111 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 111. — Yapılan vergi incelemelerinde, 
satışlarının % 50 den fazlası perakende olan tica
ret erbabı ile yaptıkları imalâtın % 50 sinden 
fazlasını perakende olarak satan imalâtçıların, 
otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahvehane, 
kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve istirahat ye
ri işletenlerin ve her nevi taşıma işleriyle iştigal 
edenlerin gösterdikleri gayrisâfi kazançlar Vergi 
Usul Kanununa göre tesbit edilen ortalama kâr 
hadlerinin, ticaret erbabı ile imalâtçılarda pera
kende satılan emtianın maliyet bedeline, bunlar 
dışında kalanlar da işletme giderlerine uygulan
ması sonunda bulunacak miktarlara göre düşük 
bulunduğu ve düşüklük sebepleri izah olunmadığı 
takdirde, beyan edilen gayrisâfi kazançlar yerine 
bulunan bu miktarlar vergi matrahına esas tutu
lur.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 8 nci maddesi ile 

değiştirilmekte olan 193 sayılı Kanunun 202 sayı
lı Kanunla değişik 111 nci maddesinin 2 nci fık
rasının 2 nci cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Rize 

Arif Hikmet Güner 

(Beyannameleri ile birlikte yazılı izahatta bu-
lunmıyanlar veya beyannamede yazılı sebepleri 
kâfi görülmiyenler beyanname süresinden itiba
ren en geç iki ay zarfında ve 15 günden az olma
mak üzere tâyin edilecek süre içinde, izaha davet 
olunur.) 

Yüksek Başkanlığa 
111 nci maddenin 1 nci satırın sonundaki 

(virgül) yerine bir (noktalı virgül) konmasını ve 
yine 15 nci sayfada 2 nci satırdaki (yerine) keli
mesinden sonra bir (virgül) konmasını arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; bu madde 
ile alâkalı olarak verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini okutmuş bulunuyorum. Vakit çok ge
cikmiş bulunmaktadır. («Devam, devam» sesleri.) 

— 239 — 
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Gerekli çoğunluğumuz da mevcut bulunmamakta
dır. Bu sebeple bugün, daha evvel alman bir ka
rar gereğince Meclisin her gün saat ondörtten yir
miye kadar toplanması kararlaştırılmıştı. Bugün 
Mart sonu olması münasebetiyle kararın bu kısmı 
yürürlükten kalkmış bulunmaktadır. Kararın di
ğer kısmına gelince Sayın İstanbul Milletvekili 
Sabri Vardarlı tarafından verilmiş bulunan öner
gede mündemiç olan husus henüz yürürlükte mi
dir, değil midir, katiyet ve vuzuha ermemiş olma
sı itibariyle, Sayın Asım Eren arkadaşımız tara-
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fmdan verilen bir önerge ile Meclisin her gün sa
at ondörtten yirmiye kadar toplanmasını istihdaf 
eden beyanda bulunmuşlardır. Kendileri Pazar
ları müstesna kılmışlardır. Bütün bu durumların 
tavazzuh edebilmesi için yarın saat 15,00 te yapa
cağımız toplantıda Yüce Meclis bu işleri tam bir 
intizama sokmak üzere bir karar verir. 

Yarın saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

SEKSENİNCİ BİRLEŞİM 

31 . 3 . 1964 Salı 

Saat : 14.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 
616) [Dağıtma tarihi : 25.2 .1964] 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 3. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 4. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Perit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil-

j letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada-
ı sının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru

lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim, ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

5. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçlan ve cezalan hak
kında kanun tasansına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

6. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasansının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17 . 8 .1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa* 
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 



2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

9. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi" Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] 

12. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Peride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi : 10.2 .1964] 

13. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580) 
[Dağıtma tarihi : 10.2.1964] 

14. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 

doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .19G4] 

15. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 .1964] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1964] 

X 17. ~ 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasansı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/625) (S. Sayısı: 
617) [Dağıtma tarihi: 26.2.1964] 

X 18. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 19. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasansı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İç
işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

20. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 
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X 21. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 

Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 22. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 23. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tanm, Sanayi, içişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

24. — 5442 sayılı il idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

25. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 9 . 3 .1964] 

26. — 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayuı : 461) [Dağıtma tarihi : 
5.10.1963] 

IV 

A - HAKLARINDA ÎVEDÎLtK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 

6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, iç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve MaJliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/268) (S. Sa
yısı : 394) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14. 9 .1963] 

6. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve MaJliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra-



porları (2/327) (S, Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14 . 9 .1963] 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963J 

9. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayıilı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâa'; mad-
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deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 

! 2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari-
! hi : 19 . 9 .1963] 
! 13. — Balıkesir Milletvekili Cihat Biîgehan 
I ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu-
| nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
I değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
j ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa-
I yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

14. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
I altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
İ hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 say;.lı Ka-
' nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya

pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
i Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
I (2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
| 20.9.1963] 
j 15. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu nun, 
! Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
i ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
I kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
\ 5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
| hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plâii ko-
I misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
| [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
| Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
i Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü

ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 

I (2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
I 20.9.1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğflu'nun, Devlet memurları aylıkları-

I nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

18. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül-

I teden mezun olanlar ile yinç memuriyetleri sıra-* 



- 5 — 
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve îsmail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 . 1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

21. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tâbi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

22. -— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meselleri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporlan (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
lan (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlan raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

28. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 



İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonlan raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

31. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

32. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşını, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

34. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

35. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

I 38. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 .11 . 1963] 

40. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasında 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

42. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12 .1963] 

43. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet KoMİsyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X44. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta-

| rihi : 18 . 2 .1964] 



45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaraİı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 .1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Karan ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; O. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, 0. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta

l i h i : 21.2.1964] 

46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23. 5 .1963 tarihli 371 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
C. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

49. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13.6.1963 tarih ve 397 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2.1964] 

50. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'in, 
Geza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı: 570) [Dağıtma tarihi: 28.1.1964] 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç
ların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad
desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

52. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

53. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtana ta
rihi: 29.2.1964] 

X 55. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
nsı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 56. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay Ko-



misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 57. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 59. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

60. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
lan hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11. 3 .1964] 

61. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 .3 .1964] 

62. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

63. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.19Ö3 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se-

8 — 
1 natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se-
| natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
| 24.3.1964] 
i «64. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
i hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele

rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena-

İ tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen-
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyoh 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 247 ye 2 noi ek, C. Senatosu S. Sayısı: 
231) [Dağıtma tarihi: 28.3.1964] 

V 
iKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

I A - ıKÎNCı GÖRÜŞMESI YAPıLACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

i 

' Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

İ . X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
! ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
j teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
| Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 
i X 3. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 

33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 

İ kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7.1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi Incesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 5. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

I X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'-
| m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
| kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
1 (2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 

18.10.1963] 



7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi: 
24.10 .1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30. 5.1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1963] 

13. _ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1963] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4.4.1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasvirisi ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

17. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporlan (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 .1963] 

X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
lan (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyai Yar
dım ve Plân komisyonları raporlan (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya^ettin 
Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 



Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Mân komisyonları rapor
ları (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 

23. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
rapordan 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26.6.1963] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldınlması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasma dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 196â] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporlan (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3.7.1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu

lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişileri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari
hi : 9.7.1963] 

X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta-
rihi : 9 . 7 .1963] 

X 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağdık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 32. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 33. — Ambalâjlann muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

34. —- îmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-
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nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

36. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8.1963] 

38. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 , 8 . 1963] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye-
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair odan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963] 

' 4 1 . — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4.9.1963] 

42. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

44. — istanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14.9 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne- dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonları raporlan (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 
19 .9 .1963] 

50. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi-
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri ibrahim Cemalcı-
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lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi Ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10.1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

53. •— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

54. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'ın hekimlere aylık hkmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun t-klifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

56. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Re

habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

57. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15 .10.1963] 

58. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. 
Sayısı: 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

60. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun t,asarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20 . 6 .1963] 

61. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20 . 6.1963] 

62. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa* 
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12 . 7.1963] 
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63. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu

nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 64. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, P, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1983] 

65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

66. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 . 6 .1963] 

67. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

68. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı. Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı; 349) [Dağıtma tarihi; 12 . 7 . 1963] 

69. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

70. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi ı 
18 . 10 . 1963] 

X 71. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak* 
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişderi ve Ta
rım komisyonları raporları (1/134) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 72. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları rapordan (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 73. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18.12.1963] 

74, — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3 .12 .1963] 

X 75. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyûe 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı ; 505) [Dağıtma tarihi : 
18.10.1963] 
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X 76. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 

Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da-
.Şıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 77. -— Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırtmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

78. — 2 . 7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25 .12 .1963] 

X 79. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

80. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
işletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

81. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

82. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

83. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikanen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

84. —- O. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

85. — Ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan îlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
577) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1964] 

86. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Munıcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

87. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

88. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili ibrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

89. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 

90. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili ibrahim Tekin'in, Toplu îş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasmûı ve 2 nci geçici 



maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

91. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

92. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezalann affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

93. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve içişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 

94. — Nöbetçi memurlu ğu kurulmasını ve ola 
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

95. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

96. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı îsaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29 . 2 .1964] 

97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 . 3 .1964] 

98. — C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'ın, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

X 99. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi : 27 . 3 .1964] 




