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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; son zamanlarda 
dış siyasetteki gelişmelere temasla Hükümetin 
izahlarda bulunmasını istedi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Feridun Ce
mal Erkin; Birleşmiş Milletler Yasasının imza
lanmasının 25 ncj yıl dönümü vesilesiyle, vâki 
•davete icabetle Amerikaya yaptığı seyahat ve 
Genel Asısambleye Başkan seçilişini, şahsında 
Türkiye'ye gösterilen sempatiı ve takdirkârlığı 
belirtti. 

Finansman kanunu tasarısı üzerinde görüş

melere devam olunarak, 39 ncu maddeye kadar 
kabul edildi. 

20 Temmuz 1970 Pazartesi günü saat 10,00 
da toplanmak üzere Birleşime saat 19,00 da 
son verildi. 

İBaşIkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Mehmet Ü naldı Hüseyin Atmaca 
Katip 

Kayseri 
Sami Turan 

Sorular 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mu

zaffer Yurdakuler'in, Tutak Eskfı Müftüsü Ab-

durrahman Dürre'ye ait dosyaya dair, yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmişti!!-. 
(7/681) 

GELEN KÂĞITLAR 

Taisarı 
1. — Genel Kadro kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 

1/354; Cumhuriyet Senatosu 
vs Plân Komisyonuna) 

1/1135) (Bütçe 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cunıhuıbaşkanınca S. Ü.), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 96 ncı 
Birleşimi açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz, efendim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
hanı İlişeni Seıbri ÇetğleıyangiVe dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Refet Sezgin'in vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı iezkeresi (3/904) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 11 Tem
muz'da yazılmış ye 17 Temmuz'da Cumhuriyet 

Senatosu Başkanlığına intikal etmiş olan bir 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var; okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dış-
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işleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Refet Sezgin'-
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sımay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine su
nulmuştur, efendim. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Finansman kanunu tasarısının 2Iillet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, 21 alî 
ve İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet 2Ieclisi 1/330; Cum
huriyet Senatosu 1/1129) (S. Sayısı : 1457) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Finans
man kanunu tasarısının müzakeresine devam 
ediyoruz. 

Verginin nisbeti 
Made 39. — Vergi, 36, 37 ve 38 nci maddeler 

gereğince tesbit edilen matrah üzerinden aşağı
daki nisbetlerde alınır. 

Verginin nisbeti 
% 

ilk 50 000 lirU için 15 
Sonra gelen 50 000 lira için 20 
Sonra gelen 200 000 lira için 30 
Sonra gelen 300 000 lira için 40 
Sonra gelen 400 000 lira için 50 
1 000 001 lira ve daha fazlası için 60 

BAŞKAN — 39 ncu maddede kalmıştık. Bir 
ay evvel alınmış olan karar mucibince, önerge 
verilmiş olan maddeler üzerinde açılacaktır. 39 
ncu madde üzerinde önerge verilmiş bulundu
ğundan bu madde üzerinde müzakere açıyorum. 
Söz istiyen sayın üye? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ben istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, zatı âli
nizin önergesi önerge zamanında zatı âlinize 
söz vereceğim. Bunun dışında söz emrediyor mu
sunuz? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hayır efendim. 

(1) 1457 S. Sayılı basmayazı 16 . 7 . 1970 
tarihli 94 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye yok. 
Aykırılık sırasına göre önergeleri okutup, oy

larınıza arz edeceğim. 

Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, finans

man kanun tasarısında 3 ncü kısımda yer alan 
(Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi) ne ait 39 
ilâ 46 ncı maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin 
bu verginin memleket bünyesine uymaması sebe
biyle ve şifahen arz ettiğim diğer sebeplere bi
naen, tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Sayın Melen, Başkanlığa vermiş 
olduğunuz bu önerge, tasarının 39 ncu madde
sinden 46 ncı maddesine ve geçici 1 nci madde
nin tasarıdan çıkarılmasını talebetmektedir. 39 
ncu maddenin müzakere edilmesi karşısında mü
zakere edilmeyen diğer maddeleri de kapsamı 
içine alan bu önergeyi Yüce Senatounun oyları
na arz etmek usul bakımından şüphesiz, müm
kün değildir. 

Müsaade ederseniz, haddizatında, geçici 1 nci 
maddenin çıkarılması için Sayın Çumralı ile 
müşterek bir teklifiniz vardır. 

Diğer taraftan da verilmiş olan bu takriri 
kıymetlendirmek, için, 39 ncu maddede veril
miş olarak telâkki ederek Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun müzakeresine bu yönde vazetmek 
mümkündür. Müsaade ederseniz bu yönde vaz
edeceğim. Müsaade etmezseniz, usulen bunu mü
zakereye arz etmek mümkün değildir. 

FERİD MELEN (Van) — Nasıl takdir eder
seniz. 

BAŞKAN — Takririniz 39 ncu maddenin 
tasarıdan çıkarılması üzerinde telâkki edilmekte
dir. 

Muhterem senatörler, takrir üzerinde söz is
tiyen Sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz edi-
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yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir efendim. 

39 ncu madde ile ilgili bir önerge var oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin 39 

ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Madde 39. — Vergi 36, 37 ve 38 nci mad
deler gereğince tesbit edilen matrah üzerinden 
aşağıdaki nisbetlerde alınır. 

Kanunun yayımından sonra: 
a) Aynı gayrimenkulun ilk defa devir ve 

temlikinde, verginin nisbeti; 
İlk 50 000 lira için % 2, 
Sonra gelen 50 000 lira için % 5, 
Sonra gelen 200 000 lira.için % 10, 
Sonra gelen 300 000 lira için % 15, 
Sonra gelen 400 000 lira için % 20, 
1 000 001 lira ve daha fazlası için % 30; 
b) Aynı gayrimenkulun ikinci ve daha son

raki devir ve temlikinde; 
İlk 50 000 lira için % 20, 
Sonra gelen 50 000 lira için % 25, 
Sonra gelen 200 000 lira için % 35, 
Sonra gelen 300 000 lira için % 45, 
Sonra gelen 400 000 lira için % 55, 
1 000 001 lira ve daha fazla için % 70. 

Malatya 
Hamdi özer 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Önergeyi izah 
i'çin söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özer, izah etmeniz için 
bu fırsatı vereceğim. Yalnız zâtıâlinizden rica 
ediyorum. Önerge üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı, yok mu? Diye sorduğumda lütfen 
işaret buyurunuz. Çünkü, usule aykırı hareket 
etmek durumuna geçiyorum. Oylama sırasında 
söz vermek mümkün değildir. 

Buyurunuz efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan 

sayın senatörler, bu tasarının 39 ncu maddesi 
vergi nisbeti bakımından hem azdır hem de 
çoktur. Azdır; gayrimenkul spekülâsyonu ya
panlar bundan faydalanacaktır. Çoktur; varı 
yoğu birkaç parça gayrimenkule inhisar eden 

vatandaşlar bundan zarar görecektir. Halbuki 
bu kanunun hedefi sosyal yapımızdaki aşırı uç
lar arasındaki mesafeyi darlaştırmaktır. Şimdi, 
bunun izahını arz edeceğim. Bilhassa bu çok 
mühimdir. Bunun, komisyon olarak, Bakanlık 
olarak ve Senato olarak üzerinde ısrarla dur
mamız ve bunun belki de, benim düşünemediğim 
derecede, faydalarını ortaya çıkarmamız gereki
yor. Bu? çok önemlidir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer bir gayrimenkul 
ilk defa satılıyorsa bunu şöyle kabul etmemiz 
lâzım. Sıhhi ve ailevi sebepten bulunduğu yer
den tic başka yere yerleşmek istenilir. Anaya
sanın 18 nci maddesinin kendisiyle tanıdığı yerleş
me hürriyetinden faydalanılmak istenilir. Gay
rimenkulunu satıp iktisap maliyeti aynı veya 
ona yakm değerde bir mülk edinilmek istenilir. 
Gsçsn gün bir arkadaşımızın, Sayın Maliye Ba
kanından sormuş olduğu bir soruya verilen ce
vap ben:ı tatmin etmedi. 500 bin. liralık bir gay
rimenkul sahibi onu satıp bir başka yerde 500 
bin liralık bir gayrimenkul almak isterse, para 
değerinin düşüşü her iki gayrimenkul için de 
aynıdır. Asıl olan 500 bin liralık mülkün sahibi 
olmaktır. Yani, daha açıkçası 500 bin lirasının 
dökülmemesidir. Gayrimenkul kıymet artışı Ver
gisini şimdi burada hesabedelim. Gayrimenkulu 
100 b:a lira iken; 100 bin lira da para değerinin 
tutan olsun, 300 bin lira kıymet artışı dolayısı 
ile 77 500 lira vergi verecektir. Yani, kıymet 
artışının % 25,8 ini vergi vererek elinde kalan 
500 bin lira yerine 422 500 lira üle diğer bir 
gayrimenkul alacaktır. Yeni alacağı gayrimen
kule Emlâk Alım Vergisi de ödiyecek elinde ne 
kalacaktır. Şu halde, bir vatandaş elinde bulun
duğu gayrimenkule burada bağlı tutuluyor. 
Ona yurt içinde yerleşme hürriyeti bir nevi kı
sıtlanmış oluyor. Bunu hesabedelim. Ama, birin
ci defa bunu satarsa bu vatandaştan yine vergi 
alınacak; ama (A) bendindeki teklifimde arz 
ettiğim gibi, az orantıda alınacak. Fakat bilhas
sa ikinci ve daha sonraki satışlarında, gayri
menkul iktisap maliyeti tescil ediliyor o tescil
den sonraki satışlarda, eğer bu gayrimenkul spe
külatörler tarafından alındığı takdirde bu se
fer vergi değeri az değil daha da çoğaltılıyor. 
Bu suretle memleketimizde fakir fukaranın el 
uzatıp tutmak istediği dallara yapışan o zengin 
spekülatörlere meydan vermemek yolunu bul
muş oluyoruz. Bu çok mühimdir. Çünkü, yur-
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dun en iyi birçok yerlerini, maddî gücüne da
yanarak ellerinde toplamışlardır. Biz, Devlet 
vergi almasın demiyoruz. Elbette ki, vergi ala
caktır. Ancak, vergi almıyan Devlet, küçük 
çaptaki zengin devletlerle bir de sosyalist reji
mi tatlbik eden devletlerdir. Bu sonuncularda 
vatandaşın emeği ve onların yaşantısı Devletin 
:Vıhiisan altındadır. Ama, madem ki, bu kanunu 
tatbik edeceğiz, biz bu aşırı uçları birbirine yak
laştırmalıyız. Ticaret kasdı g-üden, yani bunu 
meslek edinenlere bu fırsatı vermemek için bu 
teklifi yapmış bulunuyorum. Bu bakımdan bu
na itibar buyurmanızı çok istirham ediyorum. 
Eğer bu böyle yapılmazsa telâş içinde gayrimen
kulunu elinden çıkarmak istiyenler çoğalacak 
ve bundan btiıfade ötmek istiyen zenginler sel
den kütük kaçırırcasına vatandaşın elinden 
gayrimenkulleri toplıyacaktır. Ama, ikinci bir 
satıştan sonra iktisap maliyeti tescillenmirj ol
duğundan. Ondan sonra değer artışı nifibeten az 
olacaktır. Az olacaktır; ama bu devamlı olaca
ğı için nûsbeti fazlalaştırıyoruz, bunu çok alan
ların elinden de yine vergiyi fazla miktarda al
mış oluyoruz. Bu bakımdan önergenin kabulü
nü istirham ediyorum. Bu sosyal düzenimiz için 
ock mühim bir önergedar. Eğer Sayın Başkan 
müsaade buyurursa teklifim bir daha Yüce Se
natoya arz edilsin. Ondan sonra bunun üzerinde 
fikl'r beyan edilsin. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sayın Özer, önergeniz okunmuştur. Vâki izaha
tınız da Yüce Heyet tarafından dinlenmiştir. 
Vakti tasarrufa mecburuz efendim. 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı .. Yok. Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
musunuz efendim?.. Saym Hükümet önergeye 
katılıyor musunuz efendim?... Muhterem sena
törler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet öner
geye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler .. Kabul etmiyenler... Önerge reddedil
miştir efendim. 

39 ncu madde ile ilgili bir önerge var, oku
tuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının 39 ncu mad

desin :Ie yer alan tarifedeki 400 000 liralık di
limin kaldırılmasını ve «1 000 001 lira ve daha 
fazlası için % 60» hükmünün 600 001 lira ve , 
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daha fazlası için % 50 şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?... Yok. 

Sayın komisyon önergeye katılıyor musu
nuz efendim?,... Katılıyorsunuz. Saym Hükümet 
önergeye katılıyor musunuz efendim?... Katılı
yorsunuz. 

Muhterem senatörler, sayın komisyon ve 
sayın Hükümet önergeye katılıyorlar, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir ve ka
bul edilen şekli ile 39 ncu madde tekrar yazıla
caktır efendim. 

39 ncu madde üzerinde önerge var. Okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
39 ncu maddedeki nisbetlerin yarıya indiril

mesini arz ve teklif ediyorum. 
Kayseri 

Hüseyin Kalpakkoğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum,. 

BAŞKAN — Sayın Kalpakkoğlu, buyuru
nuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIO&LU (Kayseri) — 
Sayııı Başkan kıymetli arkadaşlarım, teklifim 
kısa ve kâfi derecede açsiksa da birkaç nokta
nın tavazzuh etmesi bakımından söz almak mec
buriyetinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki nisbetle
rin yüksek olduğu malûmunuz. Nitekim, bir
kaç çeşit tekliflerle fceraber bu yüksekliğin 
knnıen indirilmesi cihetine muhterem üyeler 
gitmek istemekteler ve bu teklifte bu
lunmuş Oluyorlar. Benim teklifim de % 60 a 
kadar yükselen bu nisbetin yarıya indirilmesi
dir. Bunun izahına g'eçerek birkaç misal vermek 
istiyorum. 

Birincisi; cebrî icra yolu ile satışları hiç na
zarı itibara alınmamıştır. Bunun nazarı itibara 
alınması lâzunıgelir. Meselâ, arkadaşlar; bilir
siniz cebrî icra bir adamın kendi rizası ile ma
lını satışı değil, borcundan dolayı malının sor-
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la satışıdır. Burada dikkat ederseniz, tasarıda 
bir kimse malını kendi rızası ile satıyor ve ken
disine maliyetin ötesinde kalan bir kazanç var
sa onun; ki haddizatında kazanç değildir, ka
zanç telâkki edilerek % 60 ma kadar muayyen 
ölçüden sonra, Devlete hisse olarak veriliyor. 
Devlet vergi alıyor. E, peki cebrî icralarda 
düşününüz bir adamın borcunu malını satışı 
ödiyemiyecek haldedir ve belki yıllarca o borcu 
çalışması ile dahi ödiyemiyecek vaziyettedir. 
Diğer gayrimenkulu de yoktur. Cebrî icra yo
luyla da borcundan dolayı malı haciz edilip sa
tılıyor. E, burada esas ise, dikkat buyurun, bi
zatihi kazanç o var kabul edilerek onun üzerin
den % 60 a kadar almıyor. E, cebrî icrada bir 
kazanç bahis mevzuu mu? Borcundan dolayı 
adamın zorla elinden malım alıyorsunuz, icra 
yoluyla da satıyorsunuz. Bunların, bu meb
lâğların hepsi cebrî icra yoluyla borçlu olduğu 
kişiye gitmesi halinde, hattâ borcunu da kapa-
mıyacağı halinde % 60 mı siz Devlet olarak ge
leceksiniz, «bu senin kazancındır» diyerek ala
caksınız Adamın belki borcunun büyük kısmı 
ödenmemiş olacak. Bu adam hayatının sonuna 
kadar da gayrimenkulu ile ödiyemiyeceği bu 
borcu başka kanallarla, yani hayatının sonuna 
kadar çalışarak ödesin der gibi bir durumdası
nız. Teklif böyle; ama zannediyorum, bu ceb
rî icra yolunu muhterem arkadaşlar düşünme
miş olacaklar. Müsaade buyurursanız bu ceb
rî icra meselesi, komisyonca tasarının bu mad
desi geri alınarak düzeltilsin. Hiç olmazsa ko
misyon cebrî icra meselelerinde, borcu ödenin
ceye kadar Hükümet bir şey almaz, borcunun 
ötesinde kalırsa şunu alır, diye bir fıkra eklen
sin. Aksi takdirde söylediğim gibi çok acı ha
kikatlerle, çok acı neticelerle kargı karşıya geli
nebilir. Adamın malı elinden gider. Fazlasının 
% 60 . Hükümete vergi olarak ödetilir, alınır. 
Ama, adamcağızın yüzbinlerce borcu bakar
sınız, devam eder kalır ve hayatının sonuna 
kadar da kendisi de ödiyemez, çoluğu çocuğu 
ela ortada kalır. Bu gibi haller, zannediyorum, 
nazarı itibara alınmamış. Gerek Hükümetten. 
gerekse komisyondan istirhamımız bu cihetin 
nazarı itibara alınması için maddenin kanunun 
müzakeresi bitinceye kadar, yeniden tedvini ci
hetine gidilmesidir. 

İkincisi miras yoluyla iktisapla diğer ikti
sapları burada aynı nisbette vergiye tabi tut

maktadır, Hükümet tasarısı. Bu da yanlıştır 
arkadaşlar. Bir adama - ki mücerret arsa spe
külâsyonu yapıyor, yani ticaret mevzuu yapı
yor arsa alıyor, satıyor, bu arada kâr ediyor. 
Evet, bunlar için muayyen ölçüde bir arsa kârın
dan dolayı vergi almanm izahı mümkün ve hak
lılık tarafı da var. Ama, bir insanın miras yo
luyla iktisabettiği bir gayrimenkulun muayyen 
müddet zarfında muayyen kıymet ihraz etmiş ol
masının, öbür arsa spekülâsyonuculuğu yapıp 
da kâr edenle birlikte aynı şekilde mütalâa edil
mesi de, bilmiyorum, hak ve hukuk ölçülerine, 
nasafet kaidelerine uygun olmasa gerek. Bu ba
kımdan da maddede bir sarahat yok. Her ilci
si aynı statü içinde mütalâa edilmektedir. Bu 
cihetin de Komisyonca nazarı itibara alınıp yani 
miras yoluyla intikal edip hiçbir suretle kazanç 
bahis mevzuu, olmıyan kişileri, mütemadiyen 
gayrimenkul alıp satmak ve fiyat artışından ka
zançlar temin eden kişi gibi mütalâa etmenin 
haksızlığı ortadadır. Bu bakımdan da madde
nin yeniden tedvinine lüzum ve zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bir husus daha var. 
Eskiyi satıp yeniyi almak mümkün müdür? De
ğildir, arkadaşlar. Bir kimsenin sahibolduğunu 
satıp diğer bir yerde aynı kıymetteki arsayı ve
ya binayı aynı bedelle alması imkânı yoktur. 
Zira, burada % 60 a kadar fazla artışın % 60 a 
kadar vergiye tabi tutulması halinde - görü
yorsunuz ki, büyük nisbette vergiye tabi olun
ca - eline geçen para o ölçüde azalacaktır. Bir 
kimse aynı vasıfta, aynı mahiyette, aynı ölçü
deki bir gayrimenkulunu bu vergi dolayısiyle sa
tıp öbür tarafta aynı mahiyette bir gayrimenkul 
alması halinde büyük ölçüde zarara uğrıyacak-
tır ve aynı gayrimenkulun sahibi olamıyacaktır. 
Böylece gayrimenkullerin alım satımı bir hayli 
zorlanacaktır, ticaret kasdmm dışında Yani 
ayın ölçüde ve aynı mahiyette, aynı miktarda, 
aynı fiyatta olsa bile. 

Bunu, zannediyorum, Sayın Serin Tüzün de 
bir misâl ile sordu, Sayın Bakan izah etti. Fa
kat tekrar yeniden suale tabi tutuldu. Sayın 
Bakan, zannediyorum, ikinci misalle izah etme
ye çalıştı. Sual soran ısrar etti, Sayın Bakan 
ısrar etti ve anlaşamadılar. Ama, sorulan sual 
yerinde idi ve, bilhesap arkadaşlar, aynı mahi
yetteki gayrimenkulu bir insanın satıp aynı ma
hiyetteki diğer, bir gayrimenkulu bu fiyatla al-
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ması, mümkün değildir. Çünkü fazlasının % 60 
verg-iye tabi olması o ölçüde azaltacaktır ve 
böylece de mülkiyet hakkına bir takyit vardır, 
kim ne derse desin. 

Her ne kadar Sayın Umum Müdür bizim bu 
sözlerimizi oturduğu yerde tebessümle karşılıyor 
ise de zaten kendi felsefesiyle anlaşmamız müm
kün değildir. Her halde mülkiyet mevzuunu bi
zim gibi düşünmemiş olacaklar ki, kendi fikri
nin dışındaki fikirlerin karşısında tolerans gös-
teremiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu iki teklifim nazarı 
itibara alınarak Komisyonun maddeyi yeniden 
ele almasında ben fayda mülâhaza ediyorum. 
Yoksa çok ağır, çok acı hakikatlerle karşılaşa
cağız. Bilhassa, birinci misalimde arz ettiğim 
gibi, cebrî icra yollarından doğacak faciaların 
yarın misallerle gözlerimizin önüne serilmesi biz
leri dilhun edecektir. Bu tasarının bu mânada, 
bu şekilde kanun haline gelmesinde ileride borcu 
dolayısiyle gayrimenkulu satılan kişilerin bir ta
raftan borcunu ödiyemez halde iken Devlete bü
yük ölçüde vergi vermesi, kanunen vergi ver
mesi ve çoluğuyla çocuğuyla hayatının sonuna 
kadar bu borcu da ödiyemez hale gelmesi halin
de, düşününüz o ailenin çekeceği faciayı. 

Tekrar, tekrar bu misalleri vermek istemi
yorum. Komisyonun; bu iki hususu nazarı iti
bara alarak, kanunun kabulüne kadar, her hal
de maddeyi yeniden tedvin etmeleri mümkün
dür. Bunu istirham ediyorum. Eğer bunu 
kabul etmezlerse, teklifimde olduğu gibi, nisbe-
tin hiçolmazsa yarıya indirilmesini rica ediyo
rum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalpak-
lıoğlu. 

Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; biraz önce kabul 
buyurulan Sayın Karaöz'im bir takriri ile vergi 
nisbeti % 60 dan % 50 ye indirilmiş bulunmak
tadır. Bu hususu Sayın Kalpaklıoğlu'na bildir
mek için bir kere daha ifade etmekte fayda 
görüyorum. 

Komisyonumuzda tasarının müzakeresi sıra
sında cebrî icra satışlarında gayrimsîikul sahip
lerinin mağduriyetinin mevzııubahsolabileceği 

hakkında ileri sürülen bir fikir üzerine konu 
enine boyuna tartışıldı. İcra satışlarının istisna 
edilmesi hakkında bir hüküm konulduğu tak
dirde bu hükmün geniş muvazaaya sebebolaca-
ğı düşüncesiyle Komisyonumuz bu fikre iştirak 
etmedi. Komisyonumuzda beliren kanaate gö
re ister gayrimenkulunu kendi rızasiyle satsın, 
ister gayrimenkulu icra yoluyla satılsın eğer o 
gayrimenkulun sahibi gayrimenkulunun ilctisap 
değerini doğru olarak beyan etmiş ise her hangi 
bir şekilde mutazarrır olmasına imkân yoktur. 
Şayet gayrimenkulun iktisap değerini daha dü
şük göstermek suretiyle vergilerden istifade et
mek yolunu tercih etmiş ise cebrî icra satışla
rında olsun, diğer satışlarda olsun vatandaşın 
daha fazla bu vergiyi ödemesi gibi bir durum 
meydana gelecektir ki; bunda kusur, kanundan 
ve kararlardan dolayı değil, kendisinin daha 
evvel ihtiyar etmiş olduğu yolun neticesi ola
rak tahakkuk edecektir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O vakit 
hileli cebrî satış çıkar. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Keza, intikal yo
luyla ve veraset yoluyla gayrimenkul iktisabeden 
vergi mükellefleri de bu çeşit iktisaplarda ikti
sap değerlerini doğru beyan ettikleri takdirde 
her hangi bir şekilde mağdur olmayacaklardır. 
Ancak, gerek veraset yoluyla, gerek diğer şe
kilde gayrimenkul iktisaplarımda değeri düşük 
gösterdikleri takdirde Sayın KalpaJkhıoğlu'nun 
ida ifade ettiği gibi daha fazla ntüktarda vergi 
ödeme durumuna düşeceklerdir. Komisyon 
•olarak biraz önce yapılmış olan iınldirimden 
daha fazla bir indirime taraftar olmadığımızı 
ve Sayın KalpaMıoğlu'nun önergesine, biraz 
önce arz ettiğim sebepler muvacehesinde, işti
rak edemiyeceğimizi ifade ediyorum. 

Saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köker. 
Sayın Hükümet? Katılmıyorlar. Muhterem se
natörler, saym komisyon ve sayın Hükümet 
önergeye katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir efendim. 

39 ncu madde ile ilgili bir önerge var, oku
tuyorum. 
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Başkanlığa 
Finansman Kanunu gayrimenkul değer ar

tışı nisbetlerini gösteren 39 ncu maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 39. — 36, 37 ve 38 nci maddeler ge
reğince tesbiıt edilen matrah üzerinden aşağı
daki mabetlerde alınır : 

Verginin nisbeti 
% 

ilk gelen 100 000 lira için 10 
Sonra » 100 000 » » 15 

» » 300 000 » » 20 
» » 500 000 » » 25 

1 000 000 dan fazlası için 30 
Hisseli gayrimenkullerde verginin hesabın

da her hisse mustakillen nazara alınır. 
Van Konya 

Perid Melen Sedat Çumralı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 
Sayın Çumralı, buyurunuz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Beye
fendi, önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, 39 ncu mad
dede müzakereye geçmiştik. Bir önerge kal
mıştır, o önerge sahibinin haklarını da, daha 
evvelki önerge sahiplerinin haklariyle müsavi 
kılmak için, muameleye koymadım efendim. 

Buyurunuz, Sayın ÇumraHı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; komisyon baş
kanı arkadaşımız fikrini peşinen söylediği için 
bu mâruzâtımızın sonucunun ne olacağını kes
tirmiş bulunuyoruz. Ama, Gayrimenkul Satış 
Kıymet Artışı Vergisi, vergi mevzuatımıza, 
malî mevzuatımıza yepyeni giren bir sistemdir. 
Bu sistemi kendi ağırlığı nisbetinde bırakmak 
gerekir kanaatindeyiz. Sayın Maliye Bakanı 
bundan önceki oturumlarda verdiği izahatta 
bu verginin bir nevi otokontrol olduğunu be
yan etmişlerdir. Mesele böyle olduğuna göre 
tâyin edilen mabetlerin de, otokontrolu temin 
edecek bir nisbet dâhilinde bırakılması gere
kir kanaatindeyiz. Gayrimenkul Kıymet Artışı 
Vergisi aslında meşru temele oturtulması güç 
olan bir vergidir. Bu vergiye matrah olan de
ğer çoğu zaman gerçek değer artışına tekabül 

etmez, iktisap değeri, vergi değeri olacaktır. 
Satış değeri, gerçek değer olacaktır. Bu ikisi 
arasındaki fark çoğu zaman gerçek değer de
ğildir. 

Buna karşılık musibetler yüksektir. Aslı 
adaletsiz olan bu vergide adaletsizliği kısmen 
azaltmak üzere hiç olmazsa nisbetleri düşür
mek lâzımdır. Ta ki, otokontrol yerinde te
essüs etmiş olsun ve bu suretle de adaletsiz
lik kısmen azaltılmış bulunsun. 

Değerli arkadaşlarım; simidi bir takrir ka
bul buyurdunuz. Sayın Bakanın, sayın ko
misyonun iştirak ettiği bu önergeyi kabul et
mek de çok güç oluyor, bir taraftan bu sizin 
kabul ettiğiniz esaslara göre. Niye 500 000 
değil de 600 000? Eğer bu, bir sistemse asıl 
mühim olanı, küçük mabetleri daha aşağı in
dirmek lâzım. 1 000 000 liraya kadar satışı 
yapılan gayrimenkullerden de şu kadar vergi 
alınabilir, denilir. Ama, bunu alt kısımlarda 
tatbik etmeyip de 500 000 e, 600 000 e çı
karmakta bir hukuk mantığı bulmak güç olur. 

Bu itibarla bizim teklifimizde arz ettiğimiz 
sebeplerle ilk gelen 100 000 de % 10, sonra 
gelen 100 000 için % 15, daha sonra gelen 
300 000 için % 20, daha sonra gelen 500 000 
için % 25, 1 000 000 dan fazlası için % 30 
nisbetinde vergi alınması uygun olur. Takdir 
Yüksek Senatonundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çum
ralı. 

Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; burada gördüğünüz 
gibi tarife, müterakki bir tarifedir. Kazanç 
miktarı, elde edilecek fark çoğaldıkça tarife 
yükselmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, müterakki tarifler, 
umumiyetle, şahsi vergilerde tatbik edilir, 
Burada da ben onu anlıyorum. Bir şahsın elde 
ettiği miktar yükseldikçe verginin yükselme
si, sanıyorum M, öngörülmüştür. 

Bu sebeple biz önergemize bir hüküm daha 
koyduk. Hisselerin ayrı, ayrı nazara alınma
sı. Şimdi, bir gayrimenkul bir tek kişiye aitse 
bu elds edilen kâr, bir gayrimenkulun satımın
da bir tek kişiye ait bulunduğu takdirde doğ
rudur. Anlarım bir müterakki nisbet, kârı, ka
zancı çoğaldıkça vergi artsın. Ama, bu gayri-
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menkul faraza 5 yüzbin liralık veya 6 yüzbin 
liralık fark yapan bir gayrimenkul 30 kişiye 
aitse, hisseli ise bu takdirde her birinin his
sesine düşen miktar, sanıyorum ki, ilk dilime 
düşen miktar olur. ilk dilime düşen miktar 
ile vergilendirirken biz, en yüksek nisbetle ver
gilendirmiş oluruz. Bu, çok açık bir haksızlık 
olur. Bu noktayı Sayın Maliye Bakanı, sanı
yorum M, bir izaha bağlar. Mâkul bir izahı 
yoksa takririmizde hiçolmazsa arz ettiğimiz 
kısmın kabulü suretiyle bunu makul bir ha
le getirmek lâzımgelir kanaatindeyim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Me
len. 

Sayın Hükümet buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan muhterem 
senatörler; Sayın Melen, gayrimnekul hisseli 
olduğu takdirde hissedarlara isabet eden mik
tarın ayrı ayrı nazara alınması lâzmıgeldiği-
ni söylediler. 

«Ayrı, ayrı nazari itibara alınmaz ise, his
sesi az olduğu halde büyük trajın vergd nis-
betine göre vergi ödemek hâsıl olur ve bu du
rum da adaletsiz olur» dediler. Doğrudur. Biz 
bu kanun metninin, Sayın Melen'in istediği 
şekilde, tatbikata cevaz verdiği kanısında
yız. Buna sebebolarak da 34 ncü maddeyi gös
teriyoruz. Verginin mükellefi, bina arazi ve 
arsaları devir ve temlik eden gerçek ve tüzel 
kişilerdir. Bir binayı hisseli devir ve temlik 
eden kaç aded hissedar var ise, onlar devir 
ve temlik ediyor, demektir. Ve onlar ayrı ay
in mükelleftir kıymet artışından iktisap de
ğeri ile satış değeri arasındaki müspet fark
tan her birine hissesi nisbetinde ne kadar his
se isabet ediyorsa bu verginin hesaplanma
sında nisbet ona göre taayyün edecek ve ona 
göre vergi alınacaktır. 

Bunu bu sebeple belirttikten sonra Sayın 
Çumrah'nın bâzı mütalâaları oldu. 

Muhterem G. P. nin bu vergi ile ilgili ola
rak ifade ettiği bir husus vardır. O da bu ver
ginin meşru temele oturtulmasının güç olduğu 
yolundaki iddiasıdır. Bu iddiayı bizim için 
anlamak pek mümkün olmuyor. Niçin meşru 
temele oturtulamıyor bu vergi? Onu anlamak
ta müşkülât çekiyoruz. 

Yalnız bu verginin meşru temele oturdu
ğunu bir defa arz etmek istiyorum. 

Muhterem senatörler» bir gayrimenkul ikti-
sabedildikten sonra bunun bir iktisap değe
ri var. Para kıymetindeki düşüş de nazarı iti
bara alındıktan sonra, yani iktisap değerine 
eKlenctikten sonra bulunan değer ile satış de
ğeri arasındaki müspet fark, bir gelirdir, bir 
kazançtır. Ve bu gelir ve kazanç, çalışılmadan 
da elde edilmiş bir gelir ve kazançtır. Çalışı
larak elde edilen gelirlerden vergi alınması 
meşru temele müstenit oluyor da daha az say 
ve gayret ile elde edilmiş olan bir gelirin ver
giye tabi tutulması niçin meşru temele da
yanmıyor? Bunu anlıyamıyoruz. 

Arkadaşlarımızın bir tereddüdü var. Çe
şitli arkadaşlarımız bu hususa temas ettiler. 
Dediler ki «Eskisinin yerine konulması lâ
zım». Burada da meseleyi dikkatle incelemek 
gerekir. Şimdi, muhterem senatörler, 100 bin 
lira ödenerek satınahnmış olan bir gayrimen
kul. - Evvelki misalime dönüyorum - 100 bin 
lira da paranın kıymetindeki düşüş, yapılan 
masraf ve saire dolayısi ile de 200 bin lira de
ğer iktisabetmiş olsun. E.. Bu satıldığı zaman 
500 bin lira ediyorsa sizin 300 bin liralık ka
zancınızın birtakım sebepleri vardır. O gay-
rimenkule evvelce 100 bin lira verdiniz. Para 
değerindeki düşüşü nazara alıyoruz, masraf
ları nazara alıyoruz o gayrimenkulun 200 bin 
lira değer ettiği açık. E.. 300 bin lira fark 
yapmışsa bu farkın bir sebebi olmak lâzım
gelir. Bu farkın sebebi nedir? Onu arz ettim. 
Bu farkın sebebi; Şehirleşmedir. O gayrimen
kulun bulunduğu mevkiin şeref kazanmış ol
masıdır. Ve spekülatif unsurlardır. 

Şimdi burada 500 bin lira etti gayrimen
kul. Başka bir şehire nakletti, mutlaka 500 
bin lira eden bir gayrimenkul almalıdır, diye 
düşündüğünüz zaman o gayrimenkul, aslında 
200 bin lira değer etmesi lâzımgelen gayri
menkulun 500 bin lira etmesini gerektiren se
bepler bir başka mahaldeki binada da bulun
sun ve öyle bir bina satınalsm demektir, bu. 
Bilmiyorum arz edebiliyor muyum?. 

O halde, evvel iktisabefttiği zaman o gayri
menkul hanşi şartlar içinde ise ve hangi şart
lar içinde o kıymet tekerrür etmiş ise, para de
ğerindeki düşüş de buna ilâve edildikten son-
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ra o gayrimenkulun iktisabedildiği tarihteki 
ödeme gücüne göre ve o şartlar içinde bir gay
ri menkul satmalması her zaman mümkündür. 
Aradaki farkın tahassul etmesinin sebebi ne 
olursa olsun, bu müspet fark bir gelir, bir ka
zançtır. Bunun vergiye tabi tutulması gayet 
mantıkidir. 

Kaldı ki, bunun hepsi de alınmıyor. Muay
yen nisbet dâhilinde - Sayın Haindi Özer arka
daşım hesabetmiş, 77 bin lira ediyor - demiş. 
Bu misalde ben de 100 bin lira eder, demiştim. 
Burada hesap yapamıyacağım için. 77 bin lira 
ediyormuş. İlyas Karaöz'ün teklifi ile son yapı
lan değişiklik üzerine, zannediyorum, bu 20, 30 
bin lira daha düşer. Ve 300 bin liralık farktan 
50 bin liralık vergi ödeniyor. E.. 250 bin lira 
ile eski haline ve eski şartlara göre, daha mü
sait bir gayrimenkul alması mümkün oluyor, bu
rada. 

Binaenaleyh, bu vergi ile mülkiyetin, zaman 
ile muayyen nisbeltte kırpıla, kırpıla efendim, 
neticede çok küçük bir kısma inhisar edeceği, 
tarzındaki düşünce, zannediyorum ki, doğru de
ğildir. 

Arz ettiğim sebepler dolayısı ile önergeye 
katılamıyoruz. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erez. 
Sayın Melen, söz istiyorsunuz, müsaade eder

seniz, usulî muamele hakkında bir mâruzâtta 
bulunmak istiyorum: 

Muhterem senatörler, müzakere açmış oldu
ğumuz maddeler üzerinde, önce söz istivan sa
yın üyelerin bulunup bulunmadığını soruyorum. 

Konuşmak istiyen sayın üye bulunmadıktan 
sonra takrirlerin müzakeresine geçiyorum. Tak
rirlerin müzakeresinde yapacağım muamele; 
önerge sahiplerine lehte ve alehyte söz vermek 
suretiyle hitam bulacaktır. 

Şimdi, zatıâlinize, lehte olmak üzere, tekrar 
söz veriyorum Sayın Melen. Yalnız bundan son
ra ne şekilde muamele icra edileceğini sayın se
natörlere böylece duyurmuş oluyorum. 

FEBİD MELEN (Van) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Maliye Baka
nının, takririm üzerine müterakki tarife hak
kında verdiği izahata teşekkür ederim. Zaten 
başka türlü anlamak da mümkün değildi. Fa
kat, metinde vuzuh yoktur. Takriririmizdeki o 

I son fıkranın bu hükme ilâvesi, metinde vuzuh 
yoktur. Takririmizdeki o son fıkranın bu hük
me ilâvesi, hakikaten vuzuh sağlıyacaktır. Ak
si halde Sayın Bakanın buradaki izahatı belki 
tatbikatta esas tutularak tatbikat yürütülür 
ama, daima metin esas tutulur. Metin hâkimi-
yeti vardır. Evvelâ, metne bakılır. Ondan son
ra bundan ne kastedilmiştir? Parlâmento mü
zakerelerine belki atfı nazar edilir ama, metin 
sarihse o vakit esas tutulur. 

Metinde Sayın Bakanın söyledikleri yok. 
Ama, böyle uygulıyaeaklardır. Başka türlü 
mümkün değildir. 

Sonra burada bir başka vuzuhluk daha var. 
Bir tek gayrimenkul için mi bu müterakki ta
rife tatbik edilecek, yoksa faraza belli bir haf
ta içinde, bir ay içinde belli bir dönem içerisin
de bir kimse 4,5 gayrimenkul satarsa hepsi bir
leştirilerek mi bu müterakki tarife tatbik edi
lecek, yahut bir takvim yılı içinde mi? Bunlar 
için de vuzuh vermek lâzım. 

Benim anladığım, sanıyorum ki, bir tek gay
rimenkulu kaydetmişlerdir. Çünkü müterakki 
tarife koyunca akla bu ihtimaller gelir. Müte
rakki tarife aynı vergilerde mevzubahsoluna-
maz. Müterakki tarife şahsi vergilere ait bir 
tarifedir. Bunu bir aynî vergiye getiriyoruz. 
Getirince bu problemler çıkacaktır, tatbikatta 
önümüze. Bu sebeple buna burada vuzuh ver
mek yerinde olur. 

ikhıoî noktaya gelince; Bakan, kanunun 
tümü üzerinde başlamış olan bir müzakereye bi
zi tekrar getirdiler. 

Gayrimenkul Değer Artışı Vergisinin müs
takil bir vergi olarak, bilhassa uzun bir dö
nem zarfında, elde edilen kârlardan vergi alı
nıp almmıyacağmın bir meşru temeli var mı, 
yok mu, noktasına... 

Muhterem arkadaşlar, tümü üzerindeki ko
nuşmamda da; bir meşru temeli şu sebeple yok
tur. Okbilirdi. Baza-n olur. Ama çoğu zaman 
yoktur, diye arz etmiştim. 

Bir defa iktisap değeri ile satış değeri ara
sındaki fark mevzubahistir. Arz ettim ki, ikti
sap değeriyle satış değeri arasındaki fark tes-
biti kısa devrelerde mümkündür. Uzun devre
lerde karışık bir hal alır. Para değerinin düş
mesinden doğar bu fark. O vakit gerçek bir ka-

I zanç. gerçek bir fark değildir. 
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Vergi, gelirden ve kazançtan alınacağına gö
re, oltada bir kazanç ve gelir mevzuubahsol-
mazsa vergi de mevzuubahsolmamak lâzım. Ka
zanç, g-elir olmadan bir vergi istenirse o zaman 
meşru temele dayanmaz. Bu, bir hakikat. 

Şimdi, iktisap değeriyle satış değeri aynı öl
çülerle tesbit edilirse bir derece anlarım. Ara
daki fark, hele para değerinin düşmesin
den doğan farkları da nazara alırsanız bir ger
çek fark, kazanç ortaya çıkabilir. O vakit bir 
vergi alınması münakaşa mevzuu olmaz. Alına
bilir. Ama, ölçü aynı değildir. Biz vergi değe
rini esas alıyoruz, iktisap değeri için. Vergi de
ğeri hakiki değere tekabül etmez ki. Satış de
ğeri için de rayiç değeri, gerçek değeri alıyo
ruz. Şimdi, bu, şuna benziyor. Bir kumaşınız var, 
metre ile ölçülen bir kumaşınız var. Ölçtünüz 
metre ile 100 metre geldi. Arşınla ölçüyorsunuz 
130 arşın geliyor. Bu otuzu fazla mıdır? İM 
ayrı ölçü kullanıyorsunuz. Bir metre ile ölçü
yorsunuz, bir arşınla ölçüyorsunuz. İka ayrı öl
çü kullanıyorsunuz. Ara yerde bir fark çıkıyor. 
Bu farka da, «fazlalık» diyorsunuz. Bu mümkün 
değildir arkadaşlarım. Durum aynen budur. Ay
nı ölçüyü kullanmak şarttır. Aynı ölçüyü kul
lanmazsanız doğan fark bir kâr değildir, bir ka
zanç değildir ve bu sebeple alacağınız vergi 
kazançtan ve farktan değildir. Bieatihi serma
yenin, servetin kendisindendir. Bir servet ver
gisine inkilâbeder. 

Şimdi, umumi fiyat seviyesinioı yükselmesi 
dolayısiyle görülen farklar aynı vaziyettedir. 
Umumi' fiyat seviyesi yükselmişse, vaktiyle bir 
dükkân satmışsınız, bir tarla almışsınız. 20 sene 
sonra bu tarlayı satıp bir dükkân alabiliyor mu
sunuz? Eğer bu dükkân ile 2 dükkân alabiliyor
sanız artmıştır, tarlanızın değeri. Ama, yine bitr 
dükkân alabilecek vaziyette ise muadelet var
dır, fiyatlarda. Binaenaleyh bir artış mevzuu 
yoktur. Biz bu noktaları düşünerek bu vergiyi 
bir meşru temele oturtmanın müşkülâtından bah
settik. 

Sayın Bakan; «Para değerimin düşmesinden 
doğan farkı nazara alıyoruz.» diyor. Yüzde 5 
bir gider karşılığı olarak bir tenzilât yapıyor
lar. Neden? iktisap değerinden, satış değerin
den de değil, iktisap değerinden her yıl için 
% 5 bir gider karşılığı olarak. Muhterem arka
daşlar, bir gayrimenkulun gideri de var. Mu

hafaza ücreti var, bakım ücreti var, susu var, 
busu var. Bunlar giderdir, bunları almıştır, her 
sene tamir etmiştir, bakmıştır. Binaenaleyh bu 
% 5 olsa olsa onun karşılığıdır. Para değerinin 
karşılığı değildir. Zaten adı da odur. Binaena
leyh para değerinin karşınğında bir tenzilât 
yapmamaktadırlar. O da doğru değMir, yap
mamaktadırlar. Binaenaleyh doğan farkın ço
ğu, kanaatimize göre, para değerinin düşüşün
den doğan farktır ve gerçek bir kazanç değil
dir. Bu sebeple vergi bir temele dayanmıyor. 

Bir başka nokta: Bu gayrimenkuller vergi 
vermektedirler. Bi'na ise bina vergisi, arazi ise 
arazi vergisi, gelir vergisi ödemektedirler. Na
sıl bir fabrika çalışıyor, vergi ödüyorsa e... Bu 
da öyle. Bir ticarette bir başka teşebbüs çalışı
yor vergi ödüyorsa, bu da öyle. Binaenaleyh na
sıl onların değer artışından bir vergi düşürmü-
yorsak, bu da öyle. 

Arkadaşım bir noktaya daha temas etti. De
ğer artışı, bar memlekette umumi olarak düşü
nülebilir. Faraza kazanılmamış değer; bu, Ame
rikalıların icadettiği bir terimdi'r. Orada böyle 
bir vergi düşünülmüştür, vardır. Ama sadece 
gayrimenkul değil, faraza bütün esham, tahvi
lât, diğer değerler, menkul değerler, ki daha 
çok oralarda mevzuu bahistir, bu değer artışı, ka
zanılmamış değer. Şimdi onun bir tarafını alıp, 
bize getirip sadece fukara köylünün tarlasına 
tatbik ederseniz bunu meşru bir temele oturt
mak mümkün olmaz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ma-
len. 

Önerge üzerinde konuşmalar biltmiştir. Sayın 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor mu
sunuz?.. Komisyon ve Hükümet katılmıyor 
efendim. 

Muhterem senatörler, Sayın Melen ve Sayın 
Oıımrah'nm önergesine Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet katılmıyorlar. Önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Önerge reddedilmiştir efendim. 

39 ncu maddeyi» mukaddem okunmuş şek
limle ve değişiklik önergesinin kabulü ile birlik-
ts oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Taîmrimiz var efendim. 

— 505 — 



C. Senatosu B : 96 20 . 7 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Nerede efendim? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Gönderiyoruz. 
BAŞKAN — «Takrir gönderiyorum.» diye

bilirsiniz ama, «takririmiz var» derseniz, o za
man Başkanlık, vazifesini yapmamaktan müte
vellit huzursuzluk içinde bulunur. Oylamaya 
geçtim. Binaenaleyh söz veremiyeceğiın gibi, 
takric de kabul edemiyeceğim, maateessüf muh
terem kalpaklıoğlu. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 39 ncu madde bi
raz evvel beyan ettiğim şekliyle kabul edilmiş
tir efendim. 

Muhterem senatörler; usul ile ilgili 2 tak-
r-c var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının tümü üzerinde 

yeteri kadar görüşülmüştür. Tümü üzerinde gö
rüşmelerde maddeler geniş ölçüde eleştirilmiş
t i . Maddeler ve önergeler üzerinde görüşmele
rin 10 dakika ile sınırlandırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanunu üzerindeki şahsi konuş

maların onar dakika ile sınırlandırılmasını arz 
ederim. 

Muğla 
ilyas Karagöz 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge
ler muhteva itibariyle birlik arz edfyor. Önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. Önerge
leri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önergeler kabul edilmiştir efen
dim. 

Tarh, tahakkuk ve ödeme esasları 
Tarh yeri 

Madde 40. — Vergi, gayrimenkulun bulun
duğu yer vergi dairesince tarh olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Beyan esası, beyannamenin şeklj ve ödeme 
süresi 

Madde 41. — Bu kanuna göre vergi, mükel
lefin. beyanı üzerine tarh olunur. 

Beyannamenin şekli ve muhtevası Maliye 
Bakanlığınca tesbit ve tâyin olunur. 

Beyanname, gayrimenkulun tapuya tescil ta
rihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili vergi 
dairesine verilir; ve vergi aynı süre içinde öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vergi Teminatı 
Madde 42. — Mükellefler, devir ve temlik 

dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâğın (ivaz
sız intikallerde beyan edecekleri değerin) % 6 
sini verginin teminatı olarak şekli ve muhteva
sı Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak bir bil
dirimle gayrimenkulun bulunduğu yer ve ver
gi dairesine yatırmaya mecburdurlar.. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 42 nci 
madde üzerinde önerge var. 42 nci madde üze
rinde müzakere açıyorum. Söz istiyen Sayın 
üye?... Yok. iki önerge var, aykırılık sırasına gö
re okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin 42, 

44 ve 46 nci maddelerinin tasarıdan çıkartılma
sını arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Hamdi özer 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen Sa
yın Üye?... Sayın özer buyurunuz. 

Sayın özer konuşmanızın 10 dakika ile takyit 
edildiğini hatırlatmak isterim efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Daha kısa süre
cek Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, 42, 44 ve 46 nci mad
deler. Bunların üçünün de temel maddesi 42 nci 
maddedir. 42 nci madde de «mükellefler devir 
ve temlik dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâ
ğın % 6 sini vergi teminatı olarak, şekli ve muh
tevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak, bir 
bildirimle gayrimenkulun bulunduğu yer vergi 
dairesine yatırmaya mecburdurlar.» Demin arz 
ettiğim gibi bir vatandaş gerek müzayaka do
layısiyle, gerek yer değiştirme dolayısiyle ve ge
rekse haczen gayrimenkulunu satmak mecburi
yetinde kalırsa. Yine aynı misâle geliyorum. 500 
bin lira değerindeki bir gayrimenkul, daha ka-
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çada satılacağı malûm değil demin Sayın Ferid 
Melen izah ettiler 500 000 lira kabul edelim. Bu 
vatandaş borç içinde kıvranıyor, daha eline pa
ra geçmeden 30 000 lira götürüp yatırcak ki, 
ondan sonra muameleye başlanılsın. Bu her za
man mümkün değil. Bu ne alacaktır, o zaman. 
Alıcı ile satıcı arasında, satıcı aleyhine büyük 
bir takım sıkıntılar doğaca;ktır. Alıcıya tavizler 
vermek mecburiyetinde kalacaktır. Ve dar bo
ğaz edilecektir. Bunun için % 6 sının yatırılması 
değilde, satış esnasına para ödendiği esnada ke
silmesini daha uygun buluyorum. Zaten böyle de 
olması gerekiyor. Satacak bir vatandaşa, mü
kellefe bu kadar ağır yük bu kadar sıkıntı ver
mek doğru değildir. 

Hepinize hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 
önerge üzerinde söz istiyen Sayın Üye?... 

Yok. Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıvor musunuz efendim? Sayın Komisyon 
ve Hükümet önergeye katılmıyorlar efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Şimdi, öner
geyi oya koymadan evvel sarahata kavuşmak 
için bir sual sormama müsaadenizi rica ediyo
rum. 

Aynen kesilirse, burada «ivazlı ve ivazsız tem
liklerde beyanı üzerine % 6 yatırılır» diyor. 
Halbuki ivazsız temliklerin bir kısmı var M, bun
lar değerlendirme vergisine tâbi değildir. Bina
enaleyh tashih edilmeli, «vergiye tâbi olanlar 
içindir» demeli meselâ; âmme müesseseleri ara
sında ivazsız temlikler vardır ki, bunlar için ya
tırmak mecburiyeti yoktur. Bunların tashih edil
mesini rica ediyorum. Çünkü madde çok muğ
lâktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Komisyon ve sayın Hükümet suali dinledi
niz mi efendim? Sayın Komisyon ve Hükümet 
hanginiz cevap vereceksiniz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSA BİNGÖL 
(Muş) — Bu konuyu tapu memuru, tetkike ve
ya tahkike imkân bulamıyacağı için bu teminat 
alınır, neticede kendileride reddedilebilir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Müsaade edi
niz, ben izah ©deyim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, usulü 
muameleyi biraz evvel arz ettim, önergenin le
hinde ve aleyhinde konuşulurken sualleri ifade 

i etmek iktiza eder. Şimdi önergenin aleyhinde 
söz telâkki ediyorum, zatı âlinizin söz istemi
ni.. Zatıâlinize söz veriyorum. Buyurunuz efen
dim 

Sayın Hükümetin, sayın senatörlerin konuş
malarını dikkatle dinlemelerini rica ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlarım; önergenin getir
diği hususların yanında ona biraz muhalif ol
mak üzere söz istedim. Fakat esasen maddenin 
şekli itibariyle bir mükellefiyet çıkarıyorsu
nuz. Çünkü, madde de deniyorki «intikâllerde, 
ivazsız satışlarda kendi eline geçecek para
nın % 6 sim yatıracak, ivazsızlarda da kendi
si bir beyanda bulunacak. Beyan ettiği kıy
met üzerinde % 6 para yatıracak». Bu takdir
de mutlaktır. Bütün intikallerde % 6 bir te
minat yatırılacaktır. Halbuki, kanun aslı ge
tirilirken hiçte mevcut builunmıyan bir mü
kellefiyet bu maddede çıkarılıyor. Tenakuz 
vardır. 33 ncü madde der ki, «veraset yolu ile 
intikaller ve kanuni mirasçılara yapılan şart
lı veya şartsız hibeler, kanuni mirasçılar ara-

i smda yakılan her nevi taksim, ifraz, temlik 
ve trampalar ile müşterek malikler arasında 
vamlan taksim ve ifrazlar hariç». Binaenaleyh 
bunlar için ne değerlendirme vergisi verile
bilir. Ne de bu verginin alınmasını teminen 
teminat yatırma mecburiyeti yoktur. Sara
haten dediği halde burada bu unutuluyor, 
ivazsız teklifle bu teminatı koyuyor. Bu, bir 
müşkülât çıkarmaktır. Meselâ; bir adam' in
tikâl yapacak vergi vermiyecek. «Gel sen bu
nun % 6 sini yatır». Çok zaman bu adam bu 
% 6 teminatı yatıracak durumda değildir. 
Bu şekilde adeta ivazsız intikâlini önlemiş 
oluyoruz. Diğer taraftan âmme müesseseleri 
arasında bâzı intikâller buna tabi değildir. 
Bu müşkülâtı çıkarmaya lüzum yoktur, «ivaz
sızlardan vergiye tabi olanlar için» demeli. Ya
ni, «Esasen bu vergiye tabi olmıyanlar ha
riçtir» diye madde koymak suretiyle bunun ıs
lahı mümkünken, bunu bırakıpta «efendim, ev
velâ yatırılsm, ondan sonra tapu memuru tet
kik etsin, iade etsin.» Bu, lüzumsuzdur, kanun 
tekniğine uygun da değildir ve müşkülâttır. 
Bunu burada ıslah etmenin imkânı varken bı
rakmak doğru değildir. 

| Maruzatım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk
men. 

Sayın Maliye Bakanı buyurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, 42 nci maddedeki teminat hük
mü verginin tahsisatını kolaylaştırmak için 
kabul edilmiş bir hükümdür. Muamelenin ya
pıldığı tarihte böyle bir teminat almmıyacak 
olursa, tapuda tescil muamelesi, takrir mua- . 
melesi bittikten sonra, bilâhara mükelleften 
bu vergiyi takibetmekte büyük müşkülât var
dır. Muamelenin bir önce intacedilmesi de 
matlûptur. Bu teminattan dolayı ivazsız in
tikâl midir, ivazlı intikal midir, ivazsız inti
kaller içerisinde veya ivazlı intikaller içe
risinde vergiden muaf muamele midir, 
vergiden muaf muamele değil midir, kaç 
liraya kadar olanı muaftır? Onun hesabını ya
pıp bundan düşelim de ondan sonra teminat 
alalım gibi muameleler, işin bu safhasında iş 
sahiplerinin biran önce intacetmek istedikleri 
muameleyi uzatır. Bu bakımdan bu, aynı za
manda bir de intizamı âmme hükmüdür de. 
Muamele yapıldığı zaman muayyen nisbette 
bir teminat yatırıp, bilâhara tetkikat netice
sinde teminatın iade edilmesi gerekiyorsa, 
iade edilmesi muamelesini temin eden bir 
maddedir. 

ivazsız intikallerden de almayınız mesele
si ortaya atılabilir. Bu takdirde, takdir buyu
rursunuz ki, bütün muameleler ivazsız olabilir. 
Satışlar dâhi hibe şeklinde yapılabilir. Bina
enaleyh, ivazsız intikallerden de bu nisbette 
bir teminat alınması, ivazsız intikallerin ver
giye tabi tutulması ve bu suretle bir de temi
nat alınması normal telâkki edilmek lâzımge-
lir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakam Erez. 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
reddedilmiştir efendim.. 

42 nci madde üzerinde ikinci bir önerge var
dır, okutuyorum efendim. 

I Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının gayrimenkul 

değer artışı vergisine ait kısımda yer alan 
42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 42. — Mükellefler devir ve temlik 
dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâğın ivaz
sız intikallerde beyan edecekleri değerin % 3 
ünü verginin teminatı olarak, şekil ve muhte
vası Maliye Bakanlığınca tenbit olunacak bil
dirimle gayrimenkulun bulunduğu yer vergi da
iresine yatırmaya mecburdur. İstisna haddi için
de kalan değer artışları için teminat yatırılmaz. 

Van Konya 
Ferid Melen Sedat Çumralı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Çumralı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, gayrimenkullerde Değer Artışı 
Vergisinin mahiyeti hakkında 39 ncu madde ve
silesiyle verdiğimiz önergede kâfi derecede ma
lûmat olduğu kanaatindeyiz. Bu maddedeki 
% 6 nispetindeki teminat, kanaatimizce, çok 
yüksektir. Komisyonun iktisap değeri ve vergi 
değerleri üzerinde yaptığı değişiklikten senra 
% 6 nispetindeki teminat fazladır. Mükelleften 
fusulsn alınacaktır. Vatandaşların bu miktar
daki teminatı peşinen bulup yatırmaları güçtür 
ve birçok ahvallerde mümkün de olmıyacaktır. 
Bu güçlüğü azaltmak üzere teminata ait nisbetin 
düşürülmesi, önergemizde arz ettiğimiz üzere 
% 6 nisbetiııin % 3 olarak kabulünü bilhassa 
rica ediyoruz. Bu yeni sistemle de köylerde bu 
paranın peşin olarak, götürülüp yatırılması müm
kün değildir. Köylü vatandaşlar için büyük 
sıkıntı olacaktır. Kanunun bu maddelerinin 
tatbikatla neler getireceğinden şimdiden ürper-
mekteyiz. 

Takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çum
ralı. 

Takrir üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Hükümet 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler, önerge sahibi arkadaşlarımız önergele
rinin sonundaki, «istisna edilen kısımlar için 

J teminat alınmaz.» fıkrasını kaldırırlar, sadece 
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maddedeki % 6 nm % 3 e indirilmesi ile iktifa 
ederlerse önergeye katılacağız. Kaldırmazlarsa 
önergenin % 3 kısmına katılıyoruz. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Kaldırıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Maliye Bakanı % 6 teminatın % 3 e 

indirilmesi hususuna inhisar ettiği takdirde ka
tılıyorlar. Sayın Komisyon?... Katılıyorlar. 

Muhterem senatörler, Sayın Melen ve Sayın 
Çumralı'nm cnergelerindeki nisbet % 3 olarak 
tesbit edilmintir. Yalnız nisbetin % 3 olarak 
indirilmesi hususundaki talebe Sayın Hükümet 
ve Sayın Komisyon katılmaktadırlar. Bu şekli 
ile önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge, arz ettiğim şekli 
ile kabul edilmiştir, efendim.. 

Şimdi 42 nci maddeyi kabul buyurduğunuz 
önerge ile bıMikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Asgari Vergi 
Madde 43. — Arsa, arazi ve bunlar üzerinde

ki binaların (bağımsız bölümler dâhil) hisse 
'üzerinden veya taksim veya ifraz suretiyle de
vir ve temlik edilmesi halinde, muameleye 
konu olan gayrimenkulun vergisi, gayrimen
kulun tümü için rayiç bedel esas alınmak su
retiyle hesaplanan verginin, muamele konusu 
ıgayrimenkule isabet eden kısmından aşağı ola
maz. Bu asgari verginin hesaplanmasında; mu
amele konusu gayrimenkulun iktisap maliye
cinin, bu gayrimenkulun tümlünün iktisap ma
iyetine olan oranı esas alınır. 

Muamele konusu gayrimenlkulün iktisap ma
liyeti ise, bu gayrimenkul karşılığında iktisa-
bolunun değerlerin gayrimenikulün tümünün 
rayiç bedeline oranlanması suretiyle bulunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Çeşitli hükümler 
Mahsup 

Madde 44. — Mükellefin kesinleşen vergi
sinden, 42 nci madde gereğince vergi karşılığı 
olarak tevkif edilen para maJhsubedilr. Faz
lası vergi dairesince mükellefe bildirilir. Bil
dirme tarihinden itibaren bir yıl içinde müra
caat hailinde kendisime ret ve iade olunur. 

Bu kanuna göre vergiye tabi değer farkla
rı Gelir veya Kurumlar Vergisinin mevzuuna 
girdiği takdirde, 42 nci madde gereğince ver
gi teminaitı alınmakla iktifa olunur. Teminat 
olarak alınan bu vergi Gelir ve Kurumlar Ver
gisinden tamamen mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin 42 -

44 ve 46 nci maddelerinin tasarıdan çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Hamda Özer 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bu ta
lebi yalnız 44 meü madde olarak telâkki ediyo
ruz. 

Önerge üzerimde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Sayın komisyon ve Hükümet önergeye katılı
yorlar mı? Katılmıyorlar. 

önergeyi oylarımıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir 
efendim. 

44 ncü maddeyi, okunan şekli ile, oylarımı
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vergi Usul ve Emlâk Alım Vergisi kanunları
nın uygulanması 

Madde 45. — Bu kanun hükümleri mahfuz 
olmak üzere, Vergi Usul Kanunu ile Emlâk 
Alım Vergisi Kanununun 12, 13, 14 ve 15 nci 
maddeleri hükümleri bu vergi hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tapu memurlarınım görevi 
Madde 46. — Tapu memurları, vergi temi

natımın yatırıldığımı gösteren makbuz ibraz 
edilmedikçe, tapu işlemlerimi yapamazlar. Ge
rekli teminatın tamamen yatırılmasından, önce 
muamele yapan tapu memurları vergi temina
tının ödenmesinden mükellefler ile birlikte 
müteselsilen sorumludurlar. 

ilgili memurlar bu madde gereğince ödeme
ye mecbur oldukları meblâğlar için mükellef
lere rücu edebilirler. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin 46 

nci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Malatya 
'Hamdı özer 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın tiye? Yok. Sayın komisyon ve Hükü
met katılıyorlar mı? Sayın komisyon ve Hükü
met önergeye katılmıyorlar, önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun uygulanma
sında, Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe girin
ceye kadar iktisap maliyeti aşağıdaki sekilide 
tesbit olunan değerlerdir : 

a) Bina Vergisi tarhına esas gayrisâfi 
iratları veya Arazi Vergisi tarhına esas değerle
ri 1 . 1 . 1947 den önce tahrir veya takdir 
'edilmek suretiyle konulmuş olan gayrimenkul-
ler için, Vergi Usul Kanununun 268 nci mad
desinde gösterilen vergi değerlerinin 12 katı, 

b) Gayrisâfi iratları veya değerleri 
1 . 1 . 1947 - 1 . 1 . 1959 tarihleri arasında 
konulmuş bulunan gayrimenkuller için, Vergi 
Usul Kanununun 268 nci maddesinde gösteri
len değerin 8 katı, 

c) Gayrisâfi iratları veya değerleri 
1 . 1 . 1959 - 1 . 1 . 1965 tarihleri arasında 
konulmuş gayrimenkuller için Vergi Usul Ka

nununun 268 nci maddesinde gösterilen değerin 
5 katı, 

d) Gayrisâfi iratları veya değerleri 
1 . 1 . 1965 - 1 . 1 . 1968 tarihleri arasında 
konulmuş gayrimenkuller için Vergi Usul Ka
nununun 268 nci maddesinde gösterilen değe
rin 2 katı, 

e) Gayrisâfi iratları veya değerleri 
1 . 1 . 1968 den sonra konulmuş gayrimenkul
ler için Vergi Usul Kanununun 268 nci mad
desinde gösterilen değerin birbuçuk katı, 

Ancak, yukardaki misiller uygulanarak 
bulunacak değerlerden yüksek bir iktisap 

| değeri mevcutsa bu değerin iktisap maliyeti 
olarak beyanı ihtiyarîdir. 

Bu takdirde ihtiyaren beyan olunacak de
ğerin ivazsız intikallerde Veraset ve intikal 
Vergisinin, ivazlı intikallerde Emlâk Alım Ver
gisi veya tapu devir harçlarının matrahının 
tesbitine esas olmuş değer olması şarttır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
müzakere açıyorum. Söz istiyen saym üye? 

PERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen takririmiz üzerin
de mi konuşacaksınız, yoksa mücerret madde 
üzerinde mi? 

FERİD MELEN (Van) — Takririm üzerin
de. 

BAŞKAN — Takririniz üzerinde zatıâlinize 
söz vereceğim. 

Sayın özden, buyurunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

i Sayın Başkanım, takririm olacak her halde. 

BAŞKAN — Var, Sayın Kalpaklıoğlu. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bu tasarının tü
mü üzerinde söz alıp görüşme yapıtı ğım za
man, bu kat meselesi üzerimde de bir nebze 
durmuştum. Bu katlar çok ağırdır. Meselâ; 
19 kat diyor. Belki 1947 deki vasiyet bu kadara 
kadar götürebilir insanı. Fakat aşağıda, «5 
katı» diyor. 1 . 1 . 1959 dan 1 . 1 . 1965 e 
kadar 5 kat. Ondan sonra 1 . 1 . 1965 ten 

i 1 . 1 . 1968 e kadar 2 katı. Bunlar çok ağır 
nisbetlerdir. Sayın Maliye Bakanı bâzı mese
lelerde yaptığımız itirazlara ve tekliflere karşı 
munsif davrandığını görüyorum. Hakikaten 
mesele biraz müzakere edildiği zaman ağırlı
ğı, masa başındaki ağırlığından fazla gösteri
yor, kendini. Meselâ, şimdi burada % 60 in 
39 ncu maddede ne kadar ağır oMusnnu kabul 
buyurdular, % 50 kadar indirdiler. Sonra 
% 6 yi yarı yarıya indirdiler. Ben, kendile
rinden rica ederim, hiç olmazsa son zamanlar
daki bu 5 kat, 2 kat olsun, biraz olsun mükel
lefin lehine hareket edelim de ağırlığını gide
relim. Çok ağırdır. 

istanbul^daki inşaat bilhassa 1 . 1 . 1965 
tarihinden sonra daha fazladır. Yani, 5 katı 
ağır gelir. 1965 ten 1968 e kadar da mükellef
lere çok ağır vergiler konmuştur, 2 katı, bu 

I da ağırdır. 
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Meselâ; şimdi, 500 lira vergi veren bir va- I 
tandaş, 2 500 lira vergiye tabi olacak. Zaten 
Mrada otururken 500 lira veriyordu. Kiraya 
çıksın daha iyi olacak, yani. Vergi verecekken 
Mr-aya çıkmak daha hayırlı gelir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özden. 
Buyurun Sayın Türkmen. 

SALffl TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ba-
aıa öyle geliyor M, sayın arkadaşım Ekrem 
'Özden Beyin, mükellefin lehine yapmak iste
diği tadil, haddizatında lehine bir tadil değil, 
'aleyhinedir. Çünkü, kanunda derpiş edilen 
•İktisap değerinin, kıymetinin tesbitinde, kıy
metlin , yüksek tutulması mükellefin aleyhine 
değil, lehinedir. Çünkü, iktisap değeri fazla 
dursa bilâhara satış bedelimde kat azalır. Hal
buki bunu düşürütfsek, kıymeti azalırsa kat 
fazla olur, fazla vergi verir. Misal arz ede
yim. Meselâ; bu 12 katı ile iktisap bedel 100 
bin lira ediyorsa, sonradan satış 200 bin lira 
ise aradaki satış farkı değerlendirmesi 100 
bin liradır. Halbuki, azaltırsak bunun değeri 
50 bin lir alda kalırsa fark 150 bin lira olur ve ' 
150 bin lira üzerinden vergi vermek lâzımgelir. 

Bu itibarla bunun azaltılması mükellefin 
lehine bir karar değildir. Bu itibarla bende
niz takrire muhalifim, mükellef lehine bir ta
dil olmuyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Türk
men. Sayın Maliye Bakanı galiba size konu
şacak fırsat kalmadı. Buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın 
Salih Türkmen arkadaşımızın dedikleri doğ
rudur. Burada iktisap değeri ile satış de
ğeri mukayese ediliyor ve aradaki müspet 
fark vergiye tabi oluyor, iktisap değeri ne 
kadar fazla olursa, aradaki müspet fark, bi- i 
naenaleyh verginin matrahı azalır. Şu halde | 
buradaki, bu geçici maddedeki uygulanan ı 
emsaller misiller, iktisap değerini fazlaîaştı-
ran emsal ve misillerdir. I 

Sayın Ekrem özden arkadaşımızın ifade I 
ettiği gibi 500 liralık vergiyi 5 ile çarparak 
2 500 çıkarmıyor, bilâkis bina vergilerine bil
farz esas olan değeri 10 misli, 5 misli, 3 
misli artırarak, 12 misli artırarak iktisap 
değerini fazlalaştınyoruz. Tamamen mükel- j 

lefin lehine bir husustur. Sayın Özden ar
kadaşımızın önergesi, kendi kasdettiği mâna 
hilâfına, mükellef aleyhine tesbit edilmiş bir 
önergedir. Bu bakımdan önergeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erez. 
Sayın Erez, müzakere esnasında Sayın öz
den söz almış bulunuyorlar, önergeleri yok
tur efendim. 

Geçici 1 nci madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan bir şey sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Müs
pet bir gayrimenkulun değeri, üzerinde intifa 
hakkı bulunan ayni gayrimenkulun değeri ile 
bir olmaması icaibeder. Şüphesiz, Emlâk Kanu
nu yürürlüğe girdikten sonra beyan esas alı
nacağına nazaran, bu takdirde mesele yok. 
Ama, bu geçici maddeye göre Emlâk Vergisi
nin yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapıla
cak muamele için intifa hakkı, bir haktır. 
Hangi esasa göre değerlendirilecektir. Sonra 
intifa hakkı baki kalmak üzere bir gayrimen
kulun iktisap değeri ki, bu değer hakiki de
ğerden düşük olacaktır, nasıl hesaplanacak
tır, açıklamalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sar-
lıcalı, Sayın Erez buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Sarlıcalı arkada
şımız, «üzerinde intifa hakkı bulunan bir 
gayrimenkulun değeri düşük olacaktır. Hal
buki madde bunu hesaba katmıyor» diyorlar. 
Evvelâ, bir gayrimenkul üzerinde intifa hakkı 
varsa, bunun ilk tesbit edilen değerinin 
ona göre tesbit edilmiş olması lâzımgelir. Sonra 
muamele görürken, satılırken de üzerinde bir 
aynî hak olan gayrimenkulun satış değeri de 
ona göre takarrür edecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erez, 
Sayın Melen buyurun efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz Sayın Bıakanm izahatı bu me
seleyi aydınlatmaya yetmiyeçektir, 
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BAŞKAN — Sayın Melen, buyurunuz 
efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Efendim, şim
di gayrimenkulun vergi değerinde, intifa hak
kı olmıyan bir gayrimenkul için vergi de
ğeri tâyin ediliyor, intifa hakkı olsun, olma
sın arada bir fark olmaz. Binaenaleyh, bu
rada sayın arkadaşımın hakkı vardır, nazara 
alınmamıştır, iktisap değeri vergi değeri ola
caktır, satış değeri de vergi değeri olacağına 
göre, aradaki intifa hakkına tekabül eden kı
sım ne olacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen, 
Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü-
tahyar Milletvekili) — Sayın Başkan, belki 
ben yanlış ifade etmiş olabilirim. Böyle bir 
gayrimenkulun satış değeri düşük olur. Şim
di, verginin azalması ya iktisap değeri fazla
dır, satış değeri ile iktisap değeri mukayese 
edildiği zaman, iktisap değeri fazla ise aradaki 
nisbet, fark azalır. Yahut da satış değeri nok
sandır, bu takdirde de aradaki fark azalır. 
Üzerinde aynî hak olan bir gayrimenkulun 
satışı, üzerinde aynî hak olduğuna göre bedel 
bulur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Ssym Ma
liye Bakanı, muhterem senatörler, geçici 1 nci 
madde üzerinde söz istiyen sayın üye yok, tak
rirler var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Finansman kanun tasarısındaki geçici 

madde 1 in tasarıdan çıkarılmasını arz ede
rim. 

Malatya 
Hamdi özer 

Başkanlığa 
Finansman Kanununun gayrimenkul kıy

met artışına ait 3 ncü kısmının sonundaki 
geçici 1 nci maddenin tasarıdan çıkarılmalını 
arz ve teklif ederiz. 

Konya Van 
Sedat Çumralı Ferid Melen 

Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının sayfa 31 ge

çici 1 nci maddesi kanun tekniğine uygun ol
madığı gibi, şimdiye kadar böyle bir kanun 
çıkmadığı ve tatbikatının, işlerin içinden çıkıl

maz hale sokacağı ve gayriâdil olduğu ci
hetle, maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğîu 

BAŞKAN — Muhterem senatörler üç öner
ge, mahiyeti itibariyle, birbirinin aynıdır. Bu 
sebeple müzakereyi üç önerge üzerinde yapı
yorum. 

Söz istiyen saylm üye? Buyurun Sayın Me
len. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, kanunun bu kısmını, yani 
gayrimenkul değer artışı vergisi adı ile anı
lan bu vergiyi ben biraz Timurun cezalandır
mak için köye hediye ettiği file benzetiyo
rum. Bu sebeple zararını mümkün olduğu ka
dar azaltmak için gayret sarf ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bira?; evvelki konuş
mamda da arz ettim. Bu vergiyi bir meşru teme
le oturtmanın müşkülâtı bilhassa, her iki değer 
arasındaki, her iki değerin aynı öçlüye dayan
mamasından ileri geliyordu. 

Sayın Maliye Bakanı izahlarında; biz bu ver
giyi daha çok bir ctokontrol vasıtası olarak ge
tiriyoruz. Binaenaleyh, Emlâk Vergisi Kanunu 
ile beraber yürürlüğe girecektir. Emlâk Vergisi 
Kanununda mükellefler beyanda bulunacaklar
dır, her 5 yılda bir; binaenaleyh, iktisap değeri
ne esas bu beyan olacaktır. Bu sebeple her 5 yıl
da, bir beyan tekerrür edeceği için, hem bir oto-
kcntrol vartası yerine geçecek ve hem de kısa 
de/relerdeki beyanlar arasmdaki farka dayana
caktır demişlerdi. Böyle olduğunu kabul ede
lim. Madem ki, boyla sadece bir kontrol vasıta
sı olarak düşünüyorlar, bu takdirde hakikaten 
Emlâk Vergisi Kanununun da yürürlüğe girmesi
ni beklemeliydiler, bu kanunu yürürlüğe koy
mak için. Şimdi, bir muvakkat madde ile 40 - 50, 
80 - 100 seneden beri bir kimsenin uhdesinde 
bulunan, babasından, dedeminden intikal etmiş 
gayrimenkul dahi, eğer Emlâk Vergisi Kanunu 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar satıldığı takdir
de bâzı emsallerle çarpılan bu emsaller, vaktiyle 
yapılan tahrirler gerçeğe yakın mı değil 
mi, çünkü çeşitli zamanda çeşitli şartlar 
içerisinde tahrirler yapılmıştır. Bu emsal
lerle çarpılma sıralarının, bu tahrir de
ğerleri, gerçek değere yakın mı değil m? 
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Bu, hakikaten üzerinde çok münakaşa edilecek 
bir konudur. Yer yer bâzı yerlerde uyar, bir
çok yerlerde uymaz. Binaenaleyh, suni bir şey
dir. Böyle olduğuna göre bu kanunun yürürlü
ğünü de, hiç olmazsa Emlâk Vergisi Kanunu ile 
beraber yürürlüğe koyalım. 

Efendim, Komisyonda da ben bunu teklif et
tim. E., o vakte kadar vergi alacağız. Malî ga
ye ile mi getiriyorsunuz, bu vergiyi, yoksa bir 
otokontrol vasıtası olarak mı? Eğer malî gaye 
ile getiriyorsamz büsbütün haksız bir duruma 
düşüyor. 

Muhterem. arkadaşlarım, şimdi ne olur bu 
durumda. Eğer Emlâk Vergisi Kanunu yürür
lüğe girerse, 6 ay sonra mesele yok iş düzelir. 
önümüzdeki Har t aymdan itibaren, Martta da 
bitmez, ama Mart, Nisan. Eîayrs aylarında ver
gi beyanları, yaptırılacaktır, önümüzdeki yılın 
sonuna kadar vaziyet biraz düzelir. Ama o vak
te kadar belki vatandaş bekler, birçokları sat
maz. Nasıl olsa 6 ay sonra kanun çıkacak, iste
diği gibi kendisi beyan edecek, kaça satmayı 
düşünüyorsa, 1 milyona satmayı, düşünüyorsa, 
«1 milyondur» diyecek, emlâkini I milyona Ka
tacak vergi vermiyecek. Şimdiden beyhude ver
gi vermez. E., bu »tedavülü meneder. O vakte 
kadar Emlâk Alım Vergisi alacağız, ondan mah
rum kalırız, birçok muameleleri geriye bıraktı
rırız, ekonomik bakımdan faydasızdır. Hattâ 
malî balamdan faydası yoktur. O bakımdan za
rarlı. Hiç olmassa beraber yürürlüğe koyalım. 
Aksini düşünelim, başka şey olursa Eml/k Alım 

Vergisini Mcelis reddederse veyahut tatbikata gir
diği anda birçok müşküllerle karşılaşırsak, ki bu 
mukadderdir, benim, görüşüme g'.ire, göreceksi
niz Türkiye'de 5 milyon beyanname alacaksınız, 
herkes dolduracak, köylü dâhil olacak, kontrol 
edeceksiniz ve böyle kısa zamanda defterlere ge
çirip vergisini alacaksınız. Bu. dayak yememiş 
veyahut hesap bilmiyen insanın hesabına ben
zer. Dayak yiyen veyahut hesabı dayak yiyerek 
öğrenen insanlar buna inanmazlar. Bu, mümkün 
değil, olmıyacak. Bu durumda ne olur? öteki 
kanunun işleyişi geciktiği için birkaç yıl bu hük
mü tatbik edeceğiz ve hakikaten haksiz, icap-
sız, lüzumsuz bir vergi alacağız ve o vakit Ti-
murlenk'in fili de vazifesini yapmış olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Söz istiyen sayın üye? Yok. önergeleri okut

tuk.. 

Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-

KEE (Ankara) — Sayın Başkan, komisyon ola
rak cn3rgelerle birlikte maddeyi geri istiyoruz, 
efendim, 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, Komisyon 
önergelerle birlikte maddeyi geriye alıyorlar. 
Bu sebepten konuşma, fırsatı doğmamıştır, 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade ederseniz kısaca bir maruzatta buluna
cağım. 

BAŞKAN — Madde geriye alınmıştır, üze
rinde görüşmek mümkün değil. 

HüSüJtfîtf KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Şu mânada Sayın Başkan, belki konuşmamızın 
bir kısmına Sayın Hükümet ve Komisyon iştirak 
ederle:. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın Ko
misyonla hususi olarak daha derin konuşmak im-
k^nma sahipliniz Saym Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Jc'6/.Il... 

BAŞKAN — Efendim talep üzerine önerge
ler geriye verilmiştir, madde Komisyona iade 
edilmiştir. 

DöHDtmCÜ KISIM 
Spor - Toto Vergisi 

Mevzuu 
Madde 47. — Spor - Toto oyunu, Spor - To

to Vergisine tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Mükellef, matrah, nisbet 
Mükellef 

Madde 48. — Spor Toto Vergisini Spor -
Toto idaresi öder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Matrah 
Madde 49. — Spor - Toto Vergisinin matra

hı, Spor - Toto kuponlarında doldurulan kolon 
başına alınan ücrettir. 

Spor - Toto Vergisi matraha ayrıca katılmaz 
ve tarifedeki ücret haricinde aksettirilmez. 

Matrahtan gider ve vergi adı ile başka her 
hangi bir indirim yapılmaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınım arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Nisbet 
Madde 50. — Spor - Toto Vergisinin nisbeti 

% 20 dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Verginin tarhı 
Beyan esası 

Madde 51. — Spor - Toto Vergisi Spor - Toto 
Müdürlüğünün beyanı üzerine tarh olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası ile verilme 
zamanı ve yeri 

Madde 52. — Beyanda kullanılacak beyan
namenin şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığın
ca tesbit olunur. 

Spor - Toto Müdürlüğü 1 ay içinde nakden 
veya hesaben aldığı ücretlerin beyannamesini 
ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bulundu
ğu yer vergi dairesine vermek mecburiyetinde
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ödeme süresi 
Madde 53. — Spor - Toto Müdürlüğü beyan

name üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen ver
gileri beyanname verme süresi içinde ödemeye 
mecburdur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Beşinci kısım 
Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 
Madde 54. — 13 Temmuz 1956 tarih ve 6802 

sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü mad
desinin (a) bendi kaldırılmış; aynı kanuna bağ
lı II sayılı tablonun 3/a pozisyonu, «a) b, c ve 
d bendlerinde yazılı olanlar dışında kalan her 
türlü motorlu kara taşıtları. Nisbet % 20» şek
linde değiştirilmiş; «3. Taşıtlar» kısmının sonu
na «g» Bisikletler (oyuncak olanlar hariç). Nis
bet % 5.» pozisyonu eklenmiş; ve 4 ncü madde-

I nin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Tezyini seramik eşya : 
g) Teknik süsleme dışında tamamen elle 

süslemeye tâbi tutulan ve sanat değeri olan 
vazo, duvar tabağı ve heykelcik gibi seramikten 
mamul süs eşyası, 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; madde 
üzerinde önerge var, madde üzerinde müzakere 
açıyorum. Söz istiyen sayın üye?... Yok. 

Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının 54 ncü madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

Madde 54. — 13 Temmuz 1956 tarih ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü madde
sinin (A) bendi kaldırılmış ve aynı maddenin 
(G) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tezyini seramik eşya, 
g) Teknik süsleme dışında tamamen elle 

süslemeye tabi tutulan ve sanat değeri olan va
zo, duvar tabağı ve heykelcilik gibi seramikten 
mamul süs eşyası.) 

BAŞKAN — Önerge ürerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 

Sayın komisyon ve sayın Hükümet önerge
ye katılıyor musunuz?.... Katılıyorsunuz. 

Muhterem senatörler; sayın komisyon ve sa
yın Hükümet önergeye katılıyorlar, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edilmiştir, efendim. 

54 ncü maddeyi kabul edilen önerge muhte
vası ile birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Madde 55. — Aynı kanunun değişik 13 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyon
larındaki mamullerin montaj (başkaları hesabı-
la yapılan montaj dâhil) suretiyle imal edil
mesi halinde, mükellef, montajı yapandadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul eddl-

I mistir, efendim. 
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Madde 56. — Aynı kanunun değişik 14 ncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Matrah 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim edi
len: 

a) I noi tabloda sıklet üzerinden vergiye 
tabi olan akaryakıtlarla III ncü tablodaki tu
zun sâf sıkletleri, 

b) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
e) Elektriğin kilovetsaıat olarak miktarı', 
d) Havagazınm metreküb olarak miktarı, 
e) Kahvenin gayrisâfi sdkleti, 
f) Tekele tabi maddelerden tütün mamul

leri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın ay
lık satış bedelleri tutarı, 

Aylık satış bedelleri tutarı tâbiri, Tekel Ge
nel Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tarafın
dan bir ay içinde bayilere yapılan tekel madde
leri satış bedellerinin toplamını ifade eder. 

g) Diğer maddelerin satış bedelidir. 
Satış bedeli tâbiri, teslim edilen maddeler 

karşılığında her ne adla olursa olsun müşteri
den alınan veya müşterinin borçlandığı para 
veya diğer değerlerin toplamını ifade eder. 

h) Satış bedeli veya aylık satış bedeli tu
tarı bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanu
nuna göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye 
matrah ittihaz olunur. 

II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyon
larındaki mamullerin montajının başkaları he
sabıma yapılması halinde matrah mamulün 
Vergi Usul Kanununa göre bulunacak emsal be
delidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 57. — Aynı kanunun değişik 24 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

b) Ölçü esası: 
Madde 24. — ithal edilen: 
a) I nci tabloda sıklet üzerinden vergiye 

tabi tutulmuş olan akaryakıtlarla, III ncü tab
lodaki tuzun sâf sıkletleri (akaryakıtların zarf
ları bu kanuna bağlı IV ncü tablodaki pozisyo
nuna göre vergilendirilir.) 

b) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
c) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
d) Havagazının metraküb olarak miktarı, 
e) Kahvenin gayr isaf i sıkleti, 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

i.\:::ı: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mij^ir. 

!adde 58. — Aynı kanunun değişik 27 nci 
ni'., 1 asinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyon
larındaki mamuller ile I sayılı tablonun 9/B, 
C.D ve E pozisyonnundaki camlar için ilk mad
de indirimi uygulanmaz. 

Ancak, dâhilde alman istihsal Verdisine ta
bi tutulan maddeler istihsal Vergisi ödenmek 
suretiyle tedarik edilerek II sayılı tablonun 3, 
4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında ve I sayılı tablo
nun 9/B, C, D ve E pozisyonunda gösterilen 
mamullerin imalinde ve bunların bünyesine gi
recek şekilde kullanıldığı taikdirde, ilk madde 
indirimi esası uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; bu mad
de üzerinde önerge var. Madde üzerinde müza
kere açıyorum. Söz istiyen sayın üye... Yok. 

Önergeyi okutuyorum, efendim. 

Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının Gider Vergisi 

Kanunundaki değişikliklere ait 5 nci kısmın
da yer alan ve bâzı mamullere ilk madde ten
zilâtı yapılmıyacağını gösteren 58 nci maddesi-
sinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Van Konya 
Perid Melen Sedat Çumralı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Melen buyurunuz efendim. 

FEKİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; Gider Vergisi Kanunu
muzda bir prensip vardır. Vergi mükerrerli
ğini önlemek için bir müessese ihdas edilmiş
tir ve bir mamulün bünyesine giren maddelere 
daha evvel vergi verilmişse yapılan inceleme
ler sonunda bulunan nisbet ile vergi müker
rerliğini önlemek için yeni mamulün satış be
delinden bir indirim yapılır. Buna ilk mamu
lün de indirimi denir. Böylece vergi müker
rerliği imkân nisbetinde bu müessese sayesin
de önlenmiş olur. 

Şimdi getirilen bu hükmle montaj sana
yiinde ve camlarda bu indirimin yapılmama
sı için bir istisnai hüküm getirilmiştir. Bunun 
dayandığı gerekçeyi, neden dolayı olduğunu 
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anlıyamadım. Belki montaj sanayii üzerinde 
memleketimizde çeşitli sebeplerle, kısmen de 
idaolojik sebeplerle yapılan münakaşalar mı 
âmil oldu buna, yoksa montaj sanayiinin ceza
landırılması mı düşünülüyor veyahut montaj 
sanayiinin hakiki sanayi haline gelmesi için 
böyle bir kanuni tedbir mi almak düşünülmüş
tür? Doğrusu bunun hakkında gerekçede de 
fazla bir şey olmadığı için bir fikir edineme
dim. 

Muhterem arkadaşlar; montaj sanayii üze
rinde memleketimizde hakikaten çeşitli çekiş
meler olmaktadır. Biz de montaj sanayii da
ha çok mamul ithali ile parça ithali arasındaki 
vergi rejimi farkı ile meydana gelmiş sana
yidir. Bütün mesele, bu montaj sanayiini orta
dan kaldırma değil, montaj sanayiini bâzı 
teşvik tedbirleriyle hattâ vergi tedbirleriyle 
hakiki sanayi halinde yani, bütün maddeleri, 
bütün parçaları veyahut unsurları memleket
te imal edilen hakiki sanayi haline getirmek
tir. Bunun için iptidai madde tenzilâtını kal
dırmak yetmez. İptidai madde tenzilâtını kal
dırırsanız, belki montaj sanayiini tamamen 
ortadan kaldırırsınız. Ama, bunu hakiki sana
yi haline getirmez bu. Montaj sanayiini kal
dırmak; kapatmak, hakiki sanayi haline ge
tirmek değildir. 

Elimde bir not var. Bu, elektronik sanayi
cilerinin bir .notudur. Onların verdikleri bâzı 
enteresan bilgiler var. Faraza, Türkiye'de 1962 
yılında 35 radyo ve elektronik âletleri fabri
kası kurulmuş, bu montaj sanayiine yapılan 
teşvikten dolayı. Bunlar yavaş yavaş % 80 ni 
memleket içerisinde yapmaktadırlar. Şimdi bu 
sanayi şubesini böyle bir tedbirle kaldırır
sak ne elde ederiz? Zaten bu sanayi şubesi baş-
k:ı yönden ağır baskı altındadır. Bütün çar
şı, pazarı dolaşın, görüyorsunuz işçilerimizin 
beraberlerinde getirdikleri veya yolcuların 
getirdikleri radyoların, televizyonların ithali
ne müsaade edildiği için ve çoğu da vergisiz 
geddiği için bütün piyasa dışardan gelen rad
yolarla, televizyon alıcılariyle doludur. 

Bunlar, zaten güçlük içerisinde çalışıyor
lar Bir de buna ilâveten böyle bir ceza müey
yidesi getirirseniz bu sanayii şubesini büsbü
tün kapatırsınız. Bence, montaj sanayiini haki
ki sanayi haline getirmenin yolu, iptidai mad-
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de tenzilâtlarını kaldırmaktır. Bu bakımdan 
bu hükmü yanlış buluyorum, bu müesseseler 
kapanırsa bir çok işçi işsiz kalacaktır. Biz, bu 
mamulleri dışardan tam mamul olarak geti
receğiz. Halbuki hiç olmazsa bunların bir kıs
ım memleket dâhilinde yapılıyordu, işçilik pa
yının kalması dahi memleket iktisadi bakımın
dan büyük faydadır. 

Arz ettiğim gibi sebebini de kavrryamadı-
ğım için bu hükmü yerinde bulmadım, Bilhas-

-, taşıtlar bu vaziyettedir, saatler bu vaziyet
tedir, ses cihazları, fotoğraflar v.s. 1er bütün 
bunlar memlekette montaj sanayii halinde ku
rulmuştur. Bence, dâva bunları yavaş yavaş 
teşvik ederek, tamamı belki mümkün olmaz, çün
kü hiçbir memkelet yapmıyor, veyahut nedir 
memleketler yapabiliyor, bunların yavaş yavaş 
bir çok parçalarını memlekette jmal edilir sa
nayii haline getirmek lâzım. Ben, bunu bir teş
vik tedbiri olarak görmedim. Korkarım ki; bu, 
sanayi şubelerini zaıfa uğratsın, hattâ kapatsın. 
O vakit büsbütün bir başka yöne gitmiş oluruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Sa
yın Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; şimdi görüşmekte olduğunuz 
58 nci maddede, montaj sanayiinde kullanılan 
parçalar eğer memleket dâhilinde imal edil
miş parçalar ise, dâhilde alman istihsal ver
gicini ödiyecek ve bunlardan iptidai madde in
dirimi yapılacaktır. 

PERİD MELEN (Van) — Onu komisyon 
koydu, Hükümet tasarısında yok idi. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi, «Hükümet tasarısında evvelce 

bu fıkra yoktu, Millet Meclisindeki müzake
resi sırasında Komisyonda konulmuştur» den
di. evvelce olmamasının sebebi; bunların ipti
dai madde indiriminin hesaplanmasmdaki ve 
doğru olarak tesbit edilmesindeki güçlük do-
lîiy'siyle idi. Bilâhara Komisyonda yapılan de
ğişikliğe Hükümet uymuştur. Şu halde mon
taj sanayiinde, hali hazırda görüşmekte bu
lunduğumuz maddede montaj sanayiinde, kul
lanılan parçalardan, ithal malı olan parçalar 
için iptidai madde indirimi yoktur. İthal sı-
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rasmda alınan gider vergisi indirilmiyecektir. 
Bu suretle montaj sanayiinde daha çok yer
li parça ve yerli malzemenin, dâhilde imal edi
len malzemenin kullanılmasının bu suretle de 
teşvik edilmiş olduğunu düşünüyoruz. Bun
dan başka bir de, üzerinde duracağım ve siz
lere bildireceğim bir husus var: 

Bu, mevzuatımıza ilk defa giren bir şey de
ğil, iptidai madde indiriminin uygulanması, 
Şu, şu çeşit mallar için veya şu hallerde ipti
dai madde indirimi uygulanmaz diye, ilk de
fa da giriyor değil. Elimizdeki Gider Vergile
ri Kanununun 27 nci maddesinde «Bu kanun
la vergiye tabi tutulan maddeler, elektrik, 
havagazı ve akaryakıtlar hariç» denmektedir. 
Elektrik, havagazı ve akaryakıtlar için ipti
dai madde indirimi yapılmıyacak diye eski
den de konulmuş. Ayrıca, bu maddenin son fık
rasında bii' başka değişiklikle ilâve edilmiş 
olan bir fıkra vardır. «Vergi matrahı aylık sa
tış bedeli tutarı olan tekele tabi maddelerin 
tesbitinde ilk madde indirimi ugulanmaz.» 
diye. Şu halde ilk madde indiriminin uygu-
lanmıyacağı haller halen meri kanunda da 
vardır. 

Ayrıca, Sayın Melen'in üzerinde durduğu, 
ve beyan ettiği mütalâlar dolayısiyle, Komis
yon arkadaşlarımız tarafından vergilerin nis-
betlleriyie ilgili maddelerde, teklif edilen bâ
zı değişikliklere uyulacağı biraz önce bildiril
di. iptidai madde indirimi temin etmek, tat
bik etmek demek, ödenecek olan verginin mik
tarını azaltmak demektir. Ödenecek olan ver
ginin nisbetini azaltırsanız, ödenecek olan ver
giyi yine azaltmış olursunuz. Bu bakımdan 
bu konuyla ilgili nisbet maddelerindeki de
ğişiklik önergeleri, ki Komisyonca buna işti
rak ediliyor, müzakere edildiği zaman görü
lecektir ki, bu nisbetlerde yapılan indirim 
dolayısiyle Sayın Melen'in mahzur olarak bu
rada beyan ettiği hususlar hafifletilmiş veya 
giderilmiş bir duruma da girmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
Bakanı. 

FERİD MELEN (Van) — Bir sual rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun efen
dim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
montaj sanayii için bir gerekçe söylediler. Cam
lar için niçin iptidai madde tenzilâtı yapıl
mıyor. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Camların dâhilide imal edilenine iptidai 
madde indirimi tatbik ediliyor. Dışardan ithal 
edilirse ve vergi dışardan ithal sırasında alı
nıyorsa, cam zaten memlekette de yapılan bir 
maddedir, bu bakımdan dışardan ithalini teş
vik etmiyelim diye düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erez. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeye sayın Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor
lar. Sayın Hükümet de bu beyanlariyle katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir efendim. 

58 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 59. — Aynı kanunun değişik 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Nisbet 
Madde 33. — Banka ve sigorta muamelele

ri vergisinin nisbeti % 25 tir. T. C. Merkez Ban
kası ile bankalar arasındaki reeskont muame
leleri için bu nisbet % 20 dir. Kambiyo muame
lelerinde nisbet matrahın onbinde beşidir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, almış olduğu
muz bir karar gereğince, üzerinde önerge ve
rilmiş olan maddelerde müzakere açmak, im
kânına Riyaset sahip değildir. Bunun için özür 
diliyorum efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Soru 
da dâhil mi efendim?. 

BAŞKAN — Dâhildir efendim. Müzakere 
açılmadığına göre soru da dâhildir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenlerler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 60. — Aynı kanunun değişik 34 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Mevzuu, vergiyi doğuran olay 
Madde 34. — Türkiye sınırları içinde pet-

rci boru hatları ile yapılan yerli hampetrol ta-
şn-ialan ve aşağıda yazıih umuma mahsus va
sıtalarla yapılan taşımalardan yük taşımala
rı ile belli bir tarifeye dayanüark yapılan yol
cu taşımaları Nakliyat Vergisine tabidir. 

a) Demiryolu üzerinde işliyen vasıtalar, 
b) Tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve 

yolcu taşımaya mahsus sair motorlu kara na
kil vasıtaları (otomobil, kamyonet, motosiklet, 
motorlu bisiklet hariç) 

c) Makina ile müteharrik gemiler, 
d) Uçaklar, 

BAŞKAN —Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 61. — Aynı kanunun değişik 35 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye (k) ve (1) bend-
leri eklenmiştir. 

istisnalar 
Madde 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük. 

taşımaları ile yerli hampetrol taşımaları. Nak
liyat Vergisinden müstesnadır : 

k) Bir petrol boru hattına iltisak hailinde 
bulunan tâli derecedeki boru hatları ile iltisak 
noktasına kadar yapılan yerli hampetrol ta
şımaları. 

1) Belediyelere rüsum ödiyerek yolcu ta
şıyan şehir içi özel kara nakil vasıtaları. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 62. — Aynı kanunun değişik 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükellef 
Madde 36. — Nakliyat Vergisini 34 ncü mad-

dd.ede yazılı nakil vasıtalarını ve petrol boru 
hatlarını işletenler öder. (Petrol boru hatlarını 
işletenler, Petrol Kanununa göre belge sahibi 
taşıyıcılardır.) 

Belge sahibi taşıyıcılar bu kanun gereğince 
üdiyecekleri Petrol Boru Hattı Nakliyat Vergi
sini, 6326 sayılı Petrol Kanununun veya bu ka
nunun ek ve tadillerinin ilgili hükümlerine gö
re tesbit edilecek petrol boru hattı ücret ta
rifelerindeki taşıma ücretine ilâve suretiyle 
pstrolü taşıtandan tahsil ederler. 

Belli bir iş veya belli bir süre için kiralanan 
taşıtlarla kiralıyana ait eşya ve şahısların ta
şınmasında vergi mükellefi taşıt sahibidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 63. — Aynı kanununun 37 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Matrah 
Madde 37. — Nakliyat Vergisinin matrahı 

yolcu ve yük taşımaları karşılığında nakden 
veya hesaben alman ücret, petrol boru hatları 
ile yapılan taşımalarda taşınan yerli hampet-
rolün varil olarak miktarıdır. (Yataklı vagon
larla vâki seyahatlerde ödenen yatak ücreti
nin Türkiye sınırları içine isabet eden kısmı 
matraha dâhil edilir.) Belli bir iş veya belli 
bir süre için kiralanan nakil vasıtaları ile 
kiralıyana ait eşya ve şahısların taşınmasın
da vergi matrahı nakil vasıtası sahibine ödenen 
kira bedelidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 64. — Aynı kanunun değişik 38 nci 
maddesinin matlabı ve birinci fıkrası hükmü aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya 
bii' (III) ncü bend eklenmiştir : 

Verginin nisbeti ve haddi 
Madde 38. — Nakliyat Vergisinin nisbet ve 

hadleri aşağıda gösterilmiştir. 
III - Petrol boru hatları ile yapılan yerli 

hampetrol taşımalarında varil başına. ... 3 TL. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 65. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
kerrer 38 nci madde eklenmiştir : 

Mükerrer madde 38. — Petrol bora hatla
rı ile yapılan yerli hampetrol taşımalarından 
bu kanun gereğince alınacak olan Nakliyat 
Vergisi hakkında, 6326 sayılı Petrol Kanununun 
«Vergi sınırı» matlabuıı taşıyan, 6558 sayılı Ka
nunla değişik 111 nci maddesi hükümleri uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
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Madde 66. — Aynı kanunun 43 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet 
Madde 43. — PTT Hizmetleri Vergisi aşa

ğıdaki gösterilen nisbetlerde alınır. 
1. Posta hizmetleri (% 8) 
2. Telgraf hizmetleri (% 10) 
3. Telefon hizmetleri (% 10) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim.. 

Madde 67. — Aynı kanuna bina inşaat ver
gisi başlığı altında ve aşağıda gösterilen ek - 1» 
2, 3 ve 4 ncü maddeleri ihtiva eden üçüncü 
kısım eklenmiş; kısımlar arasında müşterek 
hükümlerle ilgili üçüncü kısım dördüncü kısım 
olarak değiştirilmiştir: 

îvîevzu, vergiyi doğuran olay 
Ek madde 1. — Bu kanuna bağlı V sayılı 

tabloda yazılı olup, belediye sınırları içinde 
yapılan her türlü bina inşaatı, (ilâve ve ta
diller dâhil) inşaat ruhsatının alınmasında,, 
mezkûr tabloda gösterilen nisbet ve hadlerde 
bina inşaat vergisine tabidir. 

ilâve ve tadiller de; bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binala
rın yüzölçümleri ilâve edilen kısımla birlik
te istisna haddini aşarsa, vergi yalnız ilâve 
kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. 

Bu kanunun yürürlüğü tarihinden sonra 
inşa edilmiş olan binalarda tadil ve ilâveler 
yapılması halinde, vergi, binanın önceki yüz
ölçümü ile ilâve kısmın yüzölçümü toplamı 
üzerinden hesaplanır. 

Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri bi
rimleri için. ödenmiş bulunan Bina inşaat Ver
gisi yeniden hesaplanan vergiden mahsubedi-
ür. 

istisnalar 
Ek madde 2. — Genel, katma, özel idare 

ve belediye bütçelerinden karşılanan her tür
lü bina inşaatı ile hastane, prevantoryum,, sa
natoryum, parasız dispanserler, fabrika, değir
men, imalâthaneler ile Devlet Plânlama Teşki
lâtı Teşvik ve Uygulama Dairesince teşviki ka
rara bağlanmış oteller, moteller ve koopera
tifler eliyle yapılan sanayi ve küçük sanat si
teleri ve esnaf çarşıları ve Devlete veya der-
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neklere devrolunmak üzere inşa edilen okullar, 
talebe yurtları ve 100 m2 yi aşmıyan konut 
birimleri ile nüfusu 20 binden az olan belediye 
sınırları içindeki her türlü inşaat Bina inşaat 
Vergisinden müstesnadır. 

Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfet
lerin vukubulduğu bölgelerde, bu âfetlerin 
vukuunu takibeden yıldan itibaren en geç 5 
yıl içinde inşa edilen binalar, bu vergiye tabi 
değildir. 

Mezkûr bölgeler Maliye ve imar ve İskân 
bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

Mükellef 
Ek madde 3. — Bina inşaat Vergisini, inşaat, 

ilâve veya tadilât için inşaat ruhsatı alanlar 
öder. 

Matrah 
Ek madde 4. — Bina İnşaat Vergisinin mat

rahı, binaların her bir konut veya işyeri biri
minin ayrı, ayrı inşaat sahalarının yüzölçüm-
leridir. 

Matrahın hesaplanmasında m2 kesirleri atı
lır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 67 nci 
maddenin ek 1, ek 2 hükümleri üzerinde öner
geler verilmiştir. Bu madde üzerinde müzake
re açıyorum. Söz istiyen sayın üye?.. Yok. Öner
geyi okutuyorum, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Sayın Başkanım, bir istir
hamım olacak, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-

KER (Ankara) — Ek madde 1 in 2 nci fıkra
sında «ilâve ve tadiller de» denilmiş. Buradaki 
«de» kelimesi ayrı olarak yazılmış. Bunun bir
likte yazılması gerekiyor. Tashihini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Bu maddi hatayı tashih ede
riz, efendim. 

Başkanlığa 
Finansman Kanununun, Gider Vergisi Ka

nunundaki değişikliklere ait 5 nci kısımda yer 
alan Bina inşaat Vergisine ait ek madde 1, ek 
madde 2, ek madde 3 ile 6 nci bölümde yer 
alan ek madde 1 in Belediye Gelirleri kanun 
tasarısı ile birleştirilmek üzere Komisyona iade 
olunmasını arz ve teklif ederiz. 

Ferid Melen Sedat Çumralı 
Van Konya 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Saym Melen, buyurunuz, »efen
dim. 

FERİD MeLEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, fincan içinde fincan me
selesi gibi,, vergi içerisinde yeni bir vergi ile 
karşılaşıyoruz, ek maddelerle. 

Muhterem arkadaşlar, Finansman kanun 
tasarısının tümü üzerindeki konuşcmamda da 
arz ettim, bilhassa şehirlerde, belediye hudut
ları içerisinde belediyelere ayrılmış olan kay
naklar mevcuttur,, eskiden beri mevzuatımızla. 
Bina inşaatı da bunlardan birisidir. Bunlardan 
belediye ruhsat alır, harç alır. Eğer şimdi bu 
vergiyi artırmak gerekiyorsa bunu maliyece 
Hazineye bir gelir olsun demekten çok, Bele
diye Gelirleri kanunu tasarısı da yakında gö
rüşüleceğinden, bunun maddesini onda tedvin 
edelim ve belediyelerin gelirlerini artıralım. 

Bir defa, ayrı bir vergi ihdas etmekle 2 
ayrı vergi alacağız. Sistemi ayrı,, mevzuu ay
rı, bâzı hallerde matrahı ayrı. Yorucu ola
cak, bir; ağır olacak, iki; ve belediye kaynak
larına da el atacağız. Bunu koyduktan sonra, 
Belediye Gelirleri Kanunu huzurunuza gel
diği zaman oradaki vergi nisbetini tesbit 
ederken bunu göz önünde bulunduracaksınız. 
Burada esasen bir mükellefiyet var, fazla yük-
lenmiyelim, diyeceksiniz, belki. Belediyeleri
mizin hâli malûm, hizmetlerini yapamıyacak, 
maaş veremiyecek durumdadırlar, en basit 
şeyler için yardım istemektedirler. 

Hattâ, bunun mahzunlarını rejimimiz üze
rinde görüyoruz, muhterem arkadaşlar. Ma
hallî idarelerimizi yeteri kadar gelir kaynak-
lariyle teçhiz etmeyince şu oluyor: Suyun ba
şında kim varsa; Devlet imkânlarını o, ken
di bölgesindeki belediyelere akıtıyor ve o va
kit hakikate!?, bir adaletsizlik de oluyor, yurt 
ölçüsünde. B5.zı belediyelere geniş miktarda, 
cömert miktarda; faraza, saym İsparta iline dâ
hil belediyeler, Başbakanın rolü olduğunu 
iddia etmiyorum, zaten bizim sistem öyledir, 
Baştakan söylemese de, söylese de seçim böl
gesi İsparta olduğu için; yatırımlar oraya gi
diyor, akıyor. Tetkik edin, iller Bankasının im
kânları ve bütçeye koyduğunu belediyelere yar
dım imkânları akıyor. Adaletsizlikler oluyor. 
Bunun çaresi şudur: Kendilerine yeteri kadar 

gelir kaynağı ayırmak ve bu nevi partizanlık
ları da ortadan kaldırmaktır. 

Bu sebeple, ben tasarının bu kısmını, yani 
müstakili bir vergi hüviyetindedir, tamamen 
mahallî bir vergi mahiyetinde gördüğüm için, 
bunu Belediye Gelirleri Kanunu ile birleştir
mek üzere tedvin edelim. Tek vergi alalım, 
verginin artırılması icabediyorsa artıralım, 
tek vergi alalım ve belediyelere verelim. Bu
nunla ilgili bir önerge verdim, bu maddenin 
Komisyona iadesini rica ve önergemin kabu
lünü istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Saym Maliye Bakanı,, buyurunuz 
efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, eğer Sayın Melen'in bu kanun
larla ilgili, lütfetmiş olduğu önergeleri ka
bul buyurursanız «Vergi Kanunu» diye bir şey 
kalmıyacak ve bu tasarıyı, olduğu gibi, ya baş
ka bir kanuna talik edeceksiniz, yahut da ta
sarıdan çıkaracaksınız. 

Sayın Melen'in üzerinde durduğu hususun, 
şüphesiz ki, doğru tarafları vardır. Filhakika 
belediyeler de inşaat ruhsatı verirken bir harç 
alıyorlar. Ancak, harç ile vergiyi bribirine ka
rıştırmamak gerekir. Burada belediye inşaat 
ruhsatı verirken bunu alıyorsa şunun için 
alıyor. Evvelâ, inşaatın projesi belediyeye ve
riliyor, belediye imar müdürlüğünde tetkik 
ediliyor, inşaata müsaade veriliyor, inşaat ya
pılırken kontrol ediliyor. Birtakım beledî hiz-
octlerki o beldenin sokaklarının, binalarının 
ne şekilde olması gerektiği hususu, şehir plâ
nına göre teslit edildiği için; belediye, bel
de ile ilgili birtakım hizmetlerde bulunuyor. 
Belediye, bunun için vergiyi alıyor. Bizim ge
tirdiğimiz verginin esprisinde bu yok, hiz
met meselesi yok, Biz diyoruz M, bina yaptı
ran bir mütaahhit eğer yaptırıp,, satıyorsa 
zaten bir varlık sahibidir ve bundan da bir 
kasanç elde edecektir. Bunun için ruhsat öder
ken metrekare başına ve sosyal nitelikteki 100 
metrekarelik inşaat da istisna edilmek kay-
diyle, bir vergi ödesin. Yok, eğer kendi için 
yaptırıyorsa, mütaahhit yapıp, satmak kay-
diyle yapmıyorsa, kendisi için yaptırıyor-
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sa böyle bir bina inşa ettirecek veya et
meye teşebbüs eden bir kimsenin, 100 metre
karenin üstünde bina inşa etmeye teşebbüs 
eden bir kimsenin, ilk teşebbüsde, bir vergi öde
mesi doğru olur. Bunun harç ile, belediye gelir
leriyle de ilgisi yoktur, diye düşünülmüş ve bu 
metin tanzim edilerek huzurunuza gelmiştir. 

Ben de, Sayın Melen Kütahya'dan bahset
tikleri için, Van'dan bahsetmiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Erez. 
Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, öner

geye katılıyor musunuz?.. Katılmıyorlar. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Önerge reddedilmiştir, efen
dim. 

Geçici 1 nci madde üzerinde önerge var, 
okutuyorum, efendim. 

Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının Gider Vergile

ri Kanununda değişikliklere ait 5 nci kısmında 
yer alan ve Bina İnşaat Vergisinden müsfce-s-
na olan inşaatı tâyin eden ek madde 2 ye aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Eklenen fıkra : «A. Yurdun gelişmeye muh
taç bölgelerindeki her türlü inşaat; bina in
şaat Vergisinden müstesnadır. 

Gelişmemiş bölgelere girecek yerler Ba
kanlar Kurulunca tâyin olunur. 

"Van Konya 
Ferid Melen Sedat Çumralı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, öner
geye katılıyor musunuz?.. Katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedil
miştir, efendim. 

67 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza, 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 68. — Aynı kanunun 45 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bina inşaat Vergisi,, mükelleflerin, ilgili be
lediyelerce tasdik edilmiş yazılı beyanı üzerine 
tarh olunur. 

ı BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 69. — Aynı kanunun değişik 47 nci 
maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (g) fıkra
sı eklenmiştir. 

c) PTT Genel Müdürlüğü ile taşıma mües
seseleri ve petrol boru hattı belge sahipleri bir 
ay içinde nakden veya hesaben aldıkları üc-
retiari ve taşıdıkları yerli hampetrolün be
yannamesini o ayın sonundan itibaren 45 
gün. içinde verirler. Devlet Demiryolları, Dev
let Havayolları ve Denizcilik Bankası için bu 
müddet 75 gündür. 

g) Bina inşaat vergisi mükellefler;, inşaat 
vergisine ait muamelelerini inşaat ruhsatının 
alınmasından önce ilgili vergi dairesine bir 
beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. 

İnşaatın kısmen yapılması veya hiç yapıl
maması halinde inşaat ruhsatı kısmen veya 
tamamen iptal edilir veya kullanılırsa daha 
önce ödenmemiş olan vergide gerekli düzelt
me ve iadeler yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş-
tL\ 

Madde 70. — Aynı kanuna 66 nci maddesin
den sonra aşağıdaki ek 1 ve 2 nci maddeleri ih
tiva eden altıncı bölüm eklenmiştir. 

Altıncı bölüm 
Bina inşaat Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

Belediye ve tapu memurlarının görevleri 
Ek madde 1. — Belediye imar ve yapı kont

rol memurları inşaat ve iskân ruhsatlarının ve
rilmesinden önce, ilgili vergi dairesince tan
zim edilmiş Bina İnşaat Vergisinin ödendiği
ni gösterir belgelerTtalebetmeye ve muhafaza
ya mecburdurlar. 

i Tapu ve kadastro idareleri, ilgili muamele-
ler.: yapmadan önce, Bina İnşaat Vergisinin 
c dendiğini gösterir belgeleri talebetmeye ve 
muhafazaya mecburdurlar. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını 
Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

Gerekli muamelelerin ifasını mütaakıp mez-
| kûr belgeler, muhtevası Maliye Bakanlığınca 
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tesbit olunacak cetvellere dökülür ve bunlar 
muamelenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 
15 gün içinde ilgili vergi dairesine gönderi
lip. 
Belediye ve tapu memurlarının sorumluluğu 

Ek madde 2, — Gerekli verginin tamamen 
ödenmesinden önce ruhsat veren belediye ve 
muamele yapan tapu memurları verginin öden
mesinden mükellefler ile müteselsilen sorum
ludur. 

Belediye ve tapu memurları bu madde gere
ğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için 
mükelleflere rücu edebilirler. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bu mad
denin geçici 1 nci maddesi üzerinde bir öner
ge var, madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Melen'in önergesini okutuyorum: 

Başkanlığa 
6 ncı bölümde yer alan ek madde 1 in Be

lediye Gelirleri kanun tasarısı ile birleştiril
mek üzere Komisyona iade olunmasını arz ve 
teklif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon, 
bu teklife katılıyor musunuz. Sayın Hükümet ve 
Komisyon önergeye katılmıyorlar. 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir, 
efendim. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 71. — Aynı kanuna bağlı I sayılı İlk 
istihsal Maddeleri tablosunun değişik 2/E po
zisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

E) Sıvılandırılrnış petrol gazı (L.P.G.) 
(1 Kg. s. den 30 Krş.) 

BAŞKAN — 71 nci madde üzerinde bir 
önerge var, müzakere açıyorum. Söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Önergeyi! okutuyorum. 

Başkanlığa 
Finansman kanunu tasarısının 71 nci mad

desinde yer alan (E) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

E) Sıralandırılmış petrol gazı (L. P. G-.) 
(1 kilogram S. den 10 Krş.) 

Konya Van 
Sedat Çumralı Ferid Melen 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Sayın Melen, buyurunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu madde ile petrol ga
zına ait vergi 5 'kuruştan 30 kuruşa çıkarılmak
tadır. 5 misli, 6 misli bir zamma tabi tutuluyor. 
Biliyorsunuz, petrol gazı, aygaz v. s. Çeşitli ad
lar altında bugün piyasaya sürülmüştür ve 
Türkiye'nin hemen her tarafında hattâ köyler
de yakacak maddesi olarak istihlâk edilmekte
dir ve Türkiye ekonomisine ve hattâ geçimi dar 
ailelere bi" nisbette faydalı olmaktadır. 

Bu önergeyi verdikten sonra Sayın Komis
yon Başkanı burada bir başka vekile ile izahatta 
bulundular. Dediler kiı, «bu müstehlike intikal 
etmiyecektİL', Petrol Kanunundaki yetkiye isti
naden şirketler esasen bundan kâr etmektedir
ler, bu kârla karşılıyabilirler bu vergiyi. Petrol 
Kanunundaki hükme istinaden Hükümet bunla
rın tamamını şirketlerden alacaktır.» Eğer böy
le ise, mesele yok. Yalnız bunu Hükümet beyan 
etmedi, Hükümetin bunu beyan etmesini ve te
minat vermesini rica ediyorum. Aksi halde müs
tehlike iaıtikal edecekse çok ağırdır ve hakika
ten bir ihtiyaç maddesidir. Ve halkın geçimi 
üzerinde ağır bir tazyik yapacaktır. Aksi hal
de, Hükümet teminat vermiyorsa bu takdirde 
vergi nisbetinin hiç olmazsa 10 kuruşa indiril
mesi lâzımgelir. Bunu teklif ettik. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan muhterem 
arkadaşlarım; bu maddenin Meclisteki müza
keresi sırasında da uzunboylu münakaşalar ol
du. Orada da sayın milletvekilleri, bu verginin, 
müstehlike doğrudan doğruya intikal etmesi 
ihtimali üzerinde haklı olarak durdular ve mü
talâalarını beyan ettiler. 

Şimdi, burada filhakika bu madde okunduğu 
zaman 5 kuruşluk verginin 30 kuruşa çıkarıldı
ğı görülünce müstehlike bunun intikal edeceği 
normal olarak düşünülür ve bu madde, memle-
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ketimizde geniş bir tatbik sahası bulan, köyle
rimize kadar gider ve ormanlarımızın tahribini 
önliyen, bu suretle yakıt olarak memleketimiz
de önemli yeri olan bir maddedir. 

Bu madde üzerindeki 5 kuruşluk vergi, Sa
yın Melen hatırlarlar, 1964 yılında konmuştur 
ve bu 5 kuruşluk vergi konurken bu sıvılandı-
rılmış petrol gazının (L. P. G.) diye anılan ga
zın ihtimalinin teşvik edilmesinin memleket ya
rarına olacağı 1964 te düşünülmüş ve 5 kuruş 
gibi cüzi bir vergiyle iktifa edilmiş idi. Burada 
vergiyi 30 kuruşa çıkarırken şunlar düşünül
müştür. Biliyorsunuz, arkaryakıtların fiyatını 
Hükümet tesbit eder ve akaryakıt istikrar fonu 
diye de bir fon vardır. Memleketin her yerinde 
aynı fiyatla satılır. Bu fona kârla satılan yer
lerden intikal eden paralar vardır, zararlı sa
tılan yerlere de bu fondan para ödenir. (L. P. 
G.) fiyatı teâbit edilmemişitir. 79 sayılı Kanuna 
göre bunun da fiyatını diğer akaryakıltlar gibi 
tesbit etme salâhiyeti mevcudolduğu halde bu
nun kullanılmasının teşvik için fiyat tesbit edil
memiştir, şimdiye kadar. 

Fiyat tesbit edilmediği için tamamen arz 
ve talebe göre fiyat takarrür etmiş ve maliyet 
fiyatlarına nazaran yüksek kâr bırakan bir se
viye de bu (L. P. J.) gazının fiyatı, halihazır
da, o seviyede taayyür etmiştir. 

Şimdi, vergiyi korken müstehlike izntâkül et-
ffiiyecek şekilde vergi koyabilirseniz, yani ko
yacağınız vergi satıcının kâr marjından alına
bilir ise bu sosyal adalete uygun ve doğru bir 
vergi olur. Müstehlike ınıltikâl ediyorsa, bilhas
sa malî gücü zayıf olan müstehlik kütlelerine 
intikâl ediyorsa vergi, bu takdirde vergi gayri-
âdil olur. 

Burada 5 kuruş vergi konulduğu zaman bir 
tüpte halen 420 kuruş kâr olduğu hesaplanmış
tır. 30 kuruş konulduğu zaman 300 kuruş ver
gi alınıyor, yine tüp başıma 120 kuruş kâr kal
maktadır, yapılan hesaplara göre. Binaenaleyh, 
120 kuruş kâr ile bu işin ticaretini, imalâtını 
yapanların iktifa etmeleri pekâlâ mümkün gö
rülmektedir. Bu vergiden sonra fiyatının değiş-
miyeceğini burada ifade ediyorum. Sebebi de; 
fiyat tesbit etmek Hükümetin salâhiyeti dahi
lindedir, ki bu vergiden sonra fiyatın tesbit 
edilmesi lazımdır, müstehlike intikâl etmemesi 
için. Fiyatı da tesbit edildikten sonra memleke

tin her tarafında yine bugünkü fiyata satılabi
lecek ve tüp başına da limaiiciys, satıcıya yine 
120 kuruş kâr bırakılabilecektir. Bu arz ettiğim 
hususları düşünerek bu maddenin 30 kuruşluk 
vergisini 25 kuruş faslalaştınyoruz. Bunun 30 
kuruş verTİya mütehammil olduğu düşünülmüş
tür. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erez. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye yok. 
Sayın komisyon önergeye iştirak ediyor mu

sunuz efendim? Etmiyorsunuz. Sayın Hükümet 
iştirak etmiyorlar;, önergeyi oylarınısa arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul eıtmiyenler... 
önerge reddedilmiştir efendim. 

71 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 72. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
tablonun 9 ncu pozisyonu aşağıdaki şekildo de
ğiştirilmiştir. 

9. Camlar: 
A) Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan 

imal olunan ilk istihsal mahsulü her türlü oam 
ve cam eşya (B), (C), (D) ve (E) fıkralarında
ki camlar hariç) (% 20) 

B) işlenmemiş çekme ve üfleme cam (imal 
sırasında kaplama yapılmış olsun olmasın) (Ka
re veya müstaktil veya gayrı şekilde kesilerek 
şeldllendirilmiş yaprak halinde ham) 

a) 4 mm. den daha fazla kalınlıkta olan 
âdi ve buzlu pencere camları (% 40) 

b) Renkli, dalgalı ve çizgili pencere cam
ları % 50) 

c) Diğerleri (% 50) 
C) Emniyet camları (% 50) 
D) Oam damacana, şişe, küçük (ilâç şişe

leri ile tabiî meyva suları için kullanılan şişe
ler hariç) (% 40) 

E) Aydınlatma ve işaret işleri için cam 
eşya (Optik tarzda işlenmemiş ve optik camdan 
yapılmamış) (Lâmba ve şişeleri ile elektrik am
pulleri hariç (% 40) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 73. — Aynı kanuna bağlı II sayılı 
tablonun 3 ncü pozisyonunun (C) bendindeki 
(yük taşımaya mahsus olanlar hariç) ibaresi 
kaldırılmıştır, 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler. 73 ncü 
madde üzerinde önerce var, müzakere açıyo
rum. Söz isfciyen sayın üye?... Yok. önergeyi 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanunu tasarısının 73 ncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

Madde 73. — Aynı kanuna bağlı I I sayılı 
tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

3. Taşıtlar : 
a) (b), (c) ve (d) bendlerinde yazılı olan

lar dışında kalan her türlü motorlu kara taşıt
ları. Msbet (% 20.) 

b) Motosiklet ve yan arabası, sandalların 
arka tarafına takılan -benzinle müteharrik mo
torlar. Nisbet (% 20.) 

c) Kamyonetler. Niebet (% 20.) 
d) Binek otomobilleri. N h - s t (% 25.) 
e) Motorlu kara taşıtlarının motorlu şasi

leri. Nisbet (% 15) 
f) Motorlu kara taşıtlarının motorsuz şa

sileri. Nisbet (% 10.) 
g) Bisikletler (Oyuncak olanlar hariç.) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz is+iyen sa
ym üye?.. Yok. Sayın Komisyon önergeye ka
tılıyor musunuz efendim? Savın Hükümet öner
geye katılıyor musunuz efendim? 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet cııerge-
ye katılıyorlar, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... önerge ka
bul edilmiştir. 

73 ncü maddeyi kabul edilen önerge ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 74. — Aynı kanıma bağlı II saydı 
tablonun 5 nci pozisyonuna aşağıdaki (e) bendi 
eklenmiştir : 

e) Her türlü televizyon % 20. 

BAŞKAM — Muhterem, senatörler, 74 ncü 
madde üzerinde önerce var. Madde üzerinde 
müzakere açıyorum. Söz istiysn sayın üye?.. 
Sayın özden, buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bundan evvelki 

görüşmelerimde de arz ettim, bu televizyon 
için konulan mükellefiyet bana ağır geliyor. 
Televizyonun mânası da Türkiye'de anlaşılmadı 
ve televizyon lüks mahiyetinde telâkki ediliyor. 
Halbuki öyle değil, televizyon lüks değil, öğre
tici, eğitici bir cemiyetin dert ve dâvalarını or
taya koyucu vasıflan var. Bu itibarla, ne Hü
kümet televizyon işine ehemmiyet veriyor, ne 
de halkımız o kadar pek televizyona aşına bir 
vaziyet alıyor. 

Halbuki, bizim plânlama da televizyona 
ehemmiyet vermemiştir. 5 senede televizyon ya
pılmasın. demiştir. Halbuki burada bize müca
vir olan, evvelce de vatandaşlarımız olan Suriye 
gibi, Irak gibi, Bulgaristan gibi, Yugoslavya 
gibi. Yunanistan gibi yerlerde gezen arkadaş
larımız görmüşlerdir, hemen hemen her evin 
üstünde televizyon anteni vardır. En ufak ku
lübeden en büyük apartmana kadar. Bizde de 
er geç bu olacaktır. Şimdi, tam böyle televizyon, 
emeklerken ist-anbuVda, Ankara'da televizyon; 
tecrübe tahtası gibi, her gün değil de, haftada 
muayyen günlerde bâzı neşriyat yapıyor. Siz de 
görüyor sunuz şimdi buna % 20 bir ilâve yapı
yorsunuz. Vazgeçseniz olmaz mı bundan Ne 
çıkacak, ne olacak yani, o kadar mühim bir şey 
değil. Bu itibarla ben rica ediyorum. Maliye 
Bakanımız «bundan vazgeçtim» deyi versin. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Özden. 

Sez istiyen saym üye yok. 
Önergeyi okutuyorum efendim. Söz mü is

tiyorsunuz? 
PEEİD MELEH (Van) — Bir noktayı öğ

renmek istiyorum. Televizyon şimdiye kadar 
vergiye tabi değildi. Bu, yani hâsılasında veya 
imâl sırasında, Qelir Vergisizinde olduğu gibi, 
mevcut stoklar ne olacak? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Beyin Melen. 
Saym. Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Stoklar gümrükte olabilir, 
brnüs gümrükken geçmemiştir ve bu takdirde 
gümrükte e geçerken vergiye tabi olur. Veyahut-
ta dâhilde birisi televizyon imâl ederse, o zaman 
vergiye tabi olur. Stoklar için her hangi bir şey 
dip-ünülmemiştir. İmalâttan çıkmış, perakende
ciye intikal etmişse, gümrük hattın* geçip pera
kendeciye intikal etmişse, bunlar işin bir vergi 
mevzuubahis değildir. 
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FERİD HELEN (Van) — Mağazalar dolu. 
BAŞKAN — Efendim, söz istiyen sayın üye?.. 

Yok. Önergeyi okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Finansman kanunu tasarısının 74 ncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

Madde 74. — Aynı kanuna bağlı II sayılı 
tablonun 5 nci pozisyonu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

5. Ses cihazları ve levazımı : 
a) Pikap ve pikaplı radyolar. Nisbet % 10. 
b) Sair her türlü rodya alıcı cihazları. Nis

bet % 5. 
c) Ses kaydeden cihazlar. Nisbet % 20. 
d) Her nevi gramofon, gramofon plâğı ve 

iğneleri, ses şeritleri Nisbet % 20. 
e) Her türlü televizyon. Nisbet % 20 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurunuz Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Biz televiz
yonu 'çıkaralım, muaf tutalım derken her türlü 
ses alma cihazları, radyolar, pikaplar iğneler 
hepsi de buna dâhil oluyor. Bilmiyorum yani 
kraldan ziyada 'kral taraftarı oluyoruz gibi 
geliyor, bana. Bunu Maliye Bakanlığı düşün
ememiş, üstelik komisyonlardan geçmiş, komis
yonlar düşünmemiş. Millet Meclisi umumi he
yetinden geçmiş, düşünülmemiş. Şimdi, biz ge
liyoruz, 'bir kamburun üzerine bir kambur daha 
iîâve ediyoruz. Binaenaleyh, önergeye iltifat 
edilmemesini rica ederim. 

BAŞKAN — Teşefkkür ederim, Sayın özden. 
Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — 'Sayın Başkan, Sayın özden 
arkadaşımızın ses cihazları, pikap, radyolar, 
ses kayıt eden cihazlar yeni Vergiye tabi olu
yor şu madde ile gibi bir anlayış içlinde oldu
ğunu zannediyorum. Böyle bir intibaa kapıldım 
beyanlarından. Vergi Kanununda var zaten, 
ses cihazları ve levazımı pikap; pikaplı radyo
lar, ses kayıt eden cihazlar % 30 dur. Bu öner
ge, komisyon teklifini % 10 indiriyor. Münha
sıran pilli radyoların % 18 dir, Vergi Kanu
nunda nisbeti. önerge bunu % 5 e indiriyor. 
Sair her türdü radyo alıcı cihazları % 20 dir. 

% 10 na indiriyor. Önerge kanunda mevcut 
nispetlerin hepsini indirmeyi teklif eden bir 
önergödir. Televizyon % 20 olarak yeni giriyor. 
Her nevi gramafon ve gramofon plağı, iğne
leri % 25 tir. Komiisyonun bunu % 20 ye in
dirmesini teklif ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Erez, teşekkür ederim 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben yalnız 
televizyon üzerinde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özden, üçte iki nisbetin-
de, nisbetlerin düşürüldüğü ifade ediliyor. Efen
dim, önergeniz bulunmadığı, Hükümet veya ko
misyon da maddeyi geriye aJlmıadığı için şüp
hesiz iki, bu talebinizi is'af edip heyeti umu-
miyeye arz edemiyeceğkn. önerge üzerinde söz 
ipjtiyen sayın üye? Yok. Sayın komisyon ve sa
yın Hükümet önergeye katılıyor musunuz efen
dim? Sayın Komisyon ve sayın Hükümet öner
geye katılıyorlar, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etımiyenler... önerge 
'kabul edilmiştir, efendim. 

74 ncü maddeyi kabul buyurduğunuz öner
ge ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 75. — Aynı kanuna bağlı II sayılı 
tablonun 7 noi pozisyonuna aşağıdaki c, d, e, 
f, g bendleri eklenmiştir : 

c) Cilâsız veya sırsız seramikten döşeme
lik veya kaplamailık karolar ve benzerleri 
(% 20) 

d) Seramikten döşemelik veya kaplama-
lık diğer karolar ve 'benzerleri (% 20) 

e) Musluk taşları, lavabolar, bideler, ap
tes tlıane küvetleri, banyolar ve sıhhi tesisatta 
kullanılan benzeri sair sabit teçhizat (% 20) 

f) Porselenden sofra eşyası ve umumiyet
le evde veya tuvalet işlerinde kullanılan diğer 
eşya (% 20) 

g) Sair seramik maddelerden sofra eşyası 
ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde kul
lanılan diğer eşya (% 20) 

BAŞKAN — 75 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Efcrıiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 76. — Aynı kanuna bağlı III sayılı 
tablonun başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 
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III - Kahve, kakao, glikoz, kola özütleri 
ile bâzı alkollü ve alkolsüz içkiler talblosu. 

BAŞKAN — 76 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etaniyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 77. — Aynı kanuna bağlı III sayıHı 
tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz 
içkiler : 

a) Tabiî köpürür şarap (% 70) 
b) Sair şaraplar (% 20) 
c) Viski (% 70) 
d) Vermut ve kınakına şarabı (% 50) 
e) Her çeşit bira (% 20) 
f) Her çeşit kolalı içkiler (% 20) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, 77 nci 

madde üzerinde önerge var, madde üzerinde 
müzakere açıyorum. Söz istiyen sayın üye? 
Yok. önergeyi okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Finansman kanun tasarısında alkollü ve al

kolsüz içkiler Gider Vergisi kapsamına alınır
ı n , Yereri yükü bakımından, mamuller ara
sında bir dengenin sağlanması öngörülmüştür. 
Sn denere tasarının Millet Meclisinde müzake
resi sıra-ında biralar lehine yapılan % 50 nis-
betinde bir indirimle bozulmuştur. 

Dengeyi sağlamak için finansman kanunun 
77 nci maddesinin (f) fıkrasındaki kolalı ma
muller için alınacak verginin % 10 na indiril
in ssini arz ve teklif ederim. 

Adana 
M. Nuri Ademoğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Sayın Âdemoğlu, buyurunuz efen
dim. 

NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Finansman Kanununun 
77 nci maddesinde, Finansman Kanunu umumi-
yetle allıollû irk'tler ve alkolsüz meşrubat ara
sında bilhassa bira ile kolalı içkiler arasında 
bir denge kurmaya çalışmıştır. Kanaatimizce bu 
ysrisicdir, "ira bu denge kurulmamış olursa, 
gençliğin alkollü içkilere doğru bir temayülü 
belirecektir:. 

Hükümetçe getirilen tasarıda biranın özü
tünden vergi alınmamaktadır, Buna mukabil 

mamul biradan % 40 vergi istenmektedir. Öbür 
taraftan kolalı içkilerin özütünden, hülâsasın
dan % 50 vergi isteniyor ve mamulünden de 
% 30 vergi talebediliyor. Tasarı Meclisten geç
tikten sonra biranın mamulünden istenilen 
% 40 vergi % 20 ye indiriliyor. Kolalı içkile-
nin hülâsasından, özütünden istenen % 50 vergi 
% 40 a indiriliyor ve mamulünden alınacak olan 
% 30 vergi ipka ediliyor. Şimdi, bunu toplar-
sak biranın demek ki, Senatomuza gelen şu son 
şekli, ile biranın mamulünden, özütünden vergi 
yok, mamulünden, gelen tasarıdaki % 40, % 20 
ye indiriliyor ve demek ki, bakkaldan satılacak 
biradan % 20 vergi talebediliyor. Buna muka
bil kolalı içkilerin özütünden % 40, mamulün
den de % 30 ki, bu % 30 vergi Senatomuzun 
Komisyonunda % 20 ye indirilmiştir. Şimdi, ta 
sarıda biralı içkilerden alman vergi, kolalı iç
kilerden alınan verginin % 50 si kadardır. Hal
buki bu önümüzdeki şekliyle biradan alınan 
vergi % 20 ye indirilmiş, kolalı içkilerden alı
nan ösütten ve mamulünden alman vergi top
lamı % 50 ye düşürülmüştür. Şimdi, gelen ta
sarıdaki nisbet kaybolmuştur. Gzlsıı tasarıda 
biradan alman vergi, kolalı içkilerin satılacak 
şeklinden alman verginin % 50 si idi Halbuki 
burada % 50 den daha düşük bir seviyeye düş
müş oluyor. 

Kaldı ki, kolalı içkilerin vergisi yalnız özüt-
feen ve yalnız mamul maddesinden alınamamak
tadır. Meselâ şikesinden % 40 nisbetinde vergi 
talebedilmekiedir, işletme Verg.'oi namı altın
da, bundan evvelce kabul buyurduğunuz 11 nci 
maddenin 1 nci tablosunda görüldüğü gibi lo
kantalar, bahçeler, gazinolar ve kulüplerden 
% 10 vergi talebediliyor. İkinci tablosundan ge-
ns % 15 vergi iıteniyor. Öbür taraftan Gider 
Vergileri Kanununda 72 nci maddenin (d) fık
rasında şişe ve küçük şişelerden % 40 nisbetin-
de vergi talebediliyor. Bundan sonra kabul ede
ceğiniz 79 ncu maddede özütlerden % 40 vergi 
talebediliyor voj'hajıî böyle katlama bir vergi 
ile bu şekilde kolalı maddelerin, kolalı içkilerin 
satışa arzı bugünkü seviyeden bir hayli yükse
ğe çıkıyor. Bu da gençlerimizin hararetlerini 
gidermek için bilhassa yaz aylarında alkolsüz 
meşrubattan yavaş yavaş alkollü bir içki olan 
biraya doğru kayacaklarını veya kayma ihtimal
lerini gösteriyor. 

526 — 



C. Senatosu B : 96 20 . 7 . 1970 O : 1 

Bu itr'fıarla bunların heps'M bıraksak dan?" 
Hükümetimizin getirdiği tasarıda bira ile ko
lalı içkiler arasında mevcut bulunan % 50 ve
yahut da biralı içki'lerit bir kolalı içkileri iki ka
bul ettiğimiz nisbetf, bu son şekilde değişmiş 
oluyor. Biralı içkilerden son olarak % 20 vergi 
alınıyor, bunun itki misli olan % 40 vergi alın
ması ioabederken % 50 vergiye gidiliyor. Bu, 
aradaki nöbeti bozuyor, dengeyi bozuyor ve al
kollü içkilere doğru belki de temayülü artıra
caktır. Onun için mamul maddelerden % 20 ni's-
betımdeki verginin % 10 na indirilmesini tek
lif ediyorum. Bu şekilde % 40 özütten % 10 da 
mamulden mecmu % 50 nisbetinde bir vergi 
oluyor kâ, gene biradaki % 20 nisbeti, iki mis
linden biraz daha fazla oluyor. Bu itibarla bil
hassa gençlerin alkollü içkiye doğru kaymama
ları için, Hükümetten ve komisyondan br 
önergemi kabul buvurmalarmı, muhterem sena
törlerin de önergeme iltifat etmelerini hassa
ten istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âdem
oğlu. önerge üzerinde Sayın Hükümet, buyu
runuz efendim. 

Muhterem senatörler, saat 13,00 ü idrak 
etmiş bulunuyoruz. Yalnız 77 nci maddenin 
müzakeresi bitmek üzeredir. 77 nci maddenir-
müzakeresinin bitimine kadar çalışma zama
nımızın uzatılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. .Kabul 
edilmiştir efendim. Sayın Maliye Bakanı bu
yurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; şimdi Sayın Âdemoğlu'nun müta
lâaları ile bir husus ortaya çıkıyor. Bunun 
zabıtlara geçmesinde fayda görüyorum. Bi
liyorsunuz huzurunuzda bir Gider Verdileri 
Kanunu görüşülmüş idi. Bu Gider Vregileri 
Kanununda Hükümete 'tarifelerde yaziı mad
delerin vergilerini, nispetlerini bir misli ar
tırmak ve bir misli indirmek yetkisi tanın
mış idi. Demek ki, Gider Vergisine tabi olan 
maddeler arasında verginin fiyata tesiri do-
layısiyle, vergi sebebiyle, bâzı dengesizlikle
rin husule gelmesi muhtemel; Sayın Âdem
oğlu'nun beyanı bunu gösteriyor, iste bu 
dengesizlikler tatbikatta müşahade edilip he-

sabedilerek de sabit olduğu takdirde. Hükü
metin aldığı yetki bu dengesizlikleri gide
recek şekilde pekâlâ kullanılabilecektir. Bu 
sözlerimden sonra Sayın Âdemoğlu'nun de
diği mahzur tatbikatta varit olacak olursa, 
biz varit olmıyacağmı zannediyoruz; bunu gi
dermek mümkündür. Bilfarz, kolalı meşruba
tın vergisini indirmek veyahut da onun ye
rine bira ikame edilmekte ise onun vergisini 
bir miktar çıkarmak suretiyle bu dengeyi sağ
lamak, bilâhara da mümkün olacaktır. 

Şimdi, bir kokakola, kolalı içki şişesi ver
gisiz olarak 45 kuruştur. Vergi konulduğu 
takdirde 13 kuruş tutuyor ve 58 kuruş olacak
tır. Bira ise, bugünkü vergiyi kovmadan he-
sabediyorum, 112,5 kuruştur. Şimdi tasarının 
koyduğu vergi konulduğu takdirde 24 ku
ruş vergi konacaktır ve 136 kuruş olacaktır. 
58 kurusa satılan bir meşrubatın, bir içki
nin 136 kuruşa satılan bir içki tarafından, 
raplece edileceğini, ikâme edileceğini kabul 
etmek zordur. Fiyatlar arasındaki bu fark 
kolalı içkinin yerine bira içileceği şeklinde
ki mütalâanın varit olmadığını açıkça gös
termektedir. Kaldı ki, arkadaşımızın bir de 
beyanı oldu. özüt üzerinden % 40 nisbetin-
de vergi almıyor, % 20 de bu, % 60 vergi 
almıyor diye iki nisbeti cemetti, % 10 a indi-
rirseniz % 50 vergi almış oluruz, dedi. İçki 
sadece özütden ibaret değilki, bu suretle he-
habedeseniz. Bir kokakola içkisinin içerisine 
özüt ancak % 50 nisbetinde girmektedir. 
% 50 nisbetinde girdiğine göre vergi de o 
nisbette düşmektedir. Binaenaleyh bu iki 
nisbeti toplamak suretiyle bir hesap yapmak 
bizi yanlış neticeye götürür. Bu bakımlardan 
önergeye katılamıyoruz. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Saym Erez. 
Önerge üzerinde söz istiyen saym üye? Buyu
runuz Sayın Yılmaz Mete. önergenin Mıinde 
veya aleyhinde, Saym Yılmaz Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— üzerinde konuşacağım, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Saym Yılmaz Mete, tesbit edi
yorum; önergelerin ya le'hinde veya aleyhinde 
konuşmak mümkündür. 

MUSLİHİTTİN YILMAK METE (Adana) 
— Affedersiniz, siz biraz evvel lehinde diye 
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söz verdiğinim içim ben böyle konuştum. Le
hinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, önerge sa
hibidir, önergelerini izah ettiler, Buyurun 
efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Bakanımızın izahatından sonra ko
nuşmak ihtiyacını duydum. Buyurdıüar ki, bir 
kolalı içki içerisine, bir şişede % 50 nis
petinde özüt girer. % 40 aldığımıza göre 
ösiitden, % 20 içine girsn koladan alıyoruz, 
% 20 de satıştan alıyoruz. En, ge: 
betini geçiyor. Binaenaleyh bira 
içki arasında bir denme kurma 
kendilerinin vaktiyle getirdikleri nazari) 
kırı oluyor, bu. Türkiye'de Tekel bira?! 
iki tane bira satılmakta akr. V?k.Mjr]c 
alkollü içki sayılıp kanıma anne bek di". 
l an dışarısında satışı men 
halde, 'iki tan? yabancı firma Türkiye!dr bira? 
imalâtına geçtikten sonra ne hikmete, bira ol-
kollü içki meyanmda &ayılnıa<m.aya balkır İh. 
Buna ilim bakımından tabiî imkân yck : idinde 
alkol var. Ama, satışı bakkallara, bujilere ka
dar düştü. Biranın fazla içilmesi bedii ağır al
kollü içkileri azaltacağı için halk sağlığı bakı
mından faydası olabilir. Ama., ne de oha yaban
cı sermayeli iki tane şirketin erkrrn"n bir nam 
düşünerek, onun vsrpisirl az akp al kainiz i> 
gülerdeki vere/i nispetini çoğaltmakta:::, mant:.-
ğı ben anlıya,mı yom m, Sayrı. Aakmop/kdnrm 
teklifi alkolsüz içkilere lıalkm ak"ma~~rn YO 
fazla miktarda satışını sağlamadı bakımnararı 
faydalı olacaktır. Aksi tekdirde baldaallanla,, 
bayilerde sattırmaya başla dıramıs iki yabanca 
firmaya ait biraların bimavo 
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bul ede.n'm ama, alkollü içki olan biranın hima-
yaai bakımından bu nisbetin yerinde kalması lâ-

.^.^miııim kendileri de itiraf buyurdn-TV-' 

• ?'Q n k -
alkcbiiz 
riyaaina, 
reye ay-

U , , , A-- -. 

ecnıerrr 
. T» , . 

mabet uyanır, bende. Ben, bakanın 
kınımdan, belki Âdemoğlu arkan anana:.:]. % 70 
dediği nisbeti tutmuyor diye teknik olmak ka

ka-, Hükümet tarafından g^eien tasanda bira
dan % 40 olarak alınması şeklindeki nisbet 
% 20 ye indiriliyor, ona ses çıkarmıyorlar al-
kekiiz içkiden indirme talebine karşı Hükümet 
kamı çıkıyor burna İren iyi anlıyamadım galiba, 
kianaaknı o dar ki, Saamı Ademoğlu'nun tekli
fi, -nraz evvel izahatımıza göre, kendisinin de 
anlatmasına, güre, Türkiye'de alkolsüz içkiye 
olan meyli artıracaktır, alkollü içkinin de da
ha fanla içilmesinin önüne geçecektir. Bu se
reme takrir kiline oy vermelerini arkadaşla
rımdan istirham ederim. Saygılarımla. 

3A77TAN _ Teşekkür ederim, Sayın Yıl
ın, az İlikte. Takririn aleyhinde söz istiyen sayın 
kyj'l,. Yek. Sayın Komisyon takrire katılıyor 
mrnmary efendim, 

BnnO::; VB I'LÂN KOMİSYONU BAŞKA-
.11 Yİ77I Eö l lEB (Ankara) — Hayır efen-

-^ÛA, 
IbkŞYAH — Iratılmıyorsunuz. Sayın Hükü

met, kaidıyor manamız efendim. 
17mLri7D 3AIİAÎTI Irik-SUT EESZ (Kütah

ya Iliikivekili) — Hayır efendim. 

d. r,Şn Ali - - atatılmıyorlar. Takriri oyları-
nrr:ı ara ariyrrnm. Kabul edenler,,., Etmiyonler... 
r k i r i r reddedilmiştir, efendim. 

77 nal r ra t ikyi okunan, şekliyle oylarınıza 
ara enliyorum: Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
7ri rn! memia kaimi e..idraktir, efendim. 

i i r ikeram senatörler, öğleden evvelki mesa
ime: donarrnmr. 73 ııcı Birleşimi bugün saat 
HGr da toplanmak üzere kapatıyorum efen
di.:: .: 

Kapanma saati : 13,10 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Baskanvakili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım 03 ncı 
Birleşimin 2 nci oturumunu açıyorum. 

1. — Finansman kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayeısa ve Adalet, içişleri, Malı re 
İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak sureliyle kurulan (eeçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi : 1/330: Cum
huriyet Senatosu : 1/1129) (S. Sayısı : 1157) 
(Devamı) 

Finansman kanun ta.sansim.ii miizakareleri-
ne devam ediyoruz.. 

Madde 78. — Aynı kanuna bağlı III sayılı 

tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

4. Glikoz % 25. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 79. — Aynı kanuna bağlı III sayılı 
tablonun sonuna 6 ncı pozisyon eklenmiştir. 

6. Her türlü kolalı içki imalinde kullanılan 
özütler (% 40) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 80. — Aynı kanuna aşağıdaki (V) sayılı tablo eklenmiştir. 
V - Bina inşaat tablosu 

Beton, demir kagir 
ve yarı kagir inşa
atta konut veya iş
yeri birimleri için 

m2 de (Tl.) 

Ahşap inşaatta konut 
veya işyeri birimleri 

için m2 de (Tl.) 

Diğer inşaatta konut 
veya işyeri birimleri 

için m2 de (Tl.) 

1. Konut inşaatı : 
A) 101 - 120 m2 lik 

konut birimleri için 20 10 7 
B) 121 - 150° m2 lik 

konut birimleri için 50 20 10 
C) 151 - 200 m2 lik 

konut birimleri için 60 30 15 
D) 200 m2 den fazla 

konut birimleri için 125 50 25 
2. işyeri inşaatı : 
A) 0 - 50 m2 lik iş

yeri birimleri için 25 15 10 
B) 51 - 100 m2 lik iş

yeri birimleri için 50 25 15 
C) 100 m2 den fazla 

işyeri 'birimleri için 75 35 25 
Yukarıdaki 1 ve 2 No. lu tarifeler; belediye sının içi nüfusu (en son nüfus sayımı sonuç

larına göre) 100 001 - 200 000 arasında olan şehirlerde % 5; 200 001 - 400 000 arasımda olan 
şehirlerde % 10; 400 000 in üstünde olan şehirlerde % 15 oranlarında zamla uygulanır. 

529 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Altıncı Kısım 
Emlâk Alım Vergisi Kanununda yapılan 

değişiklikler 
Maidde 81. — 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sa

yılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaM şekilde değiştirilmiştir : 

İvaz karşılığında, Türkiye'deki gayrimen-
(kullerin iktisabı, gayrimenkuller üzerinde irti
fak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyeti
nin tesisi, bu hakların ve kuru mülkiyetin dev
ri; arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle 
binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklen
tiler veya ortak yer payları dâhil) meydana 
geitirilmesi, Emlâk Vergisine tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
ımiş'tıir. 

Madde 82. — Aynı Kamum 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıîo-a eklenmiştir : 

Arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiy
le binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklen
tiler veya ortak yer paylan dâhil) meydana ge
tirilmesinde mükellef, adlarına yapı kullanma 
izni (iskân belgesi) verilenlerdir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarıııza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul eril-
nüştİT; efendim. 

Madde 83. — Aynı kanunun 3 ncd maddesi
nin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (g )ve (h) fıkraları ek
lenmiştir : 

c) Karşılık!:* olmak şartiyle diplomatik ihti
yaçlarla konsolosluk ihtiyaçları için yapman ve 
1 nci maddenin kapsamına giren iktisap ve iş
lemler, 

g) Münhasıran bir tek gerçek kişi tai'alan
dan münferiden veya usul ve fürtğ veya Z no'd 
dereceye kadar kan ve sihri hısımlar tarafın
dan müştereken arsa üzerine inşa veya binaya 
ilâve suretiyle binalar bağımsız bölümler veya 
katlar meydana getirilmesinde, meydana gc Ün
len binalar, bağımsız bölümler veya katların 
toplam satış değerlerinin 50 000 lirası (Bakan
lar Kurulu bu haddi bir misline kadar artırmaya 
yetkilidir.) 
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h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii 
bfetlerin vukııbulduğıı bölgelerde, bu âfetlerin 
vukuunu takibeden yıldan itibaren en çok beg 
yıl içinde arsa üzerine inşa veya binaya ilâve 
suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız 
bölümler veya katlar. 

Mezkûr bölgeler Maliye ve imar ve iskân 
bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

(Bu fıkra hükmü bu kanunun yürürlük ta
rihinden önceki devre içinde uygulanır.) 

EAŞKAİT — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 84. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi
nin (a) fıkrasmm 'basına «kuru mülkiyetin dev-
•;i ile» ibaresi eklenmiş aynı maddeye ayrıca aşa
ğıdaki (?) Miracı iiâve edilmiştir : 

e) Ar^a veya bina üzerine inşa veya bina
ya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler ve
ya katlar meydana getirilmesinde satış değeri, 

B.4ŞKAIT — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ruîn. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 85.. — Aynı kanunun 8. 10 ve 11 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

"Bejtnı esası 
Hadde 8. — Emlak Âlım Vergisi; arsa üzeri

ne inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, ba
ğımsız bölümler' veya katlar meydana getirilme
sin ds vergi dairesine, diğer hallerde tapu idare
sine yapılacak yazılı beyan üzerine tarh olunur. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası Maliye 
Bakanlığınca tssbit ve tâyin olunur. 

Tarlı yeri 
Madd<3 10. — Emlâk Alım Vergisi 8 nci mad

deye göre yazılı beyanın verildiği vergi daire
since veya tapu dairesince tarh olunur. 

Tarh mm anı 
Madde 1b — Emlâk Alım Vergisi, arsa üze-

rmz in-a veya binaya ilâve suretiyle binalar, 
bağı:n.~"z bölümler veya katlar meydana getiril
mesinde belediyelerce yapı kullanma izninin (is
kân belgeci) verilmesinden., dbğer hallerde mua
melenin tapu dairelerinde yapılmasından önce 
tarh olunur. 

Tid RIÖA:T — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
'. am 1'brVaî edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

530 — 
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Madde 88. — Aynı kanunun 12 noi maddesi
nin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

İlgililer tarafından beyan edilecek sataş de
ğerleri ve satış bedelleri, bayan tarihindeki ra
yiç bedelden aşağı olamaz, 

Eayiç bedel beyan tarihindeki normal alım -
satım bedelidir. 

BAŞKAN — iladdeyı oylarınıza ars ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 87. — Aynı kanunun 15 nci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Vergi daireleri gerek re'sen ve gerekse bil
dirim suretiyle eksik beyan edildiğini öğrendik
leri satış bedeli ve satış değerleri için rayiç be
del takdiri yaptırırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 88. — Aynı kanunun 16 ve 17 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme zamanı ve yeri 
Madde 16. — Emlâk Alım Vergisi arsa üze

rine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, 
bağımsız bölümler veya katlar meydana getiril
mesinde yapı kullanma izninin (iskân belgesi)) 
verilmesinden, diğer hallerde muamelenin tapu 
dairesinde yapılmasından önce vergi dairesine 
ödenir. 

Memurların sorumlulukları 
Madde 17. — Gerekli verginin tamamen öden

mesinden önce muamele yapan memurları ve 
yapı kullanma i'zni (iskân belgesi) veren memur
lar verginin ödenmesinden mükellefler ile bir
likte müteselsilen sorumludurlar. 

ilgili memurlar bu madde gereğince ödeme
ye meöbur oldukları vergiler için mükelleflere 
rücu edebilMer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 89. — Aynı kanunun 17 nci madde
sinden sonra aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Mahsup 
Ek madde 1. — Arsa üzerine inşa veya bina

ya ilâve suretiyle binalar, katlar veya bağım
sız bölümler meydana getirilmesinde hesapla-
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nan Emlâk Alım Vergisinden, bunların meyda
na getirildiği takvan yılından önceki 5 yıl için
de üzerine inşaat veya ilâve yapılan arsa veya 
binaların tamamı veya payına ilişkin olarak ay
nı mükellefler tarafından ödenmiş bulunan Em-
Uk Alım Vergisi mahsubolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 90 — Aynı kanunun 21 ilci maddesi
nin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Bu miktar 50 liradan az, 250 liradan çok 
olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yedinci kısım 
Veraset ve intikal Vergisi Kanuniyle ilgili 

değişiklikler 
Madde 91. — 7338 sayılı Veraset ve intikal 

Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
akilde değiştirilmiştir. 

Bölüm : 3 
Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nisıbet 

Verginin matrahı ve ilk tarhiyat 
Madde 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin 

matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Ka
nar/ima îpre bulunan değerleridir. (12 nci mad
dide yazılı borç ve masrafların tenzili lâzım-
goi'diği takdirde matrah yukarda yazılı değer-
lordsn bu tenziller yapıldıktan sonra kalan mik
tardır.) 

Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak 
üzere Veraset ve intikal Vergisi mevzuuna gi
ren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçü
lerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımın
dan ise Vergi Usul Kanununun servetleri de
ğerleme i'le ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara 
göre değerlemek ve beyannamelerinde göster
mek zorundadırlar. 

a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre 
defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden 
takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz ser
maye, ticari sermayedir. 

Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle 
grkaracakları bilançoyu esas alarak öz serma
yelerini tesbit edebilirler. 
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İşletme esasına göre defter tutanlarla götü
rü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye 
olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı 
beyan edilir. 

Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddede
ki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hal
lerde Vergi Usul Kanununun iktisad'ı isletme
lere dâhil kıymetleri değerleme ile i'lgili 2 nci 
'bölümündeki esaslara göre tesbit olunur. 

b) Gayrimenkuller ticari isletmeye dâhil ol
sun olmasın rayiç bedelle değerlenir. 

c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle 
değerleniff. 

d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tari
hine takaddüm eden üç yıl içindeki en son mu
amele değeri üe değerlenir. Borsada kayıtlı de
ğil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde mua
mele görmemiş ise itibari değerle değerlenir. 

e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 268 
ncı maddesindekiı hükümlere göre değerlenir. 

f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsa
da rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit olu
nacak kura göre değerlenir. 

g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların 
değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedi
len değerdir. 

Tapu sicilinde bedeli g*österiliıiiyen haklarla, 
bunlar dışındaki bilûmum halılar (sınai ve ede
bî mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükel
lef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyat-
ta nazara alınmaz. 

idare yukardaki esaslara göre beyan edilen 
bu değerler üzerinden vergiyi beyannameni! ve
rildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün için
de tarh eder, Tarh edilen vergiler intikal eden 
malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak 
değerlerine göre ikmal edilir. 

İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükel
lefler tarafından bu maddedeki esaslara güre 
beyan edilen miktar ile idarece aynı değerlenil 
ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki far
ka ait vergi, kusur cezalı olarak alınır. 

Ancak, gayrimenkullere ilişkin değerleme
lerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza 
uygulanmaz. 

Bu madde ve geçici 1 nci maddeye göre ya
pılacak ilk taıT'hiyatla ilgili ödemeler kanunun 
19 ncu maddesinde bahis konusu edilen «tama
men ödemeyi» tazammun etmez. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bu mad
de üzerinde önerge vardır. Madde üzerinde mü
zakere açıyorum. Madde üzerinde Saym Melen, 
buyurunuz. 

FEEİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; bu madde ile Veraset 
Vergisi altından kalkılamayacak bir ölçüde ağır
la ştırümaktadır. Aslında Veraset Vergisi tatbi
ki güç bir vergidir. Bilhassa bunu tatbik edecek 
memurlar için bir mal bilgisine ve hukukî bil
giye ihtiyaç gösterir; o sebeple maliye teşkilâtı
mız başından beri bu vergiyi tatbikte bir hayli 
güçlük çekmiştir. Hattâ bir hâtıramı naklede
yim. vaktiyle Maliye müfettişi bulunduğum sı
rada G-ebzs'de bir Veraset Vergisi teftişi yap
mıştım. 370 muamele tetkik ettim, 370 muame
lenin her birinde en asından on tane hata vardı. 
Memura °ordum, niye böyle, dedim. Efendim 
müptediyinı, dedi. Kaç senelik memursun, 32 
sene. 32 senelik memur olduğu halde bu mev
zuda kendilini haklı olarak müptedi sayıyordu. 
Günkü ne kültürü ve ne de tecrübesi bu işleri 
anlamaya müsaitti. Bugün de öyledir; büyük 
şehirler:!? ihtisas yapmış vergi daireleri hariç, 
il ve ilçelerimizde bu kanuna lâyıkiyle tatbik 
eden memur yetiştirmek maalesef güçtür ve 
kırık aksak yürümektedir. Mükellef için de du
rum aynıdır, oram için de ağırdır, Şimdi bu ver
giyi 1:1™ bu değişiklik ile büsbütün altından 
kalkılamaz hab getiriyoruz. Mükellefe beyan 
külfetini yüklüyoruz, İrsen intikal eden malı, 
bundan evvelki mevzuatımıza göre sadece nevi
ni, miktarmı beyan ederdi, isterse kendisi be
yan s dar, islerse bum" vergi dairesine bırakırdı. 
Hııg,iin bu. beva'i külfetini tamamen mükellefe 
yük"!üyoruz, Diyoruz ki, sana intikal eden mal
ların gayrimenkullerin değerini sen takdir ede-
c?-k ve bey .̂n edeceksin, diyoruz. Tabiî vergi 
dairesi bu beyan ile iktifa etmiyor, bu takdir 
rayine nyarn değil ise. bunu rayiç haddine re'-
•am iblâğ ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, vatandaş için, mükel
lef için. zorluk. Bir mal satmalmırsa satmalma 
değeri mevcuttur. Değeri meydandadır. Ama 
bir mal alım satım mevzuu olmayınca ona bir 
'̂ eğer biçmek fevkalâde güç bir şeydir. Mev
cut kanun hükmümde objektif bir esas tesbit 
edilmiştir; bu beyan edilecek değer, o malın 
ödetir "iği kiranın on katını aşamaz. Vergi değe-
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rinin on katından aşağı olamazdı. Şayet on ka
tından aşağı olursa o vakit vergi da
iresi müdahale eder onu o hadde ib
lâğ eder. Şimdi bunu da kaldırıyoruz. 
Mükellef beyan edecek, böyle objektif bir esas 
da yok ve vergi dairesi rayiçlere uymuyor diye 
kahul etmezse kendisi re'sen bir kıymet bişe-
cektir. Üstelik bir de ceza ile birlikte ictiyecek-
tir. Evvelce ceza yoktu, şimdi buraya bir ;̂ o 
müeyyide koyuyoruz, gayet bu değeri doğru 
beyan etmemiş ise, rayice uygun değilse ve bu 
rayice uygun olmama % 5 haddini tecavüz edi
yorsa, bu takdirde kendisinden ayrıca ceza alı
nacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, birincisi, mükellefin 
dediğim gibi, bir mala kıymet biçmesir.deki 
müşkilât vardır ve kendisine böyle bir külfet 
yüklüyor uz; ikincisi evvelce mükellefin beyanı 
ile iktifa edilmediği takdirde takdir komisyon
ları bu kıymeti tâyin ederdi. Takdir komisyon
ları içinde belediyeden, ticaret odalarından mü
messiller vardı. Şimdi bunu da tamamen vergi 
dairesine veriyoruz ve bu takdir komisyonlarım 
kaldırıyoruz. Vergi dairesi kıymet koyacak ve 
şayet iki beyan arasında bir fark doğduğu tak
dirde bu farklı durumda mükelleften ayrıca 
ceza istenecektir. Muhterem arkadaşlarım, bu 
hakikaten altından kalkılaınıyaoak, ağır ve şid
detli bir hükümdür. Eu hükümleri tatbik et
menin müşkülâtını belki uygulamaya girdikten 
sonra daha yakından göreceğiz, ama iş işten 
geçecektir, vatandaşı sebepsiz yere izaç etmiş 
olacağız. 

Bu vesileyle bir noktaya daha işaret edeyim, 
muhterem arkadaşlar; Veraset Vergi ünde her 
vârise intikal eden bilhassa evlâda ve ese intikal 
eden servetin her vâris için 30 bin lirası vergi
den muaftır. Faraza bugün bir kimse vefat et
miştir ve iki çocuğu da vardır, ölürken bir ê r 

bırakmıştır. 30 ar bin liralık muafiyet mevcut
tur. Ev para değerinin düşmesi dolayısiyle bu
gün artık 30 ar bin lira büyük bir şey if:--:7.o et
memektedir. Eğer bırakılan ev 200 C00 lira 
değerinde ise, ki faraza 'bugün Bahçehevlerde 
veya Yenimahalledeki bir evin değeri 209 - 250 
bin liradır, binaenaleyh;, rayiç değer üzerin dm 
değerlendirildiği takdirde, "50 bin lira "bermr-
den Veraset Vergisi verecek mu.ıf olan karar 
30 ar bin liradan 60 bin liradır. Su halde lıic 
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kimce çocuklarda borçsun bir ev bırakınıyacak-
b.a ilksel i ece ol ayar 7 200 bin lira değerinde 
"ir ev bırakloğ'. kabilede veya 250' bin lira de-
ğ virde bir ev bıraktığı takdirde bu miktar 
ürarlrdreı ver e i tarh edilecektir. Şayet' bu ver
giyi karçahyabdeock nakld de bırakmamış is2 
jccccis olacak çocuk veya eş bu vergiyi ödiya-
bebrcek Lin bu malı satmaya mecbur olacaktır. 
be. halio Türkiye'de bir rejim getiriyoruz, öy
le l i r rejim ii. kimse ro emdi avına bundan son
ra bk ev learrkaryaeaknr. (Türkü bunu sattrğı-
a:c takdirde Veraset Vergisine ilâveten bir de 
dager Ar tm Vergici alacaklar. Geri kalan pa
çam da ITabye Değer Artısı Vergisi olacak ala
cak. Bu k iml ik t i r , muhterem arkadaşlar, bu 
"d; reasaberedir; o sebeple bunlar üzerinde hem 
'd * ikime ti ,ı ve sonra biçim de eğilmemiz lâzım. 
bir i t rk i i rbe çıkaracağımız kanun bir zulüm 
'acırım, olur, bunu burada ilân ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

. IkŞI İâ l i -— Teşekkür ederim Sayın Melen. 
daym Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 

?Vr,ALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Ididetvekib) — Seym Başkan, değerli sena-
'ibbey bu vergi de ilgili olarak Sayın Melen'in 
iiHimbağbi gibi düşünemiyoruz. Bizim bildiği
mi;., cav bırau ge i rkğieda i zannediyoruz, Eğer 
ea:;ka tarla bir rey geiîrmişsek onun da bura
da e:daşdma:u İr imgeler. Veraset ve intikâl 
Yeyginde mütcvefTacm. arkada bıraktığı men
kul vs gayrimenkul mallar ile alacaklar. Yani 
re "i e re £f cam terekesi, ölüm tarihindeki kav
rar i eri üzerine!en vergiye tabidir. Veraset ve 
irdir al Vergisi Eanrırunun esası budur. Şimdi 
e r i .ciciler kendilerine intikal eden menkul ve 
gayri aenkulleria değenlerini de bir beyanname 
ile Vergi Dairesine bildirirler. Halihazırdaki 
tatbikat budur. 

Vefat tarihinden 4 ay içerisinde, 'kendisime 
mdmıilen bryamurmeyi alan Vergi Dairesi; bu 
•"'cyarname üzerinde, tarhiyat yapmadan önce, 
beyannamede yardı malların değerlerini idari 
tebklkat ile tahkik eder. Beyannameye dâhil 
olmamış mal var mı, yek: mu inceler ve Vergi 
bkeü ikamecidek i takdir komisyonu, bu inti
kal eden servetin değerini tesbit eder. işte bu 
tar ikten sonra matrah besili olur ve vergi tarh 
olur. 

33 — 
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Şimdi' bu muamele çok uzun bir zaman al
maktadır, tatbikatta. Bu durum, bâzı mükellef
lerin sızlanmalarına sebebolmakta, gerekse ver
ginin tahsilatında husule gelen gecikmeler do-
layısiyle idarece de mahzurlu görülmektedir. 

Öyle mükellefler olmuştur ki, bizim Vergi 
Dairesi ile ilgimizi kesiniz, biz menkul ve gay-
rimenkullerimiz üzerinde tasarruf edelim, de
mişlerdir. Bazan vefat tarihinden itibaren 3 yıl, 
5 yıl hattâ 10 sene verginin tarh olunmadığı 
vâkıdır. 

Bizim burada getirmek istediğimiz husus 
şu mükellef eskiden olduğu gibi, intikâl eden 
menkul ve gayrhnenkulleri beyan etsin, gayri-
menkullerin değerini de göstersin, beyan ettiği 
miktar üzerinden evvelâ vergi bir tarh olun
sun. Vergi tarh olunduktan sonra ve beyan 
üzerinden tarh olunan vergi tahsilata intikâl 
ettikten sonra, beyannamede bildirilen matrah
lar tamam mıdır, değil midir? Bu gene eskisi 
gibi tahkik olunsun ve beyannamede gösteri
len değerler doğru mudur, değil midir? Bu ge
ne evvelce olduğu gibi takdir olunsun. Eğer 
arada bir fark hâsıl olursa ve bu fark da % 50 
kadar ise ikmalden vergi salınsın, % 50 den 
fasla bir fark mevcut ise kusur cezası olarak 
vergi salınsın. 

Getirilen sistemin anahatları itibariyle ma
hiyeti ve işleyiş tarzı budur, 

Gayrisâfi irattan veyahut da yıllık kiranın 
10 katından az olamaz tarzındaki madde filha
kika değiştirilmiştir. Bu maddenin değkikliğkıi 
Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe gireceğine 
göre düşünmek lâzımgelir. Emlâk Vergisi Ka
nununda zaten değer bildirecektir. Bu madde
nin artık lüzumu kalmamıştır diye düşünülmüş
tür. Hiçbir zaman, ne müsadere ne de mükellef
lere fazla külfet vermek gibi bir gaye ile bu 
madde huzurunuza sevk edilmemiştir, Halihazır
da tatbikatta görülen, tahsilat gecikmesini ön
lemek ve hem mükelleflere kendi malları üze
rinde tasarruf imkânını sağlamak, hem de tah
silata kolaylık getirecek vergi varidatını, mev
cut vergi varidatını biran önce tahsil etmektir. 

Burada şunu da işaret ederek ayrılacağım; 
kanundaki tahsil zamları gayrimenkuller için 
değiştirilmiş değildir. Menkuller için de değiş
tirilmiş değildir. Gayrimenkullere ait vergiler 
ne kadar müddetle tahsil olunuyorlama, halen 

tarh olunan vergiler, gene o kadar müddet içe
risinde tahsil edileceklerdir. 

Saygılarımı sunarım. 

FERİD MELEN (Van) — Söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erez, 
buyurunuz Sayın Melen. 

FÜSSİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; Sayın Bakan değişikliği 
«birkaç mahdut noktadan ibarettir, büyük bir 
fark, büyük bir değişiklik getirmiyoruz» dedi
ler. Aslında öyle görünüyor ama, iyi tetkik 
edince görüyorsunuz ki, o birkaç küçük dediği
miz değişiklik. Veraset Vergisinin bünyesini 
tamamen bir başka şekle sokmaktadır. 

Bir defa mevcut hükümde, arz etmiştim, fil
vaki rayiç bedel esastır ama, rayiç bedel bir 
objektif kıstas ile çerçevelenmiştir. Der ki; ra
yiç bedel bir binanın getireceği kiranın 10 ka
tından az olamaz der. Binaenaleyh, mükellef be
yan edeceği zaman rayiç bedeli, getireceği ki
ranın 10 katından az beyan edemez. 

Ancak; Vergi Dairesinin harekete gelebil
mesi için, onu takibeden hükümde gene mevcut 
kanunun, «eğer 10 katından az beyan etmiş ise 
o vakit Vergi Dairesi harekete gelerek re'sen 
değer takdir eder» der. E im di bu halde mevcut 
hükmümüz, Veraset Vergisi mevzuuna girecek 
bir binaya konulacak kıymetin getireceği kira
nın 10 katı civarınla olmasını emrediyor. Şim
di bu baraj kaldırüryor. Tamamen rayiç bedel 
deniyor. lifiyiç bedel fiyatlarla mütemadiyen 
yükseldiği için; rayiç bedel biliyorsunuz, An
kara'da vaktiyle 39 000 liraya 40 000 liraya, 
bundan 10 sene evvel yapılan bir ev, şimdi bu
günkü fiyatlarla 200 000 lira 250 000 liradır. 

Binaenaleyh, bu barajı kaldırdığınız zaman 
günlük fiyat üzerinden, günlük fiyata göre bir 
kıymet takdir edeceksiniz ve Veraset Vergisini 
ona göre tarh edeceksiniz. Böyle olunca, me
kanizmanın bir şeyi daha işletmesi lâzımdır. 
Hakikaten bir memlekette bir kimsenin çocuk
larına yani hiç olmazsa evlâda, yakınlarına bir 
servet bırakmasını caiz görüyorsak, ki rejimi
miz odur, içinde bulunduğumuz iktisadi düzen 
D dur, Anayasamız odur, mülkiyet hakkını, ve-
;as3t haklımı kabul etmiş, binaenaleyh bunu 
.-lenedecek vergi rejimi ile v. s. tedbirlerle bu
nu mene demeyiz. Bu hakları ortadan kaidıra-
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mayız. Eğer bunun islemesini isliyorsak; Ada
let Partisinin felsefesi budur, boyla olmak lâ
zımdır; o vakit bir kayıt, hiç olmazsa bir evin 
intikalini menedecek hükümler getirmen-ali
yiz. 

Şimdi bunu, yani rayiç bsdels göre kıyms'l; 
takdirini koyunca o vakit muafiyetler üzerin
de durması lâzımgelirdi, Maliyenin. Bugün her 
vârise intikal eden miktar sadece 30 000 liran 
muaftır. Fiyatlar yükseldiği için bu 30 000 li
ranın da değişmesi lâzım. Maliye bu hükmü de
ğiştirirken onu da değiştirmesi icabeilyoc. Bi
risini değiştiriyor, birisinde barajı kaldırıyor, 
ötekisinde barajı tutuyor. Bu durumda ne olu
yor netice, misalini verdim. Bugün Bahçeüev-
ler'de, Yenimahalle'de, şurada bura:!?, bir ev - 5 
odak 6 odalı - 200 000 veya 250 000 liradır, ra
yiç değeri ve Vergi Daireleri umumiyetle böy
le yapıyorlar, ben biliyorum. Bizim mahallemiz
de de bir - iki arkadaş vefat etmişti, bu fiyatı 
koymuşlar. 

Şu halde ne olur, 2 çocuklu bir bana 2 ço
cuğuna bir evi bıraktığı zaman 60 000 lirası 
vergiden muaf, 250 000 liralık bir evin 190 000 
lirası vergiye tabi. Eğer bunun vergisini kar
şılayacak nakit para da bırakmamıza - bır?.k 
alacağını borcunu v. s. sini - çıplak olarak alı
yorum, bu durumda bu aile bıı eve sahibolacı
yacak, bunun vergisini ödiyebilmek için bunu 
satacaktır, borçlanma imkânı da yoksa? Sattı
ğı takdirde de önüne, Değer Artıp Vergisi çı
kacaktır. O vakit Hazineye teslim edip kaçmak
tan başka çaresi kalmıyor. Manzara budur. Sa
yın Bakan bilmiyorum izahatımda bir hata var 
mı? Varsa hatalı tarafımı izah buyursunlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Maliye Bakanı buyurun efendim. 

MALİYE BAKAM MESUT SESE (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; bu vergi kanunlarının müzakeresi 
biraz da, Sayın Melenle benim aramda geçen 
karşılıklı müzakereler gibi cereyan ediyor. Sa
yın Melen konuşuyor, sonra ben cevap arz edi
yorum. 

Şimdi Sayın Melen'in başlıca itiraz ettiği 
nokta şu; bir geyrimenkul intikal ettiği za
man bunun bildirilecek değeri, yıllık kirası-
non 10 katından düşük olamaz. Bunu bildire-
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cek. Eğer bunu bildirmişse mesele yoktur, 
bundan düşük bildirmişse takdire uğrar. Evet 
mevcut hüküm bu, 

Şimdi Sayan Melen, «siz bunu rayiç bedele 
tahvil ediyorsunuz, bu büyük nisbette bu ver
ginin yükünü artorar, çünkü matrahı büyük-

1 tür» diyor ve bu noktadan hareketle bu vergi
nin bir kimsenin füruuna bir gayrimenkul bı
rakmasını önliyecek bir şekil alma istidadına 
büründüğünü anlatmak istiyor. Zannediyorum, 
budur. 

Evvelâ, rayiç bedel esasından bu kadar çe
kinmemek lâzımgelir. Veraset ve intikal Ver
gisinin özü şu; ölüm tarihindeki değeridir, 
mallaron. Ama bir hüküm konulmuştur, gay-
rimenkuller için, denilmiştir M; yollık kira-
nan 10 katı. Gayrisâfi irat ile kıymet arasında 
Vergi Usul Kanununda bir münasebet vardır. 
Gayrisâfi İradan 10 kata kaymetidir veya kıy
metin 10 da biri gayrisâfi iradadır diye Vergi 
Usul Kanununda maddeler vardır. 

Ancak burada gayrisâfi iradı tesbit eder
ken, hakiki kiranın nazarı itibara alınması ve 
kaç lira kira getirebilir, kaç lira irat getire
bilir yalda, bunun hakiki olarak tesbit edilme
si onun 10 katı,mn ahnmasa suretiyle, böyle 
gayrisâfi irat ile veya irat ile kıymet arasın
da bir münasebet konulmuştur. Ama bunun 
esprisinde rayiç bedel esası vardır, kendileri de 
belirttiler. Yani anaesas budur, rayiç bedel 
ölüm tarihindeki değer, rayiç değerdir, inti
kal eden ve verginin matrahonı da teşkil eden 
esas itibariyle budur. 

Şimdi, huzurunuzda görüşülen maddede bu 
esasa riayet edilmiştir. Gayrimenkullerin ölüm 
tarihindeki rayiç değeri esas alansın ve bunun 
üzerinden vergi hesaplansın denilmiştir. Şim
di bu usule gidilmesinin sebepleri arasında 
önemli şekilde yer işgal eden sebebi şudur; 
Emlâk Vergisi Kanunu, ki bu kanun görüşül
dükten sonra huzurunuzda o da münakaşa 
edilecektir, müzakere edilecektir, Emlâk Ver
gisi Kanunu ile binalarda gayrisâfi irat esası 
bırakılıyor ve vergiye matrah olacak değeri 
rayiç değer olarak, beyan edildiği tarihteki 
hakiki değeri olarak nazara itibara alınıyor. 
Emlâk Vergisinde bu değer nazarı itibara alon-

! dığona göre Veraset Vergisinde de ayna değe-
j rin nazarı itibara alınması ioabeder. Bir ta-
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raftan Emlâk Vergisi için beyan ediyorsunuz, 
ıdiğer taraftan bu gayrimenkul intikal ettiği 
zaman gayrisâfi irat ile kıymet arasındaki mü
nasebete göre aylık kiranın 10 mislini alıyor
sunuz. Arada bir ahenksizlik oluyor. Bu ver
ginin bu suretle beyanının verginin hasılatını 
artıracağı elbette ki doğrudur. Ancak gayri
menkulun intikalinde, bir gayrimenkul intikal 
etmiyecek derecede külfeti ağırlaştırdığı sek
linde mütalâaya iştirak edemiyoruz. Veraset 
Vergisi Kanununda istisnalar vardır, 4 ncü 
maddede, değerleri 10 ncu maddeye göre tâyin 
olunan menkul ve gayrimenkul mallardan fü-
ru ve eşten herbirine isabet eden miras hisse
lerinin 40 bin lirası vergiden muaf bulunmak
tadır. 100 bin lira değerinde bir daire intikal 
ettiğini farz edelim. Bir çocukla eş kalmış ol
sa 80 bin lirası vergiden muaf olacaktır. Ge
riye 20 bin lira kalıyor. Bunun da zannediyo
rum vergisi % 2 dir ve 400 lira Veraset ve İn
tikali Vergisi ödiyecektir. Binaenaleyh, bunun 
da bir ağır tarafı yoktur. Eğer mirasçıların 
adedi daha fazla ise, bilfarz 4 kişiden ibaretse 
160 bin liralık kısmı vergiden muaf olacaktır. 
E, zannederim ki bu istisna hadlerini de değiş
tirmediğimize göre, yine vergi mâkul hadler 
içerisinde kalacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erez. 
FERİD MELEN (Van) — Soru sormak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Melen, bir dakikanızı 

rica ederim. Sayın Bakan bir dakika efendim. 
öğleden evvelki birleşimde sayın üyelerin 

konuşmaları 10 dakika ile mukayyet kılınmış
tı. Bu sebepten sual sorabilirsiniz, fakat 3 
ncü bir söz talebetmemenizi rica ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Evvelce Veraset 

Vergisine matrah olacak değer çerçevelen
mişti. Sayın Bakanın dediği gibi, vergi değe
ri ile değil getirdiği kiranın 10 k aüim asamaz
dı. Şimdi çerçeveyi kaldırıyoruz, bu barajı 
kaldırıyoruz, ayrı değerle değerlendiriyoruz. 
Böyle olunca muafiyet hadlerinin de buna gö
re ayarlanması gerekmez mi idi? Sayın Ba
kan 100 bini misal verdiler, benim misalim 
250 bin idi. Bugün Ankara'da, Emek'te v. s. 
250 bine bir şey bulamazsınız. Sonra neden 
dolayı ceza koyuyoruz? Değer takdirini mü-
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i kellefe yaptırıyoruz, mükellef hata yapabilir, 
| yeniden değer koyan memur da hata edebilir. 

Yani vergi dairesinin koyacağı değerde de ha
ta olabilir. Bu kadar hataya müsaidolan bir 
şeye neden dolayı cezai müeyyide koyuyoruz. 

i 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Maliye Bakanı, buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Sayın Başkan, Sayın Melen'in sorduğu 
hususa evvelâ istisna hadleri bakımından arzı 
eevabedeyim. 40 bin liralık istisna haddinin 
rayio bedel esası kabul edildiği takdirde dahi 

| mâkul bir istisna haddi olduğunu düşünüyo
ruz. Biraz önce de arz ettiğim gibi, 4 kişilik 

• bir ailede bu 160 bin lira eder, 2 kişilik ailede 
de 80 bin lira eder. O zaman aile fertlerine gö
re istisnayı ayarlamak gerekir ki, bu nokta
dan hareket edecek olursak bunun da gayri-
mümkim okluğu ortadadır. Kaldı ki, Sayın 
Melen diyor ki, hakiki kira, bir malın hakiki 
aylık kirasına göre yıllık kirası bulunuyor, 
bunun 10 katı alınıyorsa zaten bu rayiç bede
le yakın bir değer olması iktiza eder. Meselâ 
2 Oöû liraya kiraya verilen bir apartman dai
resi bir j/ılda 24 bin lira kira getiriyor, de
mektir. Onun da 10 katı 240 bin lira eder ki, 
rayiç- değeri il s bu 249 bin lirayı mukayese et
tiğiniz zaman arada pek o kadar büyük bir 
fark olmamak gerekir. i 

Ceza maddecine gelince, bu bir kusur ceza
sıdır. Araiaki vergi farkını ilgilendiren ku-

| sur cezalıdır ve matrahın % 50 sinden fazla 
I bir fark "'arsa ceza alınacaktır. Ceza sebebi, 
I mükellefi doğru, 'bayana sevk etmek ve beyan -
I d;, iııkm-mken dahi dikkatli davranmasını 

sağlamakar. Yeni bir sey de değildir. Meselâ, 
Emlâk âlım Vergisi Kanununda da aynı şey 
vardır. Eğer beyan edilen alım bedeli muay
yen bir y'mded'Ciı fazla düşüklük gösteriyor-

I ca. ibrada da v.rrgi eszalı olarak aimmaıkta-
I dır. Yûi.i bir crm da getirilmiş değddir. 

BÂdlıÂId — Teıekkür ederim, Sayın Erez. 
Sis istiyen sayın üye var mı? Yek. 
Önergeleri okutuyorum efendim. 

Başkanlığa i j FiîianTYian Kanununun Veraset Vergisi Ka-
! miminim İG ııeu .maddesini değiştiren 91 nci 

maddesini, görülmelerin ışığı altında, tekrar 
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incelemek üzere komisyona geriverilnıesirn arz 
ve teklif ederiz. 

Hakkâri Kayseri 
Necip Seyhan Sami Turan 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. 

Sayın komisyon, geriye alınmasını talebe-
diyorlar kabul ediyor musunuz? Kabul etmi
yorsunuz. önerge okundu, sayın komisyon 
tetkikine ihtiyaç- olmadığı boyasında bulundu. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.,. önerge reii:İ2-
dilmişjtir efendim. 

İkinci bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasansmm 91 nci mad

desinde yer alan 7338 sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununun 10 ncıı maddesinin (e) 
fıkrasının ve aynı maddedeki; «Ancak gayri-
menkullere ilişkin değerlemelerde % 50 ye ka
dar bulunacak fark için ceza uygulanmaz» 
hükmünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Muğla 
İlyas Kara öz 

« e) Tahvilât Verdisi Usul Kanununun 
266 ncı maddesindeki hükümler3 görs değerle
nir.» 

Ancak, menkul mallar ile gayrimenkıılîere 
ve gemilere ilişkin değerlemelerde % 50 ye 
kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde son istiyen sa
yın üye var mı? Yok. 

Sayın komisyon önergeyi dinlediniz. Katı
lıyor musunuz? Katılıyorsunuz. Sayın Hükü
met katılıyor musunuz? Katılıyorsunuz. 

Muhterem senatörler, önergeye sayın ko
misyon ve sayın Hükümet katılmış bulunuyor
lar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir efendim. 

91 nci maddeyi kabul etmiş bulunduğunuz 
önerge ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 92 . — 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Bina ve arazi 
Madde 297. — Ticari sermayeye dâhil ol

sun olmasın bilûmum binalarla arazi vergi de
ğeri ile değerlenir. 

Veraset ve İntikal Vergisi tatbikatında işbu 
gayrimenkullar rayiç bedelle değerlenir. 

Rayiç bedel; intikal eden gayrimenkulun 
değerleme günündeki alım. - satım değeridir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, madde 
üzerinde önerge var. Madde üzerinde müza
kere açıyorum. Söz istiyen sayın üye var 
mı?.. Sayın özer söz mü talebettiniz efendim? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; bundan önce de ta
sarının tümü üzerinde konuşurken, bu tasa
rının virgülüne, harfine, kelimesine dahi dik
kat etmek lâzımgeldiğini beyan etmiştim. Be
nim görüşüme göre, bu maddede, yani mad
de 297 de, «Ticari sermayeye dâhil olsun ol
masın bilûmum binalarla arazi» denildikten 
sonra bir virgül konulması lazım. «Arazi, vergi 
dağori ile değerlenir.» Bunu arz ettikten sonra, 
ta samım tümü üzerinde konuşurken sayın ko
misyon söküşünün beni kınadığı ve şimdi 
d? gnri almak zorunda kaldıkları geçici mad
de 
ğım. 

û maddenin kıyaslamasını yapaca-

Geçici madde, kıymet artışı vergisine ait
tir. Yani vatandaş hayatta ise, sattığı tak
dirde vatandaşın lebJne bir madde olaraktan 
yorumladılar. Acaba bu vatandaş ölürse ne 
olacak? İste burada 92 nci maddede mahzu
ru kendiliğinden göstermiştir. Çünkü, bu se
fer gayrimenkul 12 katına kadar değerlendiri
liyor ve onun üzerine de vatandaş, öldük
ten sonra varislerine verilemiyecek bir vergi 
geliyor ve Devlete teslim zorunda kalmı
yor. Demin Sayın Melen de bunu burada 
izah buyurdular. Onun için biz bu tasarı
nın bütün maddelerini birbirleri ile kıyaslıya-
raktan değerlendirmemiz lâzım. Sayın komis
yon sözcüsü ihtisasım dışında olduğu için 
bana tarizde bulunaraktan «anlamamışlar» de
diler. Fakat kendileri anladılarsa bunları bir
birleri ile kıyaslasınlar ve geçici birinci mad
deyi eğer mahzurlu değilse neden aldıklarını 
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söylesinler. Ben " askerim, fakat bunları an
lamak için ne hukukçu ne maliyeci olmaya 
lüzum yok. Tarlasında, köyünde çiftinde, 
çubuğundaki vatandaş dahi bunu anlamak 
istidadındadır. Bu bakımdan kanunları, anlı
yor, anlamıyor diye birtakım kimselerin ta
rizine mâruz bırakmadan çıkarırsak, bu Se
natonun yüce seviyesine uygun bir tutum
da bulunmuş oluruz. Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 
Muhterem senatörler, kendisini bir mevzu

da hazırlamamış olan sayın senatörün bu kür
süyü işgal etmiyeceği bedihidir. Bu sebepten 
karşılıklı tarizlerin bu kürsüde vâki olmıya-
cağına Riyaset inanç içindedir. 

Söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Önergeyi okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının Vergi Usul 

Kanununun 297 nci maddesini değiştiren 
92 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kayseri 
Sami Turan 

BAŞKAN" — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı?.. Sayın Maliye Bakanı, bu
yurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; şimdi verilen bu önerge, 297 
nci maddenin metinden çıkarılmasını mutazam-
mındır. 297 nci madde ise, «Ticari sermayeye 
dâhil olsun olmasın bilûmum binalarla arazi 
vergi değeri ile değerlenir. 

Veraset ve intikal Vergisi tatbikatında işbu 
gayrimenkuller rayiç bedelle değerlenir. 

Rayiç bedel; intikal eden gayrimenkulun de
ğerleme günündeki alım - satım değeridir.» şek
lindedir. 

Bu önerge bu maddenin çıkarılmasını nıuta-
zamımndır. Böyle olunca ister istemez Sayın 
Melen'in temas ettiği noktaya tekrar gelmekte
dir. 

Vergi Usul Kanununnnun 297 nci maddesi 
şöyle : 

«Ticari sermayeye dâhil olsun oîmasm bilû
mum binalarla arazi vergi değeri ile değerlenir.» 
Bir değişiklik yok . 

«Veraset ve İntikal Vergisi tatbikatında işbu 
gayrimenkuller mükellefler tarafından tâyin 
ve beyannamelerle bildirilecek rayiç değerleri ile 
değerlenir.» 

Demek İd, rayiç değer, esas mükellefler tara
fından bildirilecek rayiç değerleri ile değerlene
cek. Mükellefler tarafından tâyin ve beyan olu
nacak rayiç değerler; bu malların fiilen getir
mekte bulundukları veya kiraya verdikleri tak
dirde getirebilecekleri, yıllık kiranın 10 katın
dan arz olamaz. 10 katından ne olabilir? Fazla 
olabilir. 10 katından arz olamaz. Niçin fazla 
olabilir? Çünkü rayiç değer esastır da GIÎUIÎ için 
fazla olabilir. Yani vergiye tabi değer, rayiç 
değer olacaktır. Onun için 10 katından az ola
maz. Fazla olabilir. 

Devam ediyor. «Beyan edilen değerin bu 
miktardan az olduğunun tesbiti veya beyanın 
kanuni süre içinde yapılmaması hallerinde rayiç 
değer 72 nci maddede yazılı Takdir Komisyonu 
tarafından tâyin olunur.» 

Bakınız muhterem senatörler, maddenin üs
tü ile altı bir defa birbirini tutmuyor. Yukarda 
diyor ki; «Aslolan rayiç değerdir. Ancak rayiç 
değerin yıllık kiranın 10 katından az olamaz.» 
Şu halde fazla olabilir. «Bununla beraber eğer 
beyan ettiği değer yıllık Idranm 10 katından az 
değilse bu kabul edilir. Eğer 10 katından az 
ise Takdir Komisyonu tarafından takdir olu
nur.» 

Yani demek istiyor ki, eğer yıllık kiranın 10 
katından daha fazla rayiç değer bildirmek isti
yen mükellef varsa c bildirsin. Yani bu vergiyi 
fazla ödemek istiyen mükellef varsa o bildirsin, 
Yıllık kiranın 10 katını bildirirse o da benim 
matluhumdıır, diyor vâzıı kanun. 

Şimdi bu madde tam salim bir muhakemeye 
dayanmıyor. Realiteye uygun düşmüyor. Orası 
muhakkak. 

Maddenin espirisi bizim anladığımız mânada 
şudur: Rayiç değerin tesbitinde bir güçlük 
olabilir. Mükellef rayiç değeri kestiremiyebilir. 
Rayiç değer nedir? Bunu bilemiyebilir. Her 
muamelede Takdir Komisyonuna gitmemesi için 
bir kolaylık maddesi getirilmiş ve vâzıı kanun 
şöyle düşünmüştür. Gerçek kiranın, gerçek yıl
lık hasılatın 10 katı rayiç bedele 3 aşağı 5 yu
karı yakın bir değerdir diye düşünmüştür. Peld 
öyle olunca biz bunu bırakıp rayiç bedeli getir
diğimiz zaman fazla bir şey yapmıyoruz. 
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Sayın Hamdi özer arkadaşımızın tereddüdünü 
gidermek isterim. Komisyon tarafından geri 
alınmış olan geçici 1 nci madde ile şimdi görü
şülen madde arasında bir irtibat yoktur. Geçici 
maddeye göre 12 misli tatbik edilerek bulunan 
iktisap değeri Veraset Vergisi Kanununda da 
matrah olarak alınacak değildir. 

Sayın özer, zannediyorum iyi anlıyabildimse, 
hem Değer Vergisini alıyorsunuz buradan, hem 
de 12 katını alarak onu buraya getirip Veraset 
Vergisi Kanununa matrah yapıyorsunuz tarzın
da mütalâada bulundu ki bu doğru değildir. 

Bu maddenin komisyon tarafından geri alı
nışının sebebi de Sayın Melen ve diğer birçok 
arkadaşlarımız işaret buyurdular; «Emlâk Ver
gisi Kanunu yürürlüğe girinceye kadar yapıla
cak muamele ile Emlâk Vergisi Kanunu yürür
lüğe girdikten sonra yapılacak satışlara tatbik 
olunacak muadele aracında bir fark vardır. Ve 
bu fark doğru değildir. Mükellefler için tmm-
vi bir muamele tenkil etmiyor, . bunu bir defa 
gözden geçirin» diye arkadaşlar? m? Em ^eyır-da 
bulunmaları üzerine ve bu beyanda da haklılık 
tarafı müşahede edilince komisyon bu caddeyi 
geri almıştır. Komisyon bu maddeyi getirdiği 
zaman, bu münakaşaları orada yapmak daha 
doğrudur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ede
rim. 

Sayın Melen konuşmak mı istiyorsunuz 
FERİD MELEN (Van) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok, 

Sayın Komisyon, önergeye katık yor musunuz, 
efendim... Sayın Komisyon katılmıyorlar. Sa
yın Hükümet, katılmıyorlar, önergeyi oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 

92 nci maddeyi okunan şekli iıle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 93. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
birinci, madde eklenmiştir : 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, mükelleflerce beyan edilmiş de
ğerlere göre, (Takdir Komisyonuna sevk edil
miş malların değerleri dâhil) kısmen veya ta
mamen teşekkül etmiş matrahlar üzerinden ver
gi yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde 
tarh olunur. 
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Tarh olunan bu vergiler intikal eden malla
rın Vergi Usul Kanununa göre bulunacak de
ğerleri üzerimden cezasız olarak ikmal edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem senatörler, yeni bir 94 ncü mad
de teklif edilmektedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanunu tasarısının Damga Ver

gisi ile ilgili 8 nci! kısmının baş tarafına aşağı
daki maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Muğla 
üyas Karagöz 

Madde (94) — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununun 11 nci madde
si aşağıdaki, sekilide değiştirilmiştir. 

«Belli para gösterme mecburiyeti 
Madde 11. — Câri hesap şeklinde açılan kre

dilerle her türlü ikrazata ait taahhütname ve 
mukavelenameler (iskonto ve iştira senetleri ta
ahhütnamesi dispan dahil) ve bunların temlik, 
yenileme, devir ve değiştirilmesine müteallik 
bütün kâğıtlarda ve keza matlupların devir ve 
temlikine ilişkin mukavelename ve temlikname-
lerde itkraz veya temlik edi'len para miktarının 
veya âzami haddinin gösterilmesi mecburidir. 

Gösterilmediği takdirde bu kâğıtların her 
birinden alınması gereken Damga Vergisi ile 
cezası olayın meydana çıktığı tarihte, ilgili bu
lunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikra-
zat miktarına göre hesaplanır ve alınır. 

Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve 
müstakrâzlerle temlik eden ve adına temlik ya
pılan şahıslar ve müesseseler müteselsilen so
rumludurlar.» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Önergenin birkaç kelimesi üzerinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiü üye) — 

Efendim, bâzı tâbirler var ki, genç neslin anla
ması mümkün değil. Hattâ biz bile anlamakta 
güçlük çekiyoruz. Mukriz, müstakriz gibi.,. Bu 
kelimeler mümkünse değiştiı:ilerek kabul edil-
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meşini Heyeti Umumiyeye teklif ediyorum. Ka
bul etmelerini istirham, ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Takrir sahibi.. 
İLYAS KARAGÖZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, bu takrirle yeni bir şey getirmiyorum. 488 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinde aynı ibare
ler geçmekte. Önerge ile 11 nci maddeye, iskon-
to, iştira senetleriı, taahhütname, dispan, keli
meleri ilâve edilmiştir. Diğerleri meri kanım
dan alınmıştır. Bu bakımdan değiştirilmesine lü
zum yoktur. 

BAŞKAN — Yani bugün tatbik edilmekte 
bulunan, ticaret hukuku, bankacılık ve vergi 
hukuku bakımından bu tâbirler kullanılmakta 
bulunması hasebi 31e değiştirmek lüzumu yok
tur buyuruyorsunuz. 

Efendim, önerge üstünde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musu
nuz efendim?., Katılıyorsunuz. 

Sayın Hükümet önergeye katılıyor musunuz 
efendim?.. Katılıyorsunuz. 

Muhterem senatörler, önergeye Sayın Hükü
met ve Sayın Komisyon katılıyorlar. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler... Etmi
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz önergeyi. «Sekizinci fasnü» 
dan sonraki, başlıktan sonra, 94 ncü madde ola
rak oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddelerin sıra numaraları buna 
göre düzeltilecektir. 

Madde 95. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 438 sa
yılı Damga Vergisi Kanununun İd neii mad
desinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Mukavelenamelerin müdi'et.l'nin uzatılması 
halinde aynı miktar veya mabette vergi alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaaııl edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 98. — Aynı kanunun 15 nci maddeci
nin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne 
surette uygulanacağını teshile Maliye Bakan
lığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 97. —- Aynı kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Noterde düzenlenecek kâğıtların Damga Ver
gisinin pul yapıştırılması şekliyle ödenmesinde 
ise bu pullar kâğıtların noterde kalan kopya
larına yapıştırılır. 

BAÇKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştivr. 

Madde 98. — Aynı kanunun 17 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Malay 3 Bakanlığı yukarda yazılı olanların 
ve diğer kâğıtların vergisini basılı damga ko
nulması şekliyle ödetmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 99. — Aynı kanunun 18 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Maliye Bakanlığı lüzum göreceği kâğıtların 
vergisini makbuz verilmesi şekliyle ödetmeye 
yetEaii'Cü.r. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Eabul edenler,., Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 100. — Aynı kanunun 19 ncu mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Maliye Bakanlığı lüzum p;ördüğü hallerde 
vergiyi istihkaktan kesinti yapılması şekliyle 
ödetmeye yetkilidir. 

BALKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 101. — Aynı kanunun 22 nci madde
sinin (b) bendi! aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
vo mad,iaye (c) bendi eklenmiştir : 

b) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı 
hallerde, müsaade önceden alınmak kaydiyle : 

aa) Müsaadenin münferit kâğıda taallûk 
etmesi halinde kâğıdın düzenlendiği günü taki»-
beden yedi gün isinde, 

bb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli 
'kağıtlara şâmil olmak üzere verilmesi halinde 
tie ay zarfında düzenlenecek kâğıtların vergisi 
erteli ayın yedinci günü akşamına kadar. 

c) Maliye Bakanlığının göstereceği lüzum 
üzerine makbuz verilmesi şekliyle ödeme yapıl
ması hallerinde bir ay zarfında düzenlenecek 
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kâğıtların vergici ertesi ayın yedinci günü ak
şamına kadar. 

Vergi Dairesine ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler,,. Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

Madde 102. — Aynı kanuna bağlı (I) sayılı 
tablo yeniden düzenlenerek aşağıdaki şekilde 
'değiştirilmiştir : 

(î) Sayılı tablo 
Damga Vergisine tabi kâğıtlar 

I - Akitleri e ilgili kâğıtlar : 
1. Mukavelenameler. taahhütnameler ve 

temliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etnıiyenler (19 TL,) 
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele sü

resine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1) 
d ) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün 

alım satımı mukavelenameleri (50 Krş.) 
2. Teklifnameler (100 Krş.) 
3. Anonim, eshamlı komandit ve limit e d şir

ket mukavelenameleri : 
İlk 5 milyon lira için (Binde 10) 
Sonra gelen 5 milyon lira için (Binde 7.5) 
10 milyon liranın yukarısı için (Binda 5) 
(Vergi miktarı 250 bin lirayı adamaz) 
Şirket -sermayesinin artırılması halinds artı

rılan meblâğa yakardaki r isbetkr yeniden uy
gulanır ve âzami had yeniden radara alınır. 

4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (10 T.L.) 
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tü

tün alım satımı ile ilgili rehin senetleri (50 Krş) 
5. Tahkimnameler ve sulhnamaler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (25 T.L.) 
6. Fesihnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli 

parayı ihtiva eden bir kâğıda taallûk edenler 
(Binde 1) 

b) Diğerleri (10 T.L.) 

II - KARARLAR VE MAZBATALAR 
1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve ida

ri dâvalarla ilgili olmıyarak Danıştaydan ve
rilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem ka
rarları : 

a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 

!.. 
2, 
3. 
4, 
c) 
<*) 

b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (25 T.L.) 
2. Artırma ve Eksiltme kanunlarına tabi 

olan veya olmıyan daire ve kurumların yetkili 
organlarınca verilen her türlü ihale kararları 
(Binde 3) 

IÎI - TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANI
LAN KÂĞITLAR : 

1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senet

lerine benziyen senetler (Binde 5) 
b) Emtia senetleri : 

R^epise (Makbuz senedi) (10 T.L.) 
Var ant (Rehin senedi) (6 T.L.) 
İyda senedi (2 TX.) 
Tasıma senedi (5 T.L.) 
Konşimentolar (6 T.L.) 
Deniz ödüncü senedi (Binde 5) 

e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Bin
de 5) 

2. Ticari belgeler : 
a) Faturalar müstahsil makbuzlariyle gi

der puflalarının fatura yerine geçen nüshaları : 
1. 100 liraya kadar olanlar (100 dâhil) 

(25 Krş.) 
2. 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) 

(50 Krş,) 
3. 1 000 liraya kadar olanlar (1 000 dâ

hil) H.C0 Krs.) 
4. 10 000 liraya kadar olanlar 10 000 dâ

hil) (9,^0 X r O 
5. 50 000 liraya kadar olanlar (50 000 dâ

hil) (300 Krş.) : 

6. 50 000 d-n yukarı olanlar (500 Krş.) 
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgraf

ları (J?irde 3) 
j e) Mer.'ie ve mahreç şahadetnameleri (10 
| T.L.) 

-
d) ^ila?ıoo!ar ve isletme hesabı hulâsaları 

(Resmî dairelere ve bankalara ibraz edilen
ler) : 

1. Bilançolar (20 T.L.) 
2. Kâr ve zarar cetvelleri (10 T.L.) 
3. İmletme hesabı hulâsaları (10 T.L.) 
e) Barnameîer (2 T.L.) 
f) Tasdikli manifesto nüshaları (5 T.L.) 
g) Ordinolar (100 Krş.) 
h) Bankalar veya ticarethaneler arasında

ki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil 
emirleri (100 Krş,) 
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IV - MAKBUZLAR VE DİĞER KÂĞITLAR 

1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı 
ınutazammın imza ve mühürleri ihtiva eden kâ
ğıtlar dâhil) : 

a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 
100 liraya kadar parayı ihtiva edenler (100 dâ
hil) ve ilgilileri tarafından alman paralar işin 
icra dairelerine verilen makbuzlar (25 Krş.) 

b) 500 liraya kadar parayı ihtiva edenler 
(500 dâhil) (50 Krş.) 

c) 1 000 liraya kadar parayı ihtiva eden
ler (1000 dâhil) (100 Krş.) 

d) 10 000 liraya kadar parayı ihtiva eden
ler (10 000 dâhil) (200 Krş.) 

e) 50 000 liraya kadar parayı ihtiva eden
ler (50 000 dâhil) (300 Krş.) 

f) 50 000 den yukarı olanlar (509 Krş.) 
g) Avans makbuzları (Binde 5) 
h) Kişiler tarafından halli parayı Tnuta

zammın olarak resmî dairelere verilen makbuz 
ve ibra senetleri ve resmî daireler hesabına öde
nen paralar hakkında mütaaddit nüsha olarak 
bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkûr 
dairelere ait nüshaları (Binde 5) 

i) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, 
aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mes
ken bedeli, harcırah, tazminat ve saire gibi her 
ne ad ile oflursa olsun hizmet karşılığı alman pa
ralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nak
den ödenmiyerek kişiler adma açılmış veya açı
lacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve 
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli ve
ya tediyeyi temin eden kâğıtlar (Binde 4) 

j) Ödünç alman paralar için verilen mak
buzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 4) 

k) îcra dairelerince resmî daireler namına 
şahıslara ödenen paralar için düzenlenen mak
buzlar (Binde 4) 

2. Beyannameler : 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta 

müraselâtmın gümrüklenmesi için. postahaneler-
ce gümrüklere verilen liste beyannamelerde ya
zıttı her mürasele maddesi için (100 Krş.) 

b) Kanun hükümlerine göre resmî dairele
re verilen diğer beyannameler : 

1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (5 
T.L.) 

2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (10 
T.L.) 

3. Muhtesar beyannameler (2,5 T.L.) 
4. Diğerleri (1 T.L.) 
3. Havale mektupları, posta ve telgraf ha

valenameleri : 
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) 

(25 Krş.) 
b) 3 000 liraya kadar olanlar (3 000 dâhil) 

(100 Krş.) 
c) 3 000 liradan yukarı olanlar (150 Krş.) 
4. Tarifede yazılı kâğıtlardan aslı bir lira

dan fazla maktu veya nispî vergiye tabi olanla
rın resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve 
tercümeleri (1 T.L.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üya?.. Buyurun Sayın G-ündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
"Başkan, değerli arkadaşlarım, Finansman kanu
nu tasarısının müzakeresine başladığımız gün, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına bu kür-
-n'i'Î n yaptığım konulmada, bu kanunun getir
diği yeni verdilerin büyük bir kısmının belM 
\n.crünikü şartlar içinde ve Türkiye'nin özellikle 
iktisadi koşullan içinde bir anlam taşıması 
imkân içinde bulunduğunu ifade etmiştim. Ve 
""».üterakıkiliMe, servetle, gelirle ilgili vergilerin 
bugünkü koşullar içinde yeniden ihdası ya da 
nispetlerinim çoğaltılmasında korolet olabilir, 
bunu kabul etmek mümkündür, demiştim. Ama, 
birçok sakıncaları yanında özellikle bu harçlar 
ve daha doğrusu Damga Resmi kanunlarında 
yapılacak değişikliklerle adaletli vergi alma il
kesinden ayrılma yolunda bulunulduğunu ifade 
etmiştim. Ve özellikle - biraz sonra gelecek -
adalet hizmetinin dağıtımında vatandaşlar ara
sında servet farkı, gelir farkı, varhk farkı gö
zetilmeksizin o hizmetlerden faydalananlara mü
savi mabette vergi atılmasını bugünkü adalet 
anlayışına uymıyan bir tutum olarak nitelemiş
tim. özellikle harçların artırılması suretiyle ge
liri az olan vatandaşların adalet hizmetlerinden 
ve diğer hizmetlerden faydalanmak için başvur
dukları mercilere çok para ödemelerinin saikm-
calarmı dile getirmiştim. 

(TÖrüyorum ki, o günkü ifadelerim doğru çı
kıyor. Ancak, Sayın Komisyon üyeleri ve Baş
kanı bana sakıncalı gördüğüm ve adaletli bul
madığımı ifade ettiğim bu Damga, Resmi ve hare 
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artırmalarının, komisyonlarda arkadaşlarımızın 
yaptığı tekliflerle eski hallerine irca edildikleri
ni ifade ettiler. Eski hallerine yani, vergilerin 
bundan evvelki duruma getirildiklerini, ancak 
metinden çıkarılamadığını, yoksa aslında bu me
tinde bulunmaması gerektiğini ifade ettiler. Ben 
de onlara inandım. Yine de inanıyorum. Komis
yon Başkanımız burada şimdi yoklar. Ama eğ'er 
böyle söylediklerini bana ifade ederlerse teyide-
ıderler, beni. öyle ise, bunu hemen buradan çı
karalım. Değilse, harçların ve diğer Damga Res
mini artıran vergilerin değişmesine gönlümüz 
razı değil. Bunun hele düşük gelir tabakalı hal
ka inikasına hiçbir zaman rıza göstereceğimizi 
düşünmemek gerekir. Onun için istirham ediyo
rum. Burada iki - üç dakikanızı almış bulunu
yorum. Komisyon Başkanımızın gelip, bana dı
şarıda söyledikleri gibi, eski haline gelip gelme
diğini, her vergiyi teker teker eskisini ve veri
sini okumak kaydı ile dile getirsinler. Aksi tak
dirde, bu madde üzerinde uzun usun konuşma
ya hakkımızın baki olduğunu ifade eder ve Ko
misyon Başkanımızdan bu izahatı beklerim. Bi
zim namımıza hareket eden Komisyon Başkanı
mızın eskisinin ne nisbette vs şimdi yenisinin ne 
nisbette okluğunu teker teker bu kürsüden dile 
getirmesini Genel Kurul üyesi olara7?; istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Gün-
doğan. 

Sayın Komisyon Başkanı, buyurun efendini, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde 
Sayın Gündoğan tarafından yapılmış olan ko
nuşmada, harçların yükseltildiğini, bunların es
ki seviyeye indirilmesi hususunda bir beyanları 
olmuştu. O vakit Komisyon adına yaptığımız 
konuşmada harçlarda gerekli değişiklik için 
maktu harçlarda yapılmış bulunan teklife Ko
misyonumuzca iltihak edileceğini beyan etmiş
tik. 

Şimdi, Sayın Günd.oğan'ın son olarak bir 
ısuali oldu. Akidlerle ilgili harçlarda yapılan 
zamlar nedir, eski mikta^an nedir? diye sor
dular... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — AkMIsr 
ve harçlar. 

GEÖİÖİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Devamla) — Evet, akidlerle ilgili 
harçlarda ne miktar 
Bunları arz ediyorum 

değişiklik yapılmıştır. 

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temlik-
nameler : 

Belli parayı ihtiva edenler, eskiden binde 4 
iken, bu kanunla binde 5 e, yani artış binde 1. 

Belli parayı ihtiva etmiyenler, eskiden mak
tu olarak 5 lira harca tabi ilçen, bu kanunla 
10 liraya, 

Kira mukavelenameleri, (mukavele süresine 
göre kira bedeli üzerinden) binde 1. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Esli
den ne kadar? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KoKEB (Devamla) — Eskiden de binde bir. 

EMei ile alıcı arasında düzenlenen tütün 
alım - satımı mukavelenameleri, eskiden de 50 
kuruş, şimdi de 50 kuruş. 

Teklifnameler, eskiden 50 kuruş, şimdi 100 
kuruş. 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket 
mukavelenameleri: 

ilk 5 milyon lira için binde 10. 
Sonra gelen 5 milyon lira için binde 7,5. 
10 milyon liranın yukarısı için binde 5. 
(Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz.) 

Bundan sonra, kefalet, teminat ve rehin 
senetleri: 

Belli parayı ihtiva edenler, eskiden binde 
4, şimdi binde 5. 

Belli parayı ihtiva etmiyenler, eskiden 5 
Türk lirası, şimdi 10 Türk lirası. 

Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün 
alım satımı ile ilgili rehin senetleri, eskiden 
50 kuruştu, şimdi yine 50 kuruş. 

Tahkimnameler ve sulhnameler : 
Belli parayı ihtiva edenler, eskiden binde 

4, şimdi de binde 5. 
Belli parayı ihtiva etmiyenler, eskiden 15 

lira, şimdi 25 lira. 

Fesihnameler : 
Belli parayı ihtiva edenler veya belli para

yı ihtiva eden bir kâğıda taallûk edenler : 
Diğerleri, bu eskiden yoktu, yeni konulu

yor. Binde 1 ve 10 Türk lirası. 
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Kararlar ve mazbatalar : 
Belli parayı ihtiva edenler, eskiden binde 

4, şimdi binde 5. 
Belli parayı ihtiva etmiyenler, eskiden 15 

lira, şimdi 25 lira. 
Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan 

veya olmıyan daire ve kurumların yetkili or
ganlarınca verilen her türlü ihale kararlan, 
eskiden binde 2, şimdi binde 3. 

Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar: 
Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine 

benziyen senetler, eskiden binde 4, şimdi bin
de 5. 

Resepise (Makbuz senedi) eskiden 5 lira, 
şimdi 10 lira. 

Varant (Rehin senedi), eskiden 3 lira, şim
di 6 lira. 

iyda senedi, eskiden 1 lira, şimdi 2 lira. 
Taşıma senedi, eskiden 2,5 lira, şimdi 5 lira. 
Konşimentolar, eskiden 3 lira, şimdi 6 lira. 
Deniz ödüncü senedi, eskiden binde 4, şim

di binde 5. 
ipotekli borç senedi, irat senedi, eskiden 

binde 4, şimdi binde 5. 

Faturalar müstahsil makbuzlariyle gider 
pusMarının fatura yerine geçen nüshaları : 

100 liraya kadar olanlar; eskiden 25 ku
ruş, yine 25 kuruş. 

500 liraya kadar olanlar, şimdi 50 kuruş. 
1 000 liraya kadar olanlar, (1 000 dâhil) es

kiden 50 kuruş, şimdi 100 kuruş. 
10 000 liraya kadar olanlar, (10 000 dâhil) 

eskiden 50 kuruş, şimdi 200 kuruş. 
Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları, 

eskiden binde 2, şimdi binde 3. 
Menşe ve mahreç şahadetnameleri eskiden 

2,5 lira, şimdi 10 lira. 

Bilançolar, eskiden 10 lira, şimdi 20 lira. 
İşletme hesabı hülâsaları eskiden 2,5 lira, 

şimdi 10 lira. 
Barnameler, eskiden 1 lira, şimdi 2 lira. 
Tasdikli manifesto nüshaları, eskiden 2,5 

lira, şimdi 5 lira. 
Ordinolar, eskiden 50 kuruş, şimdi 100 ku

ruş. 
Bankalar veya ticarethaneler arasındaki 

münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emir
leri, eskiden 50 kuruş, şimdi 100 kuruş. 

Makbuzlar ve diğer kâğıtlar : 
500 liraya kadar parayı ihtiva edenler 50 

kuruş. 
1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler, 

(1 000 dâhil) eskiden 50 kuruş, şimdi 100 ku
ruş. 

Bu maddedeki (d) (e) (f) fıkraları eski
den yoktu. Şimdi ilâve edilmektedir. 200 ku
ruş, 300 kuruş, 500 kuruş. 

Avans makbuzlarına, eskiden binde 4 iken, 
şimdi binde 5. 

Kişiler tarafından belli parayı mutazam-
mın olarak resmî dairelere verilen makbuz ve 
ibra senetleri ve resmî daireler hesabına öde
nen paralar hakkında mütaaddit nüsha olarak 
bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkûr 
dairelere ait nüshaları, eskiden binde 4, şimdi 
binde 5. 

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, 
ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken be
deli, harcırah, tazminat ve saire gibi her ne 
ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan pa
ralar için verilen makbuzlar ile bu paralar 
nakden ödenmiyerek kişiler adına açılmış ve
ya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya 
emir ve havalelerine tediye olunduğu takdir
de nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar, 
eskiden de binde 4, şimdi de binde 4. 

ödünç alınan paralar için verilen makbuz
lar veya bu mahiyetteki senetler, eskiden bin
de 3, şimdi binde 4. 

İcra dairî^rince resini daireler namına şa
hıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuz
lar. Bu yeni geliyor binde 4. 

Bundan sonra; Yabancı memleketlerden ge-
lan posta mürasalâtmın gümrüklenmesi için 
pos'tanelercs gümrüklere verilen liste beyan
namelerde yasıOı her mürasele maddesi için es
kiden 50 kuruş, şimdi 100 kuruş. 

Kanun hükümlerine göre resmî dairelere 
verilen diğer beyannameler; Bundan sonra; 
1, 2, 3, 4 noü maddelerde yazılı olan yıllık (Je-
lir Vergisi beyannameleri, Kurumlar Vergisi 
beyannameleri, muh'tesar beyannameler, diğer
den, yeni konulan vergilerdir. 5 lira, 10 lira, 
2,5 lira, ve 1 liradır. 

Bunun haricinde; havale mektupları, posta 
ve telgraf havalenamelerinde eskiden 100 lira
ya kadar 15 kuruş, 100 liradan fazlası için 25 
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kuruş. Şimdi 500 liraya kadar olanlar, (500 
dâhil) 25 kuruş. 

3 000 liraya kadar olanlar (3 000 dâhil) 
100 kuruş. 

3 000 liradan yukarı olanlar, 150 kuruş. 
Bir de, «iktisadi Devlet Teşekküllerine ve 

sermayesinin yandan fazlası Devlete veya İk
tisadi DevOet Teşekküllerine aidolan Kamu İk
tisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikraz
lara ailt işlemlerle ilgili kâğıtlar», ibaresi ki, 
madde 102 ye geçiyor. Bu hükümde geri geti
rilmiş bir hükümdür. Görüldüğü üzere eski 
ııisbe'tlere nazaran tetkik etmekte bulunduğu
muz tasarı ile getirilen riisbetler binde bir ilâ, 
binde iki nisbetinde çok cüz'i miktarlar ifade 
ekmektedir. Bununda büyük bir malî külfet 
yükJliyeeeğine kaani değiliz. Bu itibarla mad
denin aynen kabulü hususunda Yüce Senato
nun takdirlerini, yardımlarını istirham ediyo
ruz. 

'BAŞKAN — Teş'ekkür ederim Sayın Köker. 
Madde üzerinde söz ist'iyen Sayın Üye? Sa
yın Sanlıcalı buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; Savın Fikret Gün-
doğan'ın yaptığı konuşmadan ve ona muhterem 
komisyon başkanının vermiş cMuğu cevaptan 
bir defa daha anlamış olacağız ki, bu maddede 
yapılmış olan değişiklikler ve bu arada getiri
len zamlar hemen hemen ticari hayatın bütü
nünü kapsamaktadır. 

Bunların içerisinde genellikle binde bir ola
rak yapılmış gibi görünen zamlar hakikati hal
ete bunların itibar ettikleri miktarlara, bu ta
sarı dolayısiyle, % 20 nisbetinde artırma ge-
itirınektsdir. Bunların içerisinde bir kısmı % 50, 
bir kısmı % 100 ve bir kısmı % 300'üde bul
maktadır. Şimdi, ticari hayatın bilhassa son se
nelerde çok rahat işlediğini iddia etmeye im
kân yoktur. Bu kanun tasarısının başından iti
baren bu yana değer artışı vergisi ile, Giderler 
Vergisi ile, Emlâk Alım Vergisi ile getirmiş 
olduğumuz değişikliklerin yanında bir de tica
rethanelere, çarcıya, makbuzlara, faturalara, 
bilançolara kadar gidiyoruz ve sonrada bu ka
nun tasarısının geliş sebepleri arasında bir ta
lebi kontrol altına almak gibi bir sebebi ileriye 
sürüyoruz. Az evvel söylediğim, ticari hayat 
son senelerde ve son aylarda son derece sıkı

şık zamanlarını yaşamaktadır. Söz almak im
kânını bulamadığım tasarının 33 ncü maddesi, 
banka muamele vergilerini % 20 den % 25'e 
çıkarmaktadır. Bu yetmiyormuş gibi, bu madde 
ile damga resmi, genellikle banka muamelele
rinde, poliçelerde, senetlerde binde dörtten, 
binde beşe çikmakta ve % 20 zam görmekte
dir. 

Kamın tasarısının tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada ifade etmiştim. Muhtelif bütçe ko
nuşmalarında arkadaşlarımızın hepsi Türkiye-
6.3 kredinin çok pahalı olduğunu bir şikâyet ha
linde ileriye sürmüşler idi. Yapılan ortalama 
hesaplara göre bir kredi faizi, daımga resmi, 
Banka Muamele Vergisi ve komisyon olarak 
% 20 yi tıılmaktadır. 

izmir, istanbul, Ankara Ticaret Odalarının 
ve bu arada Türkiye Odalar Birliğinin faiz 
hadlerinin yüksekliği, kredi piyasasının paha
lılığı istikametinde vermiş olduğu raporların 
hepsi bugüne kadar hasır altı edilmiştir. Sayın 
Maliye Vekilimizden bir sorunun cevabını lüt
fetmesini istirham ederim: Türkiye'de kredi 
pahalı mıdır, normal mıdır? Eğer Türkiye'de 
üyelerin şikâyet etlikleri gibi kredi pahalı ise 
onu bu kanun tasarısı ile bir kat daha paha
landırmanın mânası yoktur. Sözü buraya getir
mişken, tasarı ile ilgili olmıyabilir ama, tasa
rının bu maddelerinin ihtiva ettiği mânanın 
içerisinde konuşulmasında, söylenmesinde isa
bet mülâhaza ederim. Biz Merkez Bankası Ka
nununu çıkarıp kanunlaşltırdığımız halde hâlâ 
kredi piyasaları memleketin, cemiyetin ve eko
nomimizin istediği istikametinde ayarlanama-
rmştır. Ve senelerden beri getirilmesine çalışı
lan Bankalar kanunu bugüne kadar getirilme
miştir. Sayın Maliye Vekilimize bu vesile ile 
duyurmak isterim. Banka muameleleri genellik
le bankaların komisyonlarını artıracak istika
mette yürütülmekte ve sektörlerin ihtiyaçları
na göre kredi kullanımı, dağıtımı yapılama
maktadır. 

Arkadaşlar, bu madde ile meselâ, bugüne 
kadar verilmiş bulunan ticari bilançolara ya
pıştırılması gereken 10 liralık Damga Pulu 20 
liraya, kâr ve zarar cetvellerine bugüne kadar 
yapıştırılan 2,5 liralık Damga Pulu şimdi 10 
liraya çıkarılmaktadır. Yani binde 2,5 nisbetin
de bir zam ama, hakikati hâlde % 490 istika-
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metinde bir zammı ifade eder. Bütün bunlar 
esasen sıkışık bulunan ticari hayatı danada 
sıkıştırmaktan öteye geomes. Bütün bu zam
lar, hiç şüphe etaniyelinı İd, ticari hayata ve 
dolayısiyle müstehlike intikal edecektir. Ticari 
hayatın içerisinde vazife alan vatandaşlarımı
zın kredi bunalımından ve kredi pahalılığın
dan inim imim inledikleri bir devrede, evet sev
gili Maliye Bakanımız, kredi bunalımından ve 
kredi dağılımından, inim inim inledikleri bir 
devrede ve Türkiye'deki senetlerin % 20 sinin 
protesto olduğu bir zamanda, bu kanun mad
desini getirmekte isabet yoktur. Takririme ilti
fat buyuTulmasını ve maddenin tasandan çıka-
nlmasım rica ederim. Teşekkürler. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, teşekkür ede
rim efendim. Madde üzerinde söz istiyen Sa
yın Üye? Yok. 

önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayım Başkanlığa 
Finansman tasarısının 102 nci maddesinin 

kaldınlmasını arz ve teklif ederini. 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
•sayım üye? Yok. Sayın komisyon katılıyor mu
sunuz? Katılmıyor musunuz? Sayın Hükümet 
katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir, efendim. 

Muhterem senatörler, bir zühul bulunma
ması için sayın kâtip üye sayamamışlar. Tek
rar oya arz ediyorum, önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler,.. önerge reddedilmiştir, efen
dim. 

102 nci maddeyi okunan şekli ile oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 103. — Aynı kanuna ekli 2 sayılı 
tablonun V - Kurumlarla ilgili kâğıtlar bölü
müne aşağıdaki 20 nci fıkra eklenmiştir. 

20. İktisadi Devlet Teşekküllerine ve ser
mayesinin yarıdan fazlası Devlete veya iktisa
di Devlet Teşekküllerine aidolan Kamu iktisadi 
Teşebbüslerime Hazinece yapılacak ikrazlara 
ait işlemlerle ilgili kâğıtlar. 

BAŞKAN — Sayın Grümdoğan bir talebimiz 
mi var, efendim? 

FİKRET G-ÜNDOĞAN (istanbul) — 104 ncü 
madde üzerinde efendimi. 

BAŞKAN — 104 ncü madde geldiği zaman 
talebinizi kabul ederiz, efendim. Maddeyi oy-
ianmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

DOKUZUNCU KISIM 
Harçlar Kanunundaki değişiklikler 

Madde 104. — 2 . 7 . 1984 tarih ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununun 76 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Harcın nisbeti 
Madde 76. — Konsolosluk hardan (5) 

sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerimden alınır. 
Konsoloslar tarafından yapılacak noter iş

it nılerdnde (2) sayılı tarifede yazık nisbetler 
uygulanır. Ancak bu işlemler dolayısiyle öden
mesi gereken maktu harçlar 4 misli (yurt dışın
daki işçiler için 3 misli) olarak tahsil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul eednler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 105. — Aynı kanuna bağlı (I) sayılı 
tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarımın misbet 
ve hadlerinde karşlannda gösterildiği şekilde 
değişiklik yapılmıştır : 

I - Başvurma harcı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma veya 

dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerimde, idari yargı mer

cilerinde (20 T.L.) 
• 3. Yargıtay ve Danıştayda (30 T.L.) 

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik 
karan vermesi sebebiyle yetkili veya görevli 
r ahkemeye yeniden başvurulması halinde bu 
hare alınmaz.) 

II - Celse Harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelen

melerime sebebiyet verilen celselerden) 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T,L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mer

cilerinde (20 T.L,) 
III - Karar ve ilâm harcı : 
2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, ta

raf teşkiline imkân bulummıyan dâvalarda ve 
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dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 
1 nci fıkra dışında kalan kararlarında (15 T.L.) 

b) (a) fıkrasında yazılı dâvalarda esasa ta
allûk eden Yargıtay ve Danıştay kararlarında 
(60 T.L.) 

c) Yargıtay ve Danıştaym icranın tehiri 
kararlarında (30 T.L.) 

B) İcra ve iflâs hardan : 
I - İcra harçları : 
1. İcraya başvurma harcı (10 T.L.) 
2. Değeri belli olmıyaıı icra takiplerinde 

icranın yerine getirilmesi harcı (20 T.L.) 
4. İdare harçları (20 T.L.) 
(Haczedilen gayrimenkulierin idaresi, kira 

mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması 
için.) 

II - iflâs harçları : 
1. Maktu hare : 
İflâsın açılması veya konkordato isteği ve 

masaya katılma harcı (50 T.L,) 

C) Ticaret sicili harçları : 
I - Kayıt ve tescil harçları : 
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve 

ilânında : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait iş

letmelerde (150 T.L.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

(500 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

(1 000 T.L.) 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil 
ve ilânında : 

a) Gerçek kişiler ve kooperatiflere ait iş
letmelerde (100 T.L.) 

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 
T.L.) 

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
(300 T.L.) 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakı-
alardaki değişikliklerin tescilinde : 

(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmeler
den hare alınmaz.) 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait iş
letmelerde (100 T.L.) 

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 
T.L.) 

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
(300 T.L.) 

4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait iş

letmelerde (50 T.L.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (100 

T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde şu

belerin her biri, (Yabancı müesseselerin Tür
kiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı harca tabi
dir. (150 T.L.) 

II - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 
1. Kayıt suretleri sayfasından (10 T.L.) 
2. Tasdiknameler (30 T.L.) 
D) Diğer yargı harçları (müşterek kısım) : 
I - Suret harçları : 
a) İlâmın her sayfasının suretinden 

(3 T.L.) 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve di

ğer evrakın beher sayfasının suretlerinden 
(3 T.L.) 

c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname 
suretlerinden (5 T.L.) 

d) Sulh hâkimit arafından tasdik edilen ve
kâletname suretlerinden (5 T.L.) 

Re'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak 
üsere, ceza mahkemelerinden alınacak suretler
den de aynı harçlar alınır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 105 nci 
madde üzerinde önergeler vardır; madde üze
rinde müzaikere açıyorum. Söz is t iyen sayın 
üye? Sayın Alpaslan, Sayın Gündoğan. Buyu
run Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu fiinans ka
nunları ila milletin vergi ödeme gücünün arttığı 
farz edilmek yoluna gjdilmiş ve bu yoldan da 
harcamaların alabildiğine arttığı bir zamanda 
bu harcamaları karşılamanın yolu düşünülmüş. 
Aşağı - yukan kanunun getiıÜIişindeki gersjk-
çe bu. Yalnız bu harçlar mevzuunda geiürSen 
değişikliklere baktığımız zaman daha ziyade 
Devlet hizmetler'ini pahalıya satma gibi bir mâ
na çıkarmaktan başka çare yok. Vatandaşın 
hukuk hayatını tanzim etmekten uzak kalırız 
biz, vatandaşı kendi aralarında istemediği hail
de sürtüşmelere sevk edecek şekilde anlaşılmaz 
kanunlar ve kanun tatbikatları ile sıkıntıya 
sokarız biz, ama vatandaşı adalet mercilerine 
başvururken karşısına Devleti ağıria sattığımızı 
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oraya koyacak şekilde maddeler gletiririz yüne 
biz. Yani bu kanımu okuduğum zaman, bu 
haırölardaki artırmalan gördüğüm zaman, Ada
let Partisi iktidarının otorite teslisi ve Devlıe-
ain gücünü, kudretini gösterme mevzuunda asıl 
fonksiyonunu ifa edememiş olmanın ağırlığını 
milletin sırtına vergileri yüklemek suretiyle, 
harçlar yüklemek suretiyle kendisini gös'termek 
gibi bir yola saptığı kanaatini taşıdım. Hü
kümetin parîömanterCler tarafından ge'tirjl'en 
sayısız tekliflilerle her yıl bütçelere alıatbildiğine 
ağırlıklar yüklenmiş olması karşısında, rsak-
siiyoner olarak bâzı vergileri getirmesin!! bir 
nevi muhazarete bağ'Iamak mümkün, ama mil
letin karsısında, milletten yana ve milletin sev
gilisi vasfı ile hareket ettiğini iddıia eden Ada
let Partisi İktidarının bu gij'bi kanunlara nasıl 
muvafakat ettiğini doğrusu üzülerek ve dik
katle t akib ediyorum. 

Şimdi, vatandaş mahkemeye başvuracak. 
Hangi vatandaş vuracak? Eğer vatandaşların 
hepsini üç - beş kuruş hare parasını rahatlıkla 
veren kimse farz edersek, verisin efendim, cebin
de parası vardır, ihtilâfı da mevcut, aıla.cak mev
zuu binaenaleyh, buradan istediği gibi ödeme 
yapsın diye düşünebiliriz. 

Bu Harçlar Kanununun büyük kısmı Türk 
köylüsünün her gün karşı karşıya geldiği mev
zudur. Bâzı yerlerde harçlar bire üç nii.3ts.tmde 
artmış. Vardır burada. 10 lira iken 30 -Kira, 15 
lira iken 50 lira, 100 lira iken 500 İtina, 2C0 lira 
iken 1 000 lira gibi raikamîar mevcut. Bunun 
altından nasıl çıkacağız? Yoksa, Saym Hükü
met ve sayın iktidar biraz daha pahalandıralım 
da vatandaşlar da mahkemelerin yolunu ikide 
bir boylamasmiar diye bir tedbir mi getiriyor, 
bir soisyail tedbir olarak mı bunu getiriyor diye 
düşünüyoruz. Eğer hakikaten bu terbiyeyi bir 
tedbir ise, vatandaşı bu yolla ıslah edeceği-
mizii düşünüyorsak, zannediyorum ki herkesin, 
işte mülkün temeli adalettir ilkesi ve ülküsü içe
risinde baş vuracağı kapıyı da kapadığımız za
man, işte o zaman, varandasın kendi gücü içe
risinde, meseleler ortaya çıkar, toprağın kulla
nanınla, suyun da içenine gitmesi gibi marifet
ler bu memleketin ufkunda yenii kabartılar 
meydana getirebilir. 

O itibarîıa.. 
NURETTİN AK YURT (Malatya) — Yan

lış kullandın, toprak işliyenin. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — İşte 
kullanan tâbirini kullandım. Arkadaşım iyi 
'bellemişler, tebrik ederim Akyurd'u. Yani o 
zaman insanlar üzerinde iyi tesir yapıyor, 
onun için teşekkür ederim, ben de işliyenin 
diye tavzih ediyorum. Sayın Akyurt. Toprak 
işliyenin, su da kullananın mı, yoksa içenin 
mi? Kullananın. Ne ise içenin havası ile bu 
işler yürür gider. Yani sizin felsefenize hak 
veri mahiyette görüyorum, ben bu tasarıyı. 
C. H. P. nin Sayın Genel Sekreterinin gö
rüşleri içerisinde çok iyi bir tedbir getirili
yor, o halde; tebrik ederim C. H. P. İlleri, bu 
gibi teklifleri, bu gibi tasarıları alabildiğine 
desteklemek suretiyle en sonunda maksuda 
vâsıl olmak mümkün »olabilir. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — 
Biz de destekliyoruz. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Ada
let Partisi iktidarını da tebrik ederim. Yiğit 
bir tiksinti içerisinde karşıladığı mefhumları, 
bu sayede siz anlamadan, farkında olmadan 
sineye güzel güzel çekmiş olacaksınız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Al
paslan, Saym Gündoğan, buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanlbul) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; harçlar mev
zuunda adalet dağıtma görevi ile yükümlü 
olan Devletin her gelir tabakasına mensup 
kişiden aynı harcı almaktaki isabetsizliği, 
daha birinci konuşmamızda belirttiğimizi bir 
kere daha belirtmek isterim. Binaenaleyh, harç
larda bir artma yapılmasında fayda yoktur. 
Adalet dağıtımında Devletin asli görevleri 
arasında olan hizmetten vatandaşa külfet yük
lemek suretiyle, Devlete gelir elde etmek 
için, vatandaşın gelirinde bir yükseime"""ol-
duğunu ifade etmek gerekir. Bildiğiniz gibi 
çoğunluğu köylerde yaşıyan yurttaşlarımızın 
adalet hizmeti bakımından ödemeye mecbur 
oldukları yükseltilmiş harçlar karşısında ikti
sadi durumlarının iyi olduğunu söylemek lâ-
zımgelir ki, bu, Türkiye'de iddiası imkânı ol-
mıyan bir görüştür. Bu itibarla harçların, 
saym komisyon başkanının daha başından söy
lediği gibi artırlımasında fayda yoktur. Bunu 
rica ediyorum bu metinden çıkaralım. 

C. H. P. nin vergi kanunları hakkındaki 
görüşlerini dahi eleştirmek suretiyle kendi 
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partisine yarar sağlıyacağmı sanan Sayın Gü
ven Partisi mensubu arkadaşıma hemen söy-
liyeyim ki, Cumhuriyet Halk Partisi, gö
rüşlerini kanunlar geldikleri zaman değil, daha 
programlarını yaparken ya da iktidarda bu
lunuyorlarsa Hükümet programlarında, mu
halefette iseler seçim beyannamelerinde ya
zarlar ve o genel prensiplerden, ilkelerden 
ayrılmamaya gayret ederler. C. H. P. nin oy 
kaygısından ziyade memleket kaygısı içinde 
bulunduğu siyasi hayatından 'bellidir. Bu fi
nansman kanunu yüzünden ne fikir değiş-
tirmişizdir ne de Güven Partisinin aşılması 
güç hir şekilde, Adalet Partisinin getirdiği 
bir kanunun bâzı yerlerinde, programımıza ve 
diğer görüşlerimize şu veya bu sebeple uyan 
veya uymıyan cihetlerin [bulunuşunu ifade 
etmesi ve bundan bir yarar sağlamaya kalk
ması, doğrusunu söylemek lâzımgelirse değerli 
'bir hareket değildir. 

Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Gün-
doğan. Sayın Maliye Bakanı, buyurunuz efen
dim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; şüphesiz muhterem Cumhuriyet 
Halk Partisi ile muhterem Güven Partisi ara
sındaki münakaşaya karışmak bize düşmez. 
Burada benim arz etmek istediğim husus şu
dur : Değerli hatipler adliyeye başvurma 
harçlarının yükseltilmsmesi lâzımgeldiği fik
rini savunmuşlardır. Vergi mevzuulbahsolunca 
vatandaşın malî iktidarı mevzuubahsolunca 
Şüphesiz her vatandaş adliyeye başvurur, is
ter zengin olsun, ister fakir olsun. Binaen
aleyh, adliyede vatandaşın hakkını araması 
pahalı olmamalıdır, kolayca adliyede hakkını 
aramalıdır. Temel fikir budur. Hükümet tasa
rısını huzurunuza getirdiğimiz, Meclislere ssv-
kettiğimiz zaman adliye harçlarını da bir mik
tar artırmıştık. Adliye harçlarını artırırken 
adliyedeki ihtilâfların büyük bir kısmının 
mala ve mülke taallûk ettiği nazarı itibara 
alınmıştır. Bu fikrimizi muhafaza ediyoruz. 
Bu konu etrafında yapılan istatistiklere veya 
istatistik yoksa, bir istatistik yapıldığı zaman 
bakılacak olursa, mahkemelerdeki dâvaların 
'büyük bir kısmı mal ve mülkle ilgili ihtilâflar
dır. 

IBuna böylece işaret ettikten sonra, Mec
liste de aynı müzakereler yapıldığı için, Mil
let Meclisi mahkemeye, adliyeye 'başvurma 
harçlarını halihazırdaki tarifeye irca etmiştir. 
Halen huzurunuzda görüşülmekte olan metin
de adliye harclariyle ilgili bir yükseltme 
yoktur. Millet Meclisi bunu halen tatbik 
edilmekte olan tarifedeki miktarlara irca et
miştir. 

Daha sarih olmak için şunu arz edeyim; 
104 ncü maddede başvurma harcı diye baş-
lıyan dilekçe ve tutanaklar, dâva açma ve 
dâvaya müdahale, sulh mahkemelerinde 10 Tl. 
diyoruz, burada yazılı. Halen de 10 Tl. dır. 
Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerin
de 'başvurma 20 Tl. dır. Halen de 20 Tl. dır. 
Yargıtay ve Danıştaya başvurma, 30 Tl. halen 
de 30 Tl. dır. 

'BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, mad
deyi 104 olarak ifade ediyorsunuz. Biliyorsu
nuz. 105 nci madde olarak müzakere edil
mektedir. Zabıtlara yanlış geçmemesi için bu 
tashihi yapmanızı rica ederim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 
Elimdeki metin tashihsiz metin olduğu için 
104 diye ifade ettim, 105 nci madde oluyor. 
Sulh mahkemelerinde 10 Tl. halen de 10 Tl. 

dır, celse harcı. Aslive mahkemelerinde, idari 
yargı mercilerinde 20 Tl. halen de 20 Tl. dır. 

Makdu hare 1 nci fıkra dışında kalan dâ
valarda, taraf teşkiline imkân bulunmayan dâ
valarda ve dâvanın reddi karariyle ilgili icra 
tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında kalan 
kararlarında 15 Tl dır. Halen de 15 Tl. dır. 

İcra harçları; icraya başvurma 10 Tl, ha
lende 10 Tl. dır. Değeri belli olmıyan icra ta
kiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 
20 Tl. dır, halen de 20 Tl. dır. 

Bu suretle Meclis tarafından adliyeye hak 
arama, foaşvurma tarzındaki harçlar eski harç
lar olarak teshit ve muhafaza edilmiş olmakta
dır. Başvurma harclarınm, adliye harçlarının 
dışında kalan harçlarda farklılıklar vardır. 
Bunlara misal olarak arz etmek istiyorum: 

II - iflâs harçları: 
Maktu hare: 
iflâsın açılması veya konkordato isteği ve 

masaya katılma harcı. Evvelce 20 Tl. imiş, şim
di 50 Tl. oluyor. 
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Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve 
ilânında: 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işlet
melerde 150 II. imiş, 500 e çıkarılmış. 

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 300 Tl. 
imiş, 1 ûüO Tl. na çıkarılmış. 

Bu suretle adliye ue hak arama mahiyetini 
taşımıyan daha ziyade ticari muameleleri il
gilendiren harçlarda bir yükseltme husule gel
miş omyor ve muhterem hatip arkadaşlarımı
zın da fikirlerine uygun düşüyor. 

Suret harçlarına gelince: 
İlâmın her sayfasının suretinden 3 Tl. imiş 

eskiden, halen de 3 Tl. dır. 
Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer 

evrakın beher sayfasının suretlerinden 2,5 
Tl. imiş, 3 Tl. olmuştur. 

Vekâletnameler: 
Özel vekâletnamelerde beher imza için 8 

Tl. imiş, halen de 8 Tl. dır. 
Avukatların tasdik ettiği vekâletname su

retlerinden 2,5 lira alınıyormuş, 5 lira olmuş. 
Sulh hâkimi tarafından tasdik edilne vekâ

letname suretlerinden, re'sen verilmesi icabe-
den suretler hariç olmak üzere, 2,5 Tl. imiş, 
5 Tl. olmuş. 

Bu suretle harçlar tarifesinde yapılan de
ğişikliklerin adliye kısmındaki, bir çok ar
kadaşlarımızın mütalaa beyan etmesine sebe-
bolan, rakamların eski haline Meclis tarafın
dan getirilmiş olduğunu ifade etmiş oluyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Demek-

ki Sayın Alpaslan, tetkik etmeden konuşmuş. 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı teşekkür 

ederim, efendim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yek. 
Önergeler var, okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Finansman kanununun 105 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederini. 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet önergeye katılıyormusunuz? 
Katılmıyorsunuz. Sayın Komisyon katılıyor 
musunuz? Katılmıyorsunuz. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir, 
efendim. 

İkinci bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının 105 nci mad

desinin yeniden gözden geçirilmesi için komis
yona iadesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Sedat Çumralı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon geriye iadesi talebi var. 
Kabul ediyor musunuz? Hayır. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Önerge reddedilmiştir, efendim. 

Bir önerge daha var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının 105 nci mad

desi ile değiştirilen tarifenin; 
1 Başvurma harcı kısmının metinden çıkar

tılmasını arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Enver Işıklar 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Sayın Komisyon önergeye iş
tirak ediyor musunuz, efendim?.. Katılmıyor-
sunuz. Sayın Hükümet.. Katılmıyorsunuz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet önerge
ye katılmıyorlar.. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
reddedilmiştir, efendim. 

105 nci maddeyi okunan şekli ile oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
105 nci madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 106. — Aynı kanuna bağlı (2) sayı
lı tarifenin aşağıdaki yazılı pozisyonlarında 
ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki de
ğişiklikler yapılmıştır: 

I - Değer veya ağırlık üzerinden alman 
nispî harçlar : 

4. Konşimento yazılması harcı : 
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayri-

sâfi tonundan (25 Krş.) 

î î - Maktu harçlar: 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak 

hare miktarı kanun ve tarifede ayrıca göste-
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rilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlarda-
ki imzaların beherinden (10 Tl.) 

2. Her nevi tebliğ, ihtar ve protestolardan 
muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 
(10 Tl.) 

3. Vekâletnameler : 
a) özel vekâletnamelerde beher imza için 

(8 Tl.) 
b) G-enel vekâletnamelerde beher imza için 

(10 Tl.) 
4. Def ter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerh

leri (Beher defter için) 
aa) işletme defteri (10 Tl.) 
bb) Bilanço esasına göre tutulan defterler 

(50 Tl.) 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühür

lenmesi 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil 

(10 Tl.) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve 

küsuratı için (10 Tl.) 
5. Suretler ve tercümeler : 
a) ilgililere veya ibraz edenlere verile

cek her türlü mukavele, senet, yazılı kâğıt 
ve kayıt suretlerinin beher sayfasından 
(2 Tl.) 

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille ya
zılmış kâğıtların suretleri ve tercümeleri beher 
sayfasından (5 Tl.) 

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır 
bulunmaktan alınacak harçlar : 

Davet üzerine piyango ve hususi müesse-
lerin kur'a seçim ve toplantılarında hazır bu
lunarak düzenlenecek tutanaklarda (500 Tl.) 

9. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişme

mek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait be
yannamelerden her imza için (5 T.l) 

10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün 

ikrarını tazammun etmiyen mukavelelerin fes
hinde beher imza için (5 Tl.) 

11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkim-
name, ölüme bağlı tasarruf senet ve muka
veleleri, ölünceye kadar bakma akdi, va
kıf, aile vakıfları, evlât edinme, karı - koca 
mallarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, 
miras taksim mukaveleleri, ifraz mukavele

leri ve bunlardan rücu ve bunların feshi 
ve bunların teferruatına dair, senet, muka
vele ve kâğıtların düzenlenmesinden ve noter 
tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan 
(50 TL.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
müzakere açıyorum. Söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Finansman Kanununun 106 ncı maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon... Katılmı
yorsunuz. Sayın Hükümet katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir, ©fen
dim. 

106 ncı maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 107. — Aynı kanuna bağlı (3) sa
yılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki deği
şiklikler yapılmıştır : 

Vergi itiraz harçları 
Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı ce

zalarla ilgili anlaşmazlıklardan dolayı mü
kellefler tarafından İtiraz komisyonlarında, 
Temyiz Komisyonunda ve Danıştayda : 

I - Başvurma harcı : 
1. Vergi itiraz komisyonlarına başvurma 

(10 Tl.) 
2. Vergi Temyiz Komisyonuna başvurma 

(25 Tl.) 
3. Danışmaya başvurma (50 Tl.) 
III - Maktu hare : 
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan 

tarhiyatta yukardaM pozisyonlarda gösteri
len, 

1. İtiraz Komisyonu kararlarında 
(20 Tl.) 

2. Temyiz Komisyonu kararlarında 
(50 Tl.) 

3. Danıştay kararlarında (100 Tl.) 
4. Temyiz Komisyonu ve Danıştayın te

hiri icra kararında (100 Tl.) 
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IV - Suret harçları : 
Tarafların isteği üzerine verilecek karar 

suretleri için, karar suretinin her sayfasın
dan (3 Tl.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler madde 
üzerinde önerge var. Madde hakkında müza
kere açıyorum. Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
önergeyi okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Finansman Kanununun 107 nci maddesi

nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Balıkesir 
•Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon önergeye katlımıyorlar. önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kaîbul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge reddedilmiş tir, efendim. 

107 nci maddeyi okunan sekli ile oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler,.. Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 108. — Aynı kanuna bağlı (4) sa
yılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve 
'bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki de
ğişiklikler yapılmış ve aynı tarifeye 1/17 
numaralı pozisyondan sonra 18 ve 19 numa
ralı pozisyonlar eklenmiştir : 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak 
'harçlar : 

1. Tapu işlemleri : 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izin

siz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin 
tescilinden takdir edilecek değer üzerinden 
(Binde 70) 

3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri 
aynî hakların kanuni ve mansup mirasçılara 
intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasi
yetlerin infazında veya piyango ikramiye 
suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden 
(Binde 5) 

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı 
aynî hakların bağışlanmasında kayıtlı değerler 
üzerinden (Binde 30) 

6. ifraz veya taksim veya birleştirme 
işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden 
(Binde 5) 

9. Mal (birliği ve mal ortaklığının muka
veleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa hak

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

13. 'Her nevi kayıt tashihinde kayıtlı de
ğer üzerinden (Binde 5) 

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına da
ğıtacağı gayrimenkullerin oı taklar adına 
tesciline kayıtlı değer üzerinden (Binde 1) 

16. Gayrimenkullere ait haritaların kop
yalarının verilmesinden her parsele ait kopya 
için (20 Tl.) 

17. ilgililerin isteği üzerine gayrimen-
kullere ait verilecek kayıt örneklerinin her 
'birisiyle çıkarılacak 'belge örneklerinin beher 
sayfasından (5 TL.) 

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesin
de ibunun 'beyanlar hanesine işlenmesinde 
gayrimenkulun kayıtlı değeri üzerinden 
(Binde 5) 

19. Muvazaa tarikiyle vâki tescillerin 
hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üze
rinden (Binde 60) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler madde 
üzerinde bir önerge var. Madde üzerinde mü
zakere açıyorum. Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi okutuyorum efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür 
ederim, efendim. 

Maddeyi okuduğumuz şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 109. — Aynı kanuna bağlı (5) sayı
lı tarifenin aşağıda yazık pozisyonlarında ve 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki de
ğişiklikler yapılmıştır : 

II - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alı
nacak harçlar : 

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek 
bayrak şahadetnameleri : 

Beher rüsum tonilâtosundan (1.50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 5 000 liradan fazla 

olamaz) 
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdi

kinde eşyanın beher gayrisâfi tonundan 
(1 T.L.) 

(Bu hare 50 liradan az, 2 000 liradan çok 
olamaz) 
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3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vize
si, beher rüsum tonilâtosundan (0,50 T.L.) 

(Bu hare 50 liradan az, 1 500 liradan faz
la olamaz) 

III - Maktu harçlar : 
1. Gemi jurnalinin tasdiki : 
a) Jurnalin tasdiki (50 T.L.) 
b) Jurnala sayfa ilâvesi (20 T.L.) 
2. Vizeye tabi olan yabancı hava tica

ret ve gezinti gemilerinin vizeleri: (250 T.L.) 
3. imza ve mühür tasdiki : 
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli 

makamlarla o memleketteki yabancı makamlar 
tarafından verilip Türk makamlarına veya 
Türk makamları tarafından verilip bulunulan 
yabancı memleketteki yerli ve yabancı makam
lara ibraz edilecek olan yazılı kâğıt ve suret-
lerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike mütaal-
lik imza ve mühürlerin metne şâmil olmamak 
üzere tasdiki (50 T.L.) 

b) imza ve mühürlerin metne şâmil olmak 
üzere tasdiki (100 T.L.) 

6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine: 
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç mad

desinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) 
(50 T.L.) 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Madde 110. — Aynı kanuna bağlı (6) sayı
lı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarda ve 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki deği
şiklikler yapılmıştır. 

Pasaport, ikâmet tezkeresi, vize ve Dışişle
ri Bakanlığı tasdik harçları, 

I - Pasaport harçları : 
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek 

pasaportlar : 
3 ay için olanlar (500 Tl.) 
6 ay için olanlar (750 Tl.) 
1 yıl için olanlar (1 000 Tl.) 
1 yıllan fazla sureli olanlar için (1 500 Tl.) 
Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, 
Pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı 

hare alınır. 
(Müddet uzatıldığı takdirde uzatılan süre

ye tekabül eden harcın yarısı alınır. Öğret-
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men ve öğrencilerden kurulu gruplara mahsus 
müşterek pasaportlar ile bu pasaportların uza
tılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs 
için bu harcın yarısı, Konsolosluklarca veri
lecek pasaportlarda da keza bu harelarm yarı
sı alınır.) v 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü 
maddesinin son fıkrası gereğince verile:-ı ve 
yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pa
saportlarla aynı kanunun 18 nci maddesinde 
yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pa
saportlar (250 Tl.) 

(Bu kanunla pasaport harçlarında yapıl
mış olan artırmalar aşağıda gösterilen şahıs
lara uygulanmaz, a) Yurt dışındaki işçiler ile 
bunların eş ve çocukları, b) Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki Kanuna istina
den Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar 
dairesinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edile
cek usullere uyularak harice tedavi maksa-
diyle gidecekler ile öğrenim maksadiyle gide
cek olanlar, c) Sarı basın kartı hâmilleri) 

II - Vize harçları : 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş (50 Tl.) 
b) Mütaaddit giriş (150 Tl.) 
2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit (50 Tl.) 
b) Çift transit (100 Tl.) 

(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek 
pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 No. da gös
terilen harçların yarısı alınır.) 

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

III - Yabancılara verilecek ikâmet tezkere
si ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları • 

1. ikamet tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar (100 Tl.) 
b) 1 yıllık olanlar (200 Tl.) 
c) 2 yıllık olanlar (300 Tl.) 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 

(100 Tl.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge var. 
Madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz is'ti-
yen sayın üye?.. Yok. önergeyi okutuyorum 
efendim. 
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C. Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan finansman kanun tasarı

sının 110 ncu maddesiyle pasaport harçlarının 
büyük ölçüde artırılmakta olması Türkiye'de 
yerleşmiş Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın Kıb
rıs'a seyahatlerini ehemmiyetli bir ölçüde etki-
liyeceği muhakkaktır. Böylece Kıbrıs Türkleri 
ile Türkiye'de yerleşmiş bulunan Kıbrıs'lı va
tandaşlarımızın devam ettirilmesi arzulanan ya
kın ilişkileri sekteye uğramış olacaktır. Bu 
netice ise Kıbrıs Rumlarının canü gönülden ar
zu ettikleri bir durum olsa gerektir. Esasen Ma-
karios'un yönetimindeki Kıbrıs Rum Hükümeti 
Türkiye'de yerleşmiş Kıbrıslı Türk vatandaşla
rımızla Kıbrıs'taki akrabalarının görüşmelerini 
önlemek için vize muamelelerinde büyük ölçüde 
zorluklar çıkarmakta, bazen bir yıl zarfında da
hi vize temini mümkün olamamaktadır. 

İşte Kıbrıs Rum Hükümetinin bu menfi ve 
maksatlı tutumuna, pasaport harclarındaki 
ehemmiyetli ölçüde artırılış, dolayısiyle de olsa, 
yardım sağlıyacaktır. Halbuki Hükümetimiz bu 
hususta çok hassas davranarak, yavru vatan ile 
anavatan arasındaki seyahatleri kolaylaştırmak 
maksadiyle yalnız Kıbrıs için muteberdir dam
galı pasaportlardan seyahat vergisi almmıya-
cağını bir kararname ile açıklamıştır, işte Hü
kümetimizin bu husustaki hassasiyeti ile finans
man kanun tasarısının 110 ncu maddesi hükmü 
arasında bir tenakuzun mevcudiyeti meydanda
dır. Bu tenakuzun giderilmesi zorunluğu inan-
ciyle finansman kanun tasarısının pasaport 
harclarındaki artışı düzenliyen 1 nci bendinin 
son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

«Bu kanunla pasaport harçlarında yapılmış 
olan artırmalar aşağıda gösterilen şahıslara uy
gulanmaz : 

Yurt dışındaki işçiler ile bunların eş ve ço
cukları, Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilen ve Maliye Bakanlığınca tesbit 
edilecek usullere uyularak harice tedavi mak
sadiyle gidecek olanlar ve refakatindekiler, 

c) Sarı basın kartı hamilleri, 
d) Yalnız Kıbrıs için muteberdir damgalı 

pasaportlarla Kıbrıs'a seyahat edecekler.» 

Âdil Altay 
Sivas 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met önergeye katılmıyorlar, önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir, efendim. 

110 ncu maddeyi kabul edilen bu önerge ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 111. — Aynı kanuna bağlı (8) sayılı 
tarifenin aşağıdaki yazılı pozisyonlarında ve 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki deği
şiklikler yapılmıştır. 

imıtiyazname, ruhsatname ve diploma harç
ları : 

1. İmalât ruhsatlan : 
2. İhtira beratları : 
a) İhtira ve munzam ihtiraların tescili ta

leplerinden ve noksan evrakın tamamlanması 
için yeniden 3 aylık müddet verilmesi hususun
daki taleplerden (25 T.L.) 

b) Tesciline karar verilen ihtiralar dan, 
1. Tescil harcı olarak (300 T.L.) 
2. İkinci yıl ve muteber olduğu sürece her 

yıl için taksitler halinde (300 T.L.) 
c) Munzam ihtiraların her birinin tescilin

den bir defaya mahsus (250 T.L.) 
d) Müddetleri uzatılan ihtira beratların

dan, uzatılan her yıl için (500 T.L.) 
e) ihtira beratlariyle munzam ihtiraların 

devir, intikal ve intifa (lisans) halklarının tes
cilinden (250 T.L.) 

f) Menşe memleket vesikalarından 
(100 T,L.) 

g) ihtira beratlariyle, munzam ihtiraların 
dosyalarından veya sicil defterlerinden çıka
rılacak suretlerinden unvan ve adres değişik
liklerini, terkin taleplerini ve tatbik mevkiine 
koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan 
hakkı taleplerinden (50 T.L.) 

h) İhtira tarif nam elerinde yapılacak tadil, 
tashih ve ilâvelerden, (beher tarifenin sayfası 
için (25 T.L.) 

3. Markalar : 
a) Marka tescili talebini havi dilekçeler

den (yenilenme talepleri dâhil) ve noksan evra
kın tamamlanması için yeniden müddet verilme
si taleplerinden (25 T.L.) 

b) Tesciline karar verilen her bir marka 
için tescil harcı olarak (250 T.L.) 
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c) Marka tescilinin yenilenmesinden (bir 
marka için) (200 T.L.) 

d) Markaların devir, intikal ve infa (li
sans) haklarının tescilinden (250 T.L.) 

e) Marka dosyalarından veya sicil defter
lerinden çıkarılacak suretlerden, unvan ve ad
res değişikliklerini, eşya ilâvesi veya çıkarımıaısnıı 
havi talepler ile terkin ve rüçhan hakkı talep
lerinden (50 T.L.) 

f) Menşe memleket vesikalarından 
(100 T.L.) 

III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme 
ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları : 

1. Maden arama ruhsatnameleri (500 T.L.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri (1 500 T.L.) 

3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazla
rın temdidi (5 000 T.L.) 

Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kıs
men veya tamamen devir ve intikallerinde asli 
harem yarısı alınır. 

IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kul

lanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tes
cilinden (1 000 T.L.) 

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kul
lanma hakkı ve belgelerin tescilinden 
(1 200 T.L.) 

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve 
belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden 
(600 T.L.) 

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile 
belgelerin devirlerinin veya bunların sahiple
rine vergi halklardan muayyen bir kısımda di
ğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma 
hakkı tanınmasının tescilinden (1 000 T.L.) 

e) Diğer hususların tescilinden (400 T.L.) 
2. Ruhsatlar : 
a) Müsaade vesikaları (2 000 T,L.) 
b) Arama ruhsatnameleri (2 400 T.L.) 
c) İşletime ruhsatnameleri (20 000 T.L.) 
d) Belgeler (3 000 T.L.) 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belge

lerin temdit veya devrinden yarı hare alınır. 
3. Tarifelerin tasdiki (250 T.L.) 
V - Satış ruhsatnameleri : 
1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak 

istiyenılere verilecek satış ve ruhsat tezkereleri 
(Her yıl için) 
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1 nci sınıf dükkânlarda (500 T.L.) 
2 nci sınıf dükkânlarda (250 T.L.) 
3 ncü sınıf dükkânlarda (100 T.L.) 
4 ncü sınıf dükkânlarda (50 T.L.) 
Geziciler (20 T.L.) 
(Tekel idaresi, lüzum gördüğü köylerde ve 

şehir haricinde işçilerin toplu bulunduğu ma
hallerde ve panayırlarda satış yapacaklara 
harçsız ruhsat ve tezkere verebilir.) 

2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal 
ve ithal etmek istiyenlere verilecek izin vesi
kaları : 

(Her yıl için) (400 T.L.) 
Dış memleketlere ihracetmek için imalât ya

panlardan bu harcın yarısı alınır. 

3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine ve
rilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus 
sayımına göre) : 

Nüfusu 10 000 den aşağı olan yerlerde 
(10 T.L.) 

Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde 
(50 T.L.) 

Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde 
(100 T.L.) 

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri top
tan satan ticarethanelerden alınacak. ruhsat 
harçları : 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işle
rinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi mad
delerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri 
açmak için Sağlık Bakanlığına verilecek ruh
satnameler (Son nüfus sayımına göre.) 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde 
(200 T.L.) 

Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında olan ma
hallerde (400 T.L.) 

Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan ma
hallerde (600 T.L.) 

Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan 
mahallerde (2 500 T.L.) 

Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan ma
hallerde (4 000 T.L.) 

VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, ve
sika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar : 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harç
ları : 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsat
nameler (Son nüfus sayımına göre) 
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Nüfus 5 000 e kadar olan mahaller için 
(50 T.L.) 

Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan ma
haller için (100 T.L.) 

Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan ma
haller için (300 T.L.) 

Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında' olan ma
haller için (600 T.L.) 

Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan ma
haller için (1 000 i;.L.) 

Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan ma
haller için (1 500 T.L.) 

Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasımda olan 
mahaller için (3 000 T.L.) 

Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahal
ler için (5 000 T.L.) 

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususa kanuna göre verilecek fennî gözlük

çülük ruhsatnameleri (1 000 T.L.) 

14. Gümrük kcmüsyoncularma mahsus ruh-
'Saîtnaaneler gümrük komüsy oncuların a verilecek 
ruhsatnameler : 

Birinci sınıf gümrükçülerde çalışanlar için 
(1 000 T.L.) 

ikinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için 
(500 T.L.) 

15. Kara ve deniz av teskereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat 

tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Bu ürünleri müstabsılları için (10 T.L.) 
b) Karaavcılığı ruhsat tezkereleri (Köylü

ler hariç, her yıl için) 
1,. Avcı cemiyetine dâhil olanlardan 

(50 ' T.L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan 

(100 T.L.) 

18. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesika
lar resmî makamlar tarafından hususi eşhasa 
verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her 
yıl için (100 T.L.) 

17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şir-

•kotlerdne verilecek •sigorta ruhsatnameleri 
(4 000 T.L.) 

b) Hususi kanunu gereğince yabancı si
gorta şirketlerine verilecek zeyil ruhsatname
leri (2 000 T.L.) 

20 . 7 . 1970 O : 2 

I 18. özel okul işletme ruhsatnameleri : 
a) ilk tahsil seviyesindeki özel okullardan 

(Özel anaokulları ve özel kreşler dâhil) her yıl 
iran) (2 000 T.L.) 

b) Orta tahiSil seviyesindeki okullardan 
(her yıl için) (4 000 T.L,.) 

c) Yüksek tahsil seviyesindeki okullardan 
(her yıl için) (10 000 T.L.) 

(Kazanç temini gayesi bulunmıyan ve genel 
eğitime yararlı olduğu Millî Eğitim Bakanlığın
ca tasdik olunan özel okullar hariç) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is üyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 112. — Aynı kanuna bağlı (9) sayılı 
tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet 
ve hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde 
değişiklik yapılmıştır : 

TRAFİK HARÇLARI 

I - Kayıt ve tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve 

Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlem
lerinden bir defaya mahsus olmak üzere hare 
alınır. 

1. Motorsuz taşıtlardan (10 T.L.) 
2. Motorlu taşıtlardan 
a) Motosikletlerden (50 T.L.) 
b) Diğerlerinden (100 T.L.) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, 

otobüs, lâstik tekerlekli traktör, çekici araçlar 
i ve benzerleri) 

II Ehliyatname harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne gö

re verilecek ehliyetnamelerden bir defaya mah
sus olmak üzere hare alınır. 

\. Amatör ehliyetnamelerinden (100 T.L.) 
2. Profesyonel ehliyetnamelerinden 

(50 T.L.) 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden 

(100 T.L.) 
4. Traktör ehliyetnamelerinden (20 T.L.) 
5. Uluslararası ehliyetname] erinden 

(100 T.L.) 

III - İmtihan harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hü-

• kümleri dairesinde yapılacak imtihanlarda, her 
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imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak 
üzere hare alınır. 

1. Sürücü ehliyetnamesi almak isteyen
lerden (25 T.L.) 

2. Şoför adayı belgesi almak isteyenlerden 
(25 TL.) 

3. Motosiklet veya traktör şoförü ehliyet
namesi almak isteyenlerden (30 T.L.) 

4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak iste
yenlerden (100 T.L.) 

5. Yetkililerce tekrar ehliyatname imtiha
nına sevk olunması halinde: 

a) Sürücülerden (10 T.L.) 
b) Şoförlerden (20 T.L.) 

IV - Ehliyetname vizesi harçları : 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerin

de (10 T.L.) 
2. Amatör ehiiyetnaımelerindn vizele

rinde (20 T.L.) 

3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerin
de (20 T.L.) 

4. Traktör ehliyetnameleıinin vizelerinde 
(10 T.L.) 

VI - Ruhsat harçları : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 noi maddesine göre verilecek ruhsat

lardan (200 T.L,) 

2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verile
cek ruhsatlardan (1 000 T.L.) 

3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruh
satlardan (1 000 T.L.) 

4. 10/5 ve 19/7 nci maddelerine göre veri
lecek ruhsatlardan (500 T.L.) 

5. 31 noi maddesine göre verilecek. 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerin

den (10 T.L.) 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 

(20 T.L.) 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatname

lerinden (40 T.L.) 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden (150 T.L.) 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsat

lardan (100 T.L.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 
Değerli Kâğıtlar Kanununda yapılan değişik

likler 
Madde 113. — 21 . 2 . 1963 tarih ve 210 sa

yılı Değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı «Değerli 
Kâğıtlar tablosu» aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

DEĞERLİ KÂĞITLAR TABLOSU 

1. Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı (1 T.L.) 
b) Beyanname (1 T.L.) 
c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 

(2 T.L.) 
2. Kira sözleşme kâğıtları (2 T.L.) 
3. Pasaportlar : 
a) Birinci sınıf kaplı olanlar (100 T.L.) 
b) İkinci sınıf kaplı olanlar (75 T.L.) 
c) Diplomatik, özel ve hiznısıt damgalı pa

saportlar (50 T.L.) 
d) İş ve işçi Bulma Kuruımu vasıtasiyle 

yurt dışına çalışmak üzere giden işçiler ile bun
ların eş ve çocuklarına verilecek pasaportlar 
(30 T.L.) 

4. İkâmet teskereleri : (50 T.L.) 
5. Evlenme cüzdanları : 
a) Bilinci sınıf kaplı olanlar (75 T.L.) 
b) İkinci sınıf kaplı olanlar (10 T.L.) 
c) Üçüncü sınıf kaplı olanlar (2,5 T.L.) 
6. Nüfus cüzdanları : 
a) Birinci, sınıf kaplı olanlar (10 T.L.) 
b) ikinci sınıf kaplı olanlar (1 T.L.) 
7. İşletme Vergisi perakende satış vesika

ları (50 aded) (2,5 T.L.) 
8. Bono kâğıtları (Emre muharrer senet

ler) (10 aded) (5 T.L.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
Madde 114. — 23 . 6 . 1965 tarih ve 634 sa

yılı Kanunun 55 nci maddecinin birinci cümle
sindeki muafiyet Emlâk Alım Vergisi için uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

557 — 
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Madde 115. — Bu kanunun 105 nci madde
sinde yazılı (1) sayılı tablonun makbuzlar ve 
diğer kâğıtlar bölümünün 2/6 pozisyonunda 
gösterilen vergi beyannamelerinden alınacak 
Damga Vergisinin bu kanunla artırılan hadle
rine tekabül eden miktarları için 1970 malî yı
lında ceza uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 116. — 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3073 
sayılı Tuz Kanununun 1 nci maddesinin sonu
na aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak tuzu kimyevi maddeler istihsalinde 
ilk madde olarak kullanan sınai işletmeler, bu 
maksatla ve sadece kendi ihtiyaçlarında sarf 
etmek, harice satış yapmamak şartiyle tuz is
tihsal ve istihraç edebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem senatörler, 117 nci mad
de ile ilgili olarak yeni bir madde teklifi 
mevcuttur; bununla ilgili önergeyi okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1457 sıra sayılı 1970 büt 

çesi Finansman Kanununa aşağıdaki maddenin 
117 nci madde olarak eklenmesini, 117 nci madde
nin 118 noi ve 118 nci maddenin ise 119 ncu mad
de olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Giresun Muğla 
Sabahattin Orhon ilyas Karaöz 

Madde 117. — 21 . 5 . 1955 gün ve 6623 sa
yılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanu
nu 28 . 5 . 1970 gün ve 1266 sayılı Kanunla de
ğişik 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Anonim ortaklık için yabancı memleketler
den satmaknacak veya kiralanacak her nevi 
uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret tesisatı 
ve bunlara mütaallik her türlü yedek edavat, 
(malzeme ve teçhizatı ile, uçak seferlerinde 
kullanılmak üzere gerek yurt içi ve gerekse 
yurt dışından temin edilecek jet yakıtları, it
halde alınan Damga Besimi dâhil, Gümrük Res

minden ve diğer bilûmum vergi ve resimlerden 
muaftır. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 

Sayın komisyon, önergeye katılıyor musu
nuz, efendim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSA BİN
GÖL (Muş) — Katılıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor mu
sunuz?... 

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

BAŞKAN — Sayın komisyon ve Hüküm -at 
önergeye katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miş ve böylece tasarıya bir 117 nci madde ek-
lenmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, 117 nci maddeyi 118 nci madde ola
rak, 118 nci maddeyi de 119 ncu madde ola
rak müzakere edeceğiz, efendim. 

Yürürlük ve yürütme 
Madde 118. — Bu kanunun hükümleri yayı

mı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti

yen sayın üye?.,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 117. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem senatörler, geçici birinci madde 
komisyon tarafından geriye alınmış bulunmakta 
idi. Komisyon maddeyi tedvin etmiş, şimdi 
müzakere edilecektir. 

Ondan evvel, Sayın Karaöz tarafından, Fi
nansman kanunu tasarısının Damga Vergisiyle 
ilgili 8 nci kısmının baş tarafına madde eklen
mesi hususunda verdiği önerge tasarının 94 ncü 
maddesi olarak kabul edildi ve tasarıda 94 ncü 
madde olarak yer alan maddenin 95 ve mütaa-
kıp maddelerin numaralarının bu yeni duruma 
uygun olmak üzere birer sayı fazlasiyie kabul 
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edilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Geçici birinci maddenin komisyon tarafından 
yeni tedvin şeklini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca yeniden tetkik olunmak 

üzere önergelerle birlikte geri alman gayrimen
kul kıymet artışına ait bölümün geçici birinci 
maddesi sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesi sure
tiyle maddenin yeniden tedvini uygun görül
müştür. 

Takdirlerinize saygı ile arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Yiğit Köker 

Mükellefler diledikleri takdirde, Emlâk Ver
gisi Kanunu yürürlüğe girinceye kadar gayri-
menkullerin devir ve temlikinden doğan değer 
farklarının tesbitinde; Emlâk Vergisi Kanunu 
yürürlüğe girdikten sonra gayrimenkul alıcıları 
tarafından beyan olunacak vergi değerlerinin 
(kesinleşmiş değerleri) iktisap maliyeti yerine 
geçmesini ve vergi tahakkukunun bu beyandan 
sonra yapılmasını talebedebilirler. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, geçici bi
rinci madde üzerinde verilmiş olan önergelerin 
ve yapılan müzakerelerin ışığı altında geçici bi
rinci maddenin tedvin şekli huzurunuzda okun
muştur. Bu şekli üzerinde müzakere açıyorum. 

Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, takrirlerimiz vardır. Bunlar 
çok süratli okundu, anlaşılamadı. Bunu izah 
etsinler. Ben şahsan anlıyamadım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, Hükümet
ten veya Komisyondan bunun izahını mı talebe-
diyor sunuz efendim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet. Açıklasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, emirleriniz 
yerine gelmektedir efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Estağfurullah. Teşekkür ederim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar; bu vergi ile ve bu geçici madde ile 
ilgili olarak sayın senatörlerin mütalâaları Ko
misyonda dikkatle incelendi ve bu mütalâaların 

şu kısmının haklı olduğu anlaşıldı. Sabahki 
oturumda da bir vesileyle arz etmiştim. Emlâk 
Vergisi kanunu tasarısı yürürlüğe girip de ka-
nuniyet iktisabettikten sonra, emlâkin beyan 
edilecek değerleriyle, ki o rayiç bedel olacaktır, 
bilâhara satıldığı zaman satış bedeli arasında 
müspet bir fark tahassul ederse, bu fark vergiye 
tabi tutulacaktır. 

Emlâk Vergisi kanun tasarısı kanunlaştığı 
takdirde 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren yürür
lükte olacaktır. Arada geçecek zaman fasılası 
içersinde satış muamelelerinde ne gibi bir mu
amele tatbik edilecektir? Bu geçici birinci mad
de bunu gösteriyor. Geçici birinci maddeye gö
re bulunacak iktisap değerleriyle, Emlâk Ver
gisi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra beyan 
edilecek değer iktisap değeri sayılacağı için, 
evvelki muamelelerle Emlâk Vergisi yürürlü
ğe girdikten sonra cereyan edecek olan satış 
muamelelerine bu vergi yönünden tatbik edilen 
muamele arasında bir farklılık olmaktadır ve 
inceki satışlar aleyhine bir farklılık olmaktadır. 
"3unu gidermeye çalıştık, komisyonda bu gide
rilmeye çalışılmıştır. Arkadaşlarımızın teklif
leri bu verginin, bu maddenin 1 . 3 . 1971 tari
hinden itibaren meriyete girmesi şeklinde daha 
•tiyade tezahür etmiş ve o noktada toplanmış 
idi. 

Ancak bu madde var olduğuna göre, birçok 
maddeler müzakere edilip kabul edilmiş olduğu 
için, meriyet tarihini bu şekilde değiştirdiğiniz 
takdirde birçok maddelerle meriyet tarihi değiş
tiren madde arasımda bir çelişme husule geliyor 
idi. Hem bu çelişmeyi önlemek, hem de mak
sadı temin etmek içim bu fıkra eklenmiştir. 

Bu fıkranın maksadı şu : Bir satış muame
lesinde, değer farkına ait verginin tahakkukunu 
mükellef, Emlâk Vergisinin yürürlüğe girmesi 
tarihinde tahaıkkuıkumun yapılmasını ve Emlâk 
Vergisi yürürlüğe girdikten somla yapılacak be
yanım bu tahakkukta üktıisap değeri olarak ele 
alınıp esas alınmasını vergi dairesinden talebe-
deblecektir. Böyle bir talepte bulunduğu tak
dirde verginin tarhı, Emlâk Vergisi yürürlüğe 
girdiği 1.3.1971 tarihinden. sonraki tarihlere bı
rakılacak ve o tarihlerde satış muamelesi gören 
emlâk içim beyam edilen değerler me ise, o değer 
esas ahmarak mukayese yapılıp aradaki müspet 
fark o suretle vergiye tabi tutulacaktır. Zamnê  
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diyorum ki bu fıkra, arkadaşlarımızın maksa
dını temin etmektedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, teşekkür 

ederim efendim. 
Sayın. Kalpaklıoğlu, irşadadıilmiş oldunuz mu 

efendim? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

SSüsaade ederseniz bir sualim olacak, Sayın Ba
kandan. 

BAŞKAN ~ Sayın Kalpalklıoğlu buyurunuz 
efesdim. 

HÜSEYÎH EALPAKLIö&LU (Kayseri) — 
Evet, bon &öyîe anladım. Esas itibariyle 1 Mart 
1971 do -kanım meriyete girecekse de, bu ka
nunim manyat tar-lıi ils Emlâk Kanunu 1971 
Mr/rtmid-i meriyete girmesi aracındaki fark
lı saman içerisinde yapılnn muamelelerin 
hangi hükme tabi -olması gerektiğini düşündük 
ve böyle bir yel bulduk, dediler. BuHu^ferı 
yolda şu imiş : Bu kanunun kabulünden sonra 
1 Man 1971 e kadar satılacak gayrimenkullerin 
bu zaman içerisindeki vergilenme mevzuu ora
daki hesaba göre yapılacak, para ve kare alına
cak. Fakat 1 Mart 1971 den sonra mevcudu bir 
beyana tabi tutulacağı için eğer arada fark 
olur ise, şu hesaba göre, bu maddenin yukarısm-
daki maddede vaz'olunan hükümlerine göre ya
pılacak olan muamelenin neticesinde beyan ile 
bunun arasında bulunan farkı bilâhara Mart 
1971 de alınacak bunu temin için fıkra ekledik 
şeklinde anladım. Ben bu şekilde anladım. Bil
miyorum... 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, Riyasetin 
zatıâlinizden öğrenmek istediği Ibir husus var. 
Siz, önergeniz de musir mısınız, değil misiniz? 

HÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Kayseri) — 
Anladığım gibi ise musir olmam o zaman, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, lütfen 
izah eder misiniz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar ; Sayın Kalpaklıoğlu'nun sualine şu şe
kilde cevap verilebilir. Evvelâ şunu tashih ede
yim ki, önce bir kısmının alınması, sonra diğer 
kısmının tamamlattırılması diye Ibir muamele 
olmıyacak, eğer mükellef o talepte bulunur ise. 
Ayrıca bir hare filân da mevzuubahis değil. Biz 

[ burada getirdiğimiz şey şu : Mükellef eğer ta-
lebetmez ise, hu geçici birinci maddeye göre mu
amele yapılacak; bu muameleye razı ise mükeü-

I lef geçici birinci maddeye göre muamele yapıla
cak. Mükellef bu muameleye razı değil ise, ta
lepte bulunacak diyecek |ki, Ibu muameleyi Ecm-

| lâk Vergisi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 
I yapınız ve Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe 

girdikten sonra beyan edilecek olan değeri, ikti
sap değer olarak kabul edip o değere göre satış 
değerini mukayese ediniz ve aradaki farkı öyle 
bulunuz diyecektir. Binenaleyh, mükellef arzu 
ettiği takdirde bu maddeye göre bir muamele 
yapılmıyacak Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe 
girdikten Sonra ve emlâkin değeri Emlâk Ver
gisinin matrahı olmak üzere (beyan edildikten 
sonra muamele yapılacak. 

HÜSEYİN KALPÂKLIOĞLU (Kayseri) — 
Yalnız Sayın Başkan, müsaade eder misiniz bir 
kelime daha sorayım. Şu anda vergi almmıya-
caktır demektir, bu kanuna göre 1971 de vergi 
alınmayacak, demektir öyle mi? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Evet onu ifade ediyorum. Eğer mükellef 
isterse, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ya
pılan satış muameleleri üzerine bir vergi alınnıı-
yacak. Ancak Emlâk Vergisi Kanunu yürürlü
ğe girdikten sonra ve o kanuna göre yapılacak 
beyanlar yapılıp, o gayrimenkulun Emlâk Ver
gisi matrahı tesbit olunup, iktisap değeri ola
rak mukayeseye esas olduktan sonra muameHe 
yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, sualiniz mi var 
efendim? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bu müd

det zarfında muamele yapılmıyacak demek, hiç 
şüphesiz intikal muamelesi yapılacak, yalnız 
vergi dairesi muamelesi yapılmıyacak demek 
midir? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Evet, evet. İntikal muamelesi yapılacak 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın KaA-
j paklıoğlu önergenizi geriye aldınız ımı efendim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
i Aldım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Melen zatıâlinizin de bir önergesi var. 
FERİD MELEN (Van) — Oylanmasını isti

yorum. 

BAŞKAN — Oylanmasını istiyorsunuz. 
Önergeyi okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Finansman Kanununun gayrimenkul kıymet 

artışına ait üçüncü kısmının sonundaki geçici 
birinci maddenin tasandan çıkartılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Van Konya 
Ferid Melen Sedat Çumraflı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın komisyon önergeye ka-
tılıyormusunuz? Katılmıyorsunuz. Sayın Hükü
met önergeye katılıyormusunuz? Katılmıyorsu
nuz. 

Önergeyi oylannıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler. Önerge reddedilmiştir, 
efendim. 

Geçici birinci maddenin tedvin edilen yeni 
şeklini tekrar okutup oylannıza arz edeceğim. 

YaJlnız hüküm kısmım okutacağım. 
«Mükellefler dilekdikleri takdirde Emlâk 

Vergisi Kanunu yürürlüğe girinceye kadar gay-
rimenkullerin devir ve temlikinden doğan de
ğer farklarının tesbitinde Emlâk Vergisi Kanu
nu yürürlüğe girdikten sonra gayrimenkul alı
cıları tarafından beyan olunacak vergi değer
lerinin kesinleşmiş değerler, iktisap maliyeti 
yerine geomeseni ve vergi 'tahakkukunun bu 
beyandan sonra yapılmasını talebedebilirler.» 

BAŞKAN — Maddenin yeni tedvin şekli 
üzerinde söz istiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu kabul 
ettiğimiz madde geçici birinci maddeye foir fık
ra ilavesidir. Zatıâliniz madde olarak oyladı
nız. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Geçici 
Komisyon Başkanı Sayın Yiğit Köker'in ifade
si, geçici birinci maddenin sonuna aşağıdaki 
fıkranın ilâvesi şeklindedir. Binaenaleyh, okun
muş olan bu metin geçici birinci maddenin so-
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nuna bir fıkra ilâvesi şeklinde tecelli etmiştir. 
Şimdi okumuş olduğumuz ve yeni tedvin edil
miş olan bu fıkrayla birlikte geçici 1 nci 
maddeyi oylannıza arz ediyoruz: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Köker, teşekkür ederim efendim. 
Tasan üzerinde lehte ve alevhte söz istiyen 

sayın üye? Buyunmuz Sayın Ergeneli. 
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; günlerden beri mü
zakere ettiğimiz ilk adı 1970 Malî yılı Finans
man Kanunu, (sonradan yapılan değişiklikle Fi
nansman Kanunu haline gelen tasanyı müzake
re ederek maddeler üzerindeki konuşmalar bit
tikten sonra tümünün kabulü sırasında öben de 
'"bir kaç noktaya temas etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, malî tarihimizde böy
le (birçok vergilerin, birçok resim ve harclann 
bir arada tasan olarak sevkedilmesi ilk defa 
vâki olmuş değildir. Malî tarihe, malî mevzuata 
baktığımız zaman bunun emsaline tesadüf et
mek ve tesbit etmek mümkündür. 

Bu tasan Türkiye'nin hemen hemen bütün 
mükelleflerini tüccar olarak, esnaf olarak, me
mur olarak, ücrstli olarak, maaşlı olarak bütün 
bir kütleyi ilgilendirmektedir. Bu tasarının ha
zırlanması için öteden beri mesai sarf edildiği 
de tasarının şümullü olarak bize kadar gelme
sinden anlaşılmaktadır. Bu tasarının fiyatlara 
inikası hususu da mucibi münakaşadır. Hemen 
hemen denilebilir ki, bütün vergiler fiyatlara 
inikas eder. Hayır arkadaşlar. Bâzıları fiyatla
ra akseder, bâzıları fiyatları tesir altında bırak
maz. Bu tasannm da fiyatlar üzerinde inikası 
olacağı cihetle vardır. Muhakkak ki, her malî 
mevzu, her vergi ve resim fiyatlara inikas eder. 
Bu her memlekette böyledir. Maliye ilminde 
de bunu kabul etmek lâzım. Ancak yalnız 
vergiler bakımından fiyatlara inikas etmesi 
memleket iktisadiyatı üzerinde müessir, olmaz. 
Ancak 1963 - 1964 ve 1965 yılında olduğu gibi 
milyarlan aşan emisyon da yapıldığı takdirde 
fiyatlara katmerli olarak inikas eder, artar. 
işte Sayın Hükümetin bu cihete son derece itina 
göstermesi lâzımdır. Emisyondan kaçtığı müd
detçe, fiyatlarda ve parada istikran sağladığı 
müddetçe iktisadiyatımızın rahnedar olması dü
şünülemez. Sayın Hükümetimizden bilhassa bu 
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nokta üzerinde çok dikkatli davranmasını şah
san temenni ediyorum. 

Bu tasarının hazırlanmasında emeği geçen 
değerli meslek arkadaşlarıma, bundan sonraki 
tatbikatta başarılar dilerim. Sayın Maliye Ve
kiline de aynı başarıyı dilerim, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erge-
neli. Muhterem senatörler tasarının. 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Demin
den beri aleyhte söz istiyorum, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Özür dilerim, efendim. Buyu
runuz efendim. Sayın Sarlıcalı, haddizatında 
sıranızı geçirmiş değilsiniz. Çünkü önce lehte, 
sonra aleyhte söz vereceğim. Özür dilerim, bi
rinci işaretinizi göremedim. Buyurunuz efen
dim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; günlerden beri 
Cumhuriyet Senatosunda Finansman Kanunun 
adı altında toplanmış bulunan 10 tane kanun 
tasarını beraber müzakere ettik. Bu 10 kanun 
tasarısından bir kısmı Türkiye'de yeni olarak 
ihdas edilmiş bulunan tasarılardır. Diğer bir 
kısmı da mevcut Vergi kanunlarına yapılan 
ilâvelerle ilgilidir. 

Kanunun tümü üzerinde ve maddelerin ko
nuşulması sırasında söz alan sayın senatörler 
kanunun getirmiş olduğu yeni vergilerin ve 
zamların, toplumun muhtelif kesimlerine inikas 
edebileceğini ve hattâ bir kısmı daha ileriye 
giderek mülkiyete kadar tesir edebileceğini ifa
de ettiler. 

Hakikaten bu tasarıyı her cephesiyle ve dik
katle takibettik. Yetiştirebildiğimiz noktalarda 
müdahale etmeye çalıştık. Yalnız şurası muhak
kak M, Türkiye bu Finansman Kanunu tasarı
sı ile yeni bir devreye giriyor ve yeni bir eko
nomiye doğru koşuyor. Konuşan arkadaşlarımız 
uçan kuştan da vergi alınacağını, iğneden ipli
ğe kadar her şeyden vergi toplanacağını beyan 
ettikleri zaman Hükümet bunların karşısına 
çıkmıştır. Ama şimdi kanunun 110 küsur mad
desini konuştuktan ve sonuna geldikten sonra 
hep beraber müşahede etmiş olacağız M, gazi
nolardan tapu harçlarına kadar, dâva dilekçe
lerinden gayrimenkul alımına satımına kadar, 
arazinin vergisinden hiç şüphesiz değerinin artı
şının ayrıca vergilendirilmesine kadar, her cep
hesiyle kanun vergileri genişletmektedir. Ver-
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| giler ticari hayatta makbuzdan senete kadar, 

banka muamele vergisinden öbür tarafta fatu
raya kadar her şey vergilendirilmiştir ve ço
ğunlukla her şey zam görmüştür. 

Muhterem senatörler, tümü üzerinde yap
mış olduğum konuşmada ve bu tasarı dolayı-
siyle yapılmış olan yayınlarda da tesbit ettiği
miz gibi bir açık finansmanına gitmekten yani, 
karşılıksız para basıp piyasaya çıkarmaktan 
ise, bu suretle bir vergilendirmeye gitmekte isa
bet olduğu hemen hemen ittifak halindedir. 

Ancak ben Türkiye'yi, 1970 yılında bu tür
lü bir vergilendirme noktasına getiren insanla
rın, bu vesileyle attıkları yanlış adımları, bu
güne kadar takibettikleri yanlış ekonomi ve 
maliye politikasını bu kürsülerden tescil zama
nının gelp geçtiğini ifade ettim. Bir toplumu 
muayyen bir noktaya getirir sıkıştırırsınız, ora
dan çıkmak için başka çare yoktur diye yeni 
yeni teklifleri getirip takdim edersiniz, o yeni 
tekliflerin üzerinde müzakere açılır, lehte 
aleyhte çok şey söylenir. Çeşitli müracaatlar, 
odaların müracatları, borsaların müracaatları, 
esnaf derneklerinin müracaatları, Türkiye'den 
muhtelif çeşit sesler gelir, siz bütün bunların 
içerisinden sıyrılmanın gayreti içerisinde asıl 
"hu noktaya sürükleyip getiren insanları unutur
sunuz. Onun için bir defa daha elbirliğiyle tes
bit etmeliyiz. Türkiye plânlı - programlı bir 
devre içerisinde bu noktaya gelmemeli idi. Tür
kiye plânlı ve programlı bir devrenin- içerisinde 
bu türlü vergileri kabul etmek, konuşmak du
rumuna getirilmemeli idi. Bütün bunların tek 
mesulü hiç şüphesiz, başında da söylediğim gi
bi, Hükümet politikasını tek başına yürütmeye 
çalışan ve bugün hâlâ Başbakanlık koltuğunu 
muhafaza etmekte olan Başvekil Süleyman De-
mirel'dir. 

Muhterem arkadaşlar, meseleyi açıkça ve 
hep beraber müzakere edelim. Eminim M, bu 
vergilerin bu tarzda getirilmiş olmasından en 
çok iktidar partisine mensubolan temsilci arka
daşlarımız müteessirdir. Ama işte böyle bir çiz-

I giye geldik ve bunun içinden sıyrılmaya çalışı
yoruz. 

Şimdi önümüzdeki devrelerde muhtelif ta
bakalara, orta sınıfa, hattâ orta sınıfın altında
ki tabakalara bu vergiler muayyen nisbette ini-

I kâs edecek. Şimdi yapılacak olan bu inikası, 
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yarından sonra müzakere edeceğimiz, belki per
sonel rejimi dolayısiyle sabit gelirli vatandaşla
rımız bir ölçü içerisinde karşılıyaoak ama bu yıl 
yine geçen seneki taban fiyatlardan zirai mah
sullerini satmaya mecbur olan vatandaşlar aca
ba bunları nasıl karşılıyaoaklardır? Hayatın 
her safhasında, her muameleye köylüyü ilgilen
diren konular da bile zam yapıldığını ifade et
tim. işçi, kara işçisinin asgari yevmiyesi 17 li
raya çıkarılmış ve belki toplu sözleşmelerle bu 
bir miktar daha artacaktır. Arazi vergisi 1971 
Martından itibaren yeni esaslara bağlanacak ve 
yeni şekliyle tahsil edilecektir. Köylünün ihti
yaç maddeleri muayyen bir nisbette bu vergiden 
müteessir olacaktır. Ama sayın Hükümetimiz 
pamuğa da, üzüme de fındığa da, zeytine de, 
incire de, hepsine taban fiyat olarak geçen 
seneki fiyatları tesbit ettiği takdirde bu mem
leketin % 70 ini teşkil eden Türk köylüsü bu 
yükün altında biraz daha ezilecektir. 

Şimdi müsaadenizle sözlerimi bağlıyayımı. 
Bu kadar ağır mükellefiyetlerle vatandaşları 
karşıkarşıya bırakan Maliye teşkilâtımız ve 
özellikle bu dar boğazdan memleketi geçirmeye 
çalışan Sayın Maliye VeMlimiz, yarın zirai mah
sullerin taban fiyatlarının tesbiti sırasında nok-
tai nazarına müracaat edildiği takdirde elbette 
ki, bu vergi inikaslarını da göz önünde bulun
duracaktır. Bunu ümidetmek isterim. 

Sayın senatörler, bütün bu vasıflariyle, bel
ki de bu kanun, bu finansman, 10 tane kanun 
ayrı ayrı müzakere edilse ayrı ayrı vergiye ta
bi tutulsa değişik oy veren arkadaşlarımız bu
lunabilirdi, her tasarıya. Ama tümüyle beraber 
geldiği için tümünü toptan karşılamaya ve bun
lara müzaharet etmeye imkân yoktur. O itibar
la ben bu kanunun memleketin genel ekonomi
sine çoklukla fayda yerine zarar getireceği ka
naatindeyim. Kabule şayan bulmuyorum, hiç 
şüphesiz reyim de kırmızı olacaktır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarlı-
calı. Muhterem senatörler, tümü üzerinde lehte 
ve aleyhte konuşulmuştur. Tasarının tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Tasarının tümü kabul edilmiştir, efen
dim. 

Açık oylarınıza arz olunacaktır. 
Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekimser mâ

nasını ifade edecektir. Vazifeliler küreleri do
laştırınız. 

2. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu içişleri, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet Senatosu 
1/1130) (S. Sayısı : 1461) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan Emlâk Vergisi Kanun tasa
rısının önemine ve mahiyetine binaen gündem
deki diğer işlere takdimen öncelikle, ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok., önergedeki öncelik talebini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, Emlâk Vergisi kanun 
tasarısı öncelikle, müzakere edilecektir. 

Muhterem senatörler, komisyon raporunun 
okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Okunmaması kabul edil
miştir, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Sayın Melen, grup adına mı efendim? 

FERİD MELEN (Van) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde grup adına söz 

istiyen sayın üye? 
Grupları adına Sayın Melen, Sayın Gündo-

ğan söz istemiş bulunuyorlar. 
Şahısları adına söz istiyen sayın üyelerden 

yalnız, Sayın Ömer Hocaoğlu var. Başka söz is
tiyen Sayın üye? Yok. Sayın Melen, buyurunuz 
efendim. 

G. P. GRUPU ADINA FERİD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
müzakeresine başladığımız Emlâk Vergisi, bek-

(1) 1461 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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ledığimiz bir kanun tasarısıdır. Birinci plân 
devresinde başlamış olan vergi hareketi içinde 
ve o reformun parçalarından birisini teşkil et
mektedir. İlk tasarı 1964 te Meclise verilmiştir, 
maalesef o günden bu yana bir türlü kanunlaşa-
madı. Nihayet, bugün bu şekliyle huzurunuza 
geldi; bundan dolayı Sayın Mesut Erez'i tebrik 
etmek isterim. O, Maliyeye gelmeseydi ihtimal, 
bu tasarı bugün dahi gelmemiş olacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım, Emlâk Vergisi bi
na ve arazi üzerinden alınan reel bir vergidir. 
Bâzı tasniflere göre bunu randıman vergileri 
grupuna ithal ederler. Biliyorsunuz, Gelir Ver
gisiyle biz, zirai kazançların hepsini vergilen
dirmek imkânını bulamadık. Çeşitli sebeplerle 
bunun sebepleri muhtelif zamanlarda burada 
izah edilmiştir ve iki gün önce Sayın Maliye Ba
kanı da buna temas buyurdular. Gelir Vergisiy
le biz, sadece büyük çiftçilerden bir ölçüde ver
gi alabiliyoruz. Buna mukabil büyük çiftçi küt
lesi gelir vergisi mevzuunun dışında kalmakta
dır. Memleketimizde filhakika, çiftçilerimizin 
belki % 80 i dersem mübalâğa etmemiş olurum, 
% 80 ine ait kısmın yıllık kazancı bugün Gelir 
Vergisinden muaf tuttuğumuz, istisna ettiğimiz 
en az geçim indirimi adiyle istisna ettiğimiz kı
sım civarındadır. Bu sebeple bunlardan esasen 
Gelir Vergisi almak mevzuubahis değildir. Bu
na mukabil, orta çiftçilerden de yani, Gelir 
Vergisi muafiyeti dışında kalması lâzımgelen-
lerle ve Gelir Vergisine tabi olanlar arasındaki 
kısmı teşkil eden çiftçilerden de gene, benim 
görüşüme göre Gelir Vergisi adiyle bir vergi 
almak güçtür, çünkü Gelir Vergisi teknik ba
kımdan güçtür, Gelir Vergisi bâzı mükellefiyet
ler yükler, henüz bizde çiftçinin köy hayatına 
ve çiftçiliğimize muhasebenin girmemiş olması 
dolayısiyle buna da tatbik etmek imkânı yok. 
Bu sebeple Gelir Vergisinden tamamen muaf 
tutulması lâzımgelenlerle Gelir Vergisine tabi 
olanlar arasında kalan kısmın bir başka vergiy
le vergilendirilmesi zarureti vardı. Arazi Ver
gimiz çok eskimiş bir vergi olduğu için, bilhas
sa çok eski zamanda, 30, 40 sene evvel yapılmış 
olan tahrire dayandığı için bu fonksiyonu ifa 
edemiyordu. Emlâk Vergisini bu sebeple de 
bekliyorduk. 

Muhterem arkadaşlar, Bina Vergisi için de 
aynı şey söylenebilir. Kiraya verilen binalar da 
Gelir Vergisi muafiyeti üstünde kalan kısmını 

Gelir Vergisine tabi tutuyoruz fakat, bunun 
dışındakilerden vergi almak yine teknik bakam
dan, Gelir Vergisi almak mümkün değildir. Bu 
sebeple gene bunlardan Bina Vergisi adı altın
da veya Emlâk Vergisi adı altında bir vergiyle 
bunları vergilendirmek lâzımdır. Bir başka se
bep daha var, bunlardan vergi almak için. Bi
zim Gelir Vergimizde, bütün Gelir Vergisi sis
temlerinde bir ayırma prensibi mevcut, bir disk-
riminasyon yapılır. Emek kazançlariyle serma
ye kazançları arasında fark gözetilir. Emek ka
zançları daha az nisbette vergiye tabi tutulur 
veyahut daha mutedil bir vergilemeye tabi tu
tulur. Buna mukabil sermaye kazançları bunlar
dan f arklı bir nisbette vergiye tabi tutulur, da
ha ağır bir vergiye tabi tutulur. 

Bâzı memleketlerde ayrı, ayrı nisbetler tat
bik etmek suretiyle bu diskriminasyon prensibi
ni gerçekleştirirler. Biz Gelir Vergisi sistemine 
girerken ayrı nisbet tatbiki yerine bir global 
vergi sistemi tatbik ediyoruz. Ayrı nisbet tatbi
ki yerine sermaye kazançları üzerine ben, ayrı 
bir vergi alma esasını kabul ettim. Faraza ku
rumlar Vergisi bu sebeple ihdas edilmiş bir ver
gidir, Gelir Vergisine ilâveten. Emlâk ve Ara
zi Vergisi de bilhassa gayrimenkul iratlarında 
böyle bir fonksiyon yapar. Bu bakımdan da yi
ne bir Emlâk ve Arazi Vergisine ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlar, gelen bu tasarının 
esası, Finansman Kanunundan farklı olarak 
Vergi Reform Komisyonundan geçirilmiştir. 
Yani bu tasarıyı 1961 de kurulmuş olan Vergi 
Reform Komisyonu hazırlamıştır, esasını.. An
cak bu gelen tasarı ile vergi reform komisyonu
nun hazırladığı ve 1964 te Meclise verilmiş 
olan tasarı arasında bâzı farklar vardır. Maliye 
Bakanlığımız, eski tasarıda bâzı bölümleri de
ğiştirerek yeni bâzı esaslar getirmiştir. Şimdi 
izin verirseniz bu farklar üzerinde duracağım 
ve bu farklar üzerinde mutabık kalmadığımız 
noktaları arz edeceğim. 

Eski tasanda vergi matrahı tahrir ile tesbit 
edilecekti. Umumiyetle, muhterem arkadaşlar Bi
na ve Arazi vergileri her memlekette, bunlara ka-
dastral vergüsr de denir, bunlar yapılacak tah
rirlerle tesbit edilir. Gerek bina ve arazinin ye
ri, mahalli, ebadı, dönümü v. s. si, olduğu gibi 
b-ınkraı getireceği irat veyahut da bunların 
kıymeti, Devlet tarafından heyetler memur 
edilerek tahrir veya kadastro ile tesbit edilir. 
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1964 te getirilen tasarıda bilhassa, Alman-
yatöa ikinci Dünya Harbinden sonra geniş şe
kilde tatbik yeri bulan, norm esasına göre sü
ratli bir tahrir sistemi getirilmişti.. Buna göre, 
bâzı normlar tesbit edilecek, bilhassa her ilde, 
ilçede mıntakasına v. s. sine göre arazi norm
ları sulu olduğuna göre, susuz olduğuna göre, 
yetiştirdiği mahsulün nevine göre; binalarda 
da gene, metrekaresine göre, binanın inşaat 
malzemesine göre, bâzı normlar tesbit edilecek; 
sonra, giren heyetler mükelleflerden beyan ala
cak bu normlara göre bunları süratle iradı veya 
kıymeti konacaktır. 

Huzurunuza gelen tasarıda bu esastan ayrı-
lınmıştır. Huzurunuza gelen tasarı norm esası 
yerine, tahrir esası yerine, mükellefin beyanını 
almıştır. Buna göre, gerek Bina Vergisinde bü
tün Türkiye'deki mükellefler, gerek Arazi Ver
gisinde gene şehirde ve köylerdeki bütün mü
kellefler M, sayıları beş, altı milyonun üstün
dedir. Beş, altı milyon insan önümüzdeki ilkba
harda beyanname verecektir. Yani, herkes ken
di binasının Maliye Bakanlığının tesbit ettiği 
formüllere göre yerini, ebadını, v. s. sini, onlar 
esasında zor bir şey değildir, maddi şeylerdir, 
bunları ve bir de kıymetini beyan edecektir. 
Rayiç değerini beyan edecektir. Vergi buna da
yanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ben eski bir vergici
yim, uzun zaman vergi tatbikatında bulunmuş 
insan olarak bunu arz ediyorum, bu bana çok 
güç değil, âdeta, muhal görünen bir şeydir. 
Böyle, Türkiye'de çoğa okur - yazar olmıyan 
milyonlarca mükellefin kendi binasını, kendi 
arazisini beyan edecek, bırakın maddi tarafla
rını, bunlar kolaydır nihayet; ve sonra bunlara 
bir değer koyacak. Şimdi bir binanın kirası be
yan edilebilir. Kiraya veriliyorsa maddidir, ka
bili tasviptir. Satıldı ise eğer, satış değeri de 
malûmdur. Hattâ, emsal bulunabilirse ona göre 
insan bir kıyaslama yapar, ortalama bir parmak 
hesabiyle bir beyan yapabilir. Ama, bunların 
hiç birisinin olmadığı yerler var. Faraza köyleri 
alın. Sekiz, on senede bir alım - satım olmaz. 
Kolay değil. Arazi bizde tedavül etmez, köylü 
sıkısıkıya bağlıdır malına, satmaz. Hatıtâ yanı-
başındaM komşunun tarlasını da ne yapayım 
da tarlama katayım, diye düşünür, bütün ideali 
odur. Bâzı memleketlerde de böyledir. Türk 

köylüsü toprağa bağlıdır, hayata bağlı olduğu 
kadar, binaenaleyh oralarda alım - satım değe
ri de mevcudolmıyabilir. Nasıl bir beyan yapa
caktır? Sonra bu beyanda herkes beyan edece
ği için, aynı vasıftaki hattâ aynı yerdeki bina 
veya arazi için binlerce farklı beyan yapılma
sı mümkündür. Herkez bir şey beyan edecek. 
Bir yerde bir dönüm tarla için birisi beş lira 
diyecek, birisi 500 lira diyecek, ötekisi 1 500 
lira diyecek. Beş lira ile 1 500 lira arasında ay
nı vasıftaki tarla için çeşitli beyanlar olacak. 
Binalar için de aynı şekildedir. Grene birbirin
den farklı yani beş, on, yirmi çeşit, bunları bir 
tasnif ederseniz belki, binlerce birbirine benze-
miyen beyanlar olacak. Bunları birbirine yak
laştırmak mümkün değil, kolay da değil. Çün
kü, getirilen sisteme göre bu beyanları alacak 
vergi daireleri, bu beyanı ya aynen kabul ede
cek, aynen kabul edilse dahi birbirinden bu ka
dar f arkh kıymetler üzerine konan vergide ada
let olmaz. Bâzı vatandaşlar kuşkuludur, biraz 
ürkektir, çok namusludur onun için yüksek bir 
beyanda bulunacak. Buna mukabil bâzı vatan
daşlar o kadar önem vermez, fazla kuşkulu de
ğildir, düşük beyan edecek. Şimdi bu beyanları 
birbirine yaklaştırmak muhal olduğu için bu 
beyanlar üzerine vergi tarh etmeye kalktığınız 
takdirde, bu beyanlar dayanan bir vergide ada
let aramaya imkân yok. Çünkü birbirinden o 
kadar büyük farklı matrahlar olacak ki, o ka
dar farkh matrahlar üzerine âdil bir vergi koy
maya elbette ki, imkân olmaz. 

Efendim tasarıda işte norm esası tesbit edil
miştir, buna göre bu normlara göre düzeltile
cek. 

Muhterem arkadaşlar 5 - 8 milyon beyanna
meyi tetkik etmek mümkün değildir. Ne kadar 
geniş heyetler tesbit ederseniz edin, bunun tet
kiki yıllar sürer ve içinden çıkılmaz. O vakit 
çaresiz mükellefin beyanı ile çoğu zaman ikti
fa edilecek veyahut da serpiştirme olarak bâzı 
beyannameler ele alınacak, bugün yaptığımız 
gibi, faraza Gelir Vergisinde. % 1 - 2 mükellefi 
tetkik edebiliyoruz, orada da belM öyle. Onlar 
ele alınacak onların vergisi artırılacak. Bu ayrı 
bir adaletsizlik olacak. Tetkik edilenle edilmi-
yen arasında ayrı bir adaletsizlik doğacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, yeni tasarıda bu tet
kikin yani mükellefin beyanını kontrol edecek 
kişiler, vergi daireleri olacaktır. Bundan evvel-
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ki tasarıda ve halen yürürlükte bulunan kanun
da, mevzuatımızda umumiyetle komisyonlar bu 
takdir işlerini yaparlar. Biraz önce bir başka 
kanun vesilesiyle de arz ettim; bu komisyonlar
da halk mümessilleri bulunur. Ticaret odaların
dan, ziraat odalarından, köylerde tahrir yapıla
caksa köy ihtiyar heyetinden mümessiller bulu
nur ve takdirleri onlar yaparlar. Şimdi bunu 
alıyoruz vergi dairesine orada tek memura ve
riyoruz. Bu komisyonların yapacağı takdiri tek 
memur yapacaktır. Yani mükellefin beyanını 
kontrol edecek, kabul etmezse yeni bir değer 
takdir edecek. Bunun memlekette neler yara
tacağını vergi tatbikatında bulunmuş insanlar 
veyahut da vergi muamelelerine veyahut bu 
tatbikata mâruz kalmış vatandaşlar yakından 
bilirler. 

Muhterem arkadaşlar, takdir kolay şey de
ğil, hele takdiri yalnız başına memura verdi
ğiniz takdirde. Elbette ki, bu memurun insaflı
sı vardır, fakat hele bir insafsızına rasladığınız 
anda felâket olur ve korkuyorum büyük suiisti
mal olur. Yani bu sebeple getirilen vergi kadar 
bunun kadar suiistimale açık bir kapı bir daha 
bulunamaz. 

Sözlerimin başında, tümü üzerimde konuştu
ğum zaman, getirilen vergi kanunları geniş 
takdirlere yol açıyor, dedim. Sayın Maliye 
Bakanı «canım ne getiriyoruz, takdir» dediler. 
işte en büyüğü buradadır. Vergi dairelerine 
muazzam takdir yetkisi veriyoruz. Vatandaşın 
beyanını kontrol edecek 100 değil 500 diyecek, 
1 000 değil, 5 000 diyecek. Vergi koyacak, on
dan sonra varsın itiraz etsin, itiraz tabiî yıllar
ca sürecektir. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir nokta esM 
mevzuatımızda ve bundan evvel gelen tasarıda 
bina vergimiz irada istinadederdi. Yeni gelen 
tasarıda Bina Vergisinde vergi matrahı, rayiç 
değere istinadettirilmiştir. Arazi Vergisi de böy
ledir. 

Muhterem arkadaşlar, rayiç değer ile daha 
doğrusu alını - satım değeri ile irat arasında 
çoğu zaman bir münasebet, bir uygunluk bul
mak mümkün değildir. Başka faktörler dolayı-
siyle irat ile mütenasibolmadan emlâk kıymet
leri yükselebilir. Faraza bizim Karadenizde ara
zi çok dardır ve orada emlâk fiyatları yüksek
tir ve alabildiğine nüfus çoğaldıkça yükselmek

tedir. Arazinin verimi artmadığı halde mütema
diyen değeri yükseliyor. Bâzı yerlerde bu ölçü
de değildir. Kıymete istinadettirildiği takdirde 
Karadenizdeki mükelleflerden a.lnn . satım kıy
meti üzerinden vergi alacaksınız, alacağınız ver
gi Orta - Anadolu'daki veyahut başka yerdeki 
mükelleflerin bâzı hallerde 50 misli olacaktır, 
20 misli olacaktır. Adalet bunun neresinde? 
Böyle vergi olur mu? 

Sonra binalarda da öyledir. Çeşitli sebep
lerle bina iratlariyle bina kıymetleri arasında 
uygunluk bulunmıyabilir. Halbuki her yerde 
ve her vakit verginin irattan ve kazançtan alın
ması lâzımdır. Demokratik bir nizamda hür dü
zen bir nizamda, piyasa ekonomisi nizamında 
durum budur; sosyalist memleketler hariç ta
biî. O yarı bir düzen. Orada belki vergi de yok
tur ama vergiden daha ağır şeyler vardır. Ben 
Rusya'da gördüm, bu defa Sayın Cumhurbaşka
nı ile gittiğim zaman, müsaade istedim, bir ran
devu istedik vergi sistemleri hakkında bilgi al
mak için Maliye Bakanı ile görüştük. Orada 
gördüğüm şudur; filvaki vergi var. Fakat ver
giden çok fiyat mekanizması ile işlerini hallet
mektedirler. Her şey devletin olduğu için ma
liyetle satış değeri arasındaki fark Devlet Ha
zinesine giriyor. Binaenaleyh vergi yok, fakat 
0 fark o kadar muhteşem o kadar muazzamdır 
ki, sosyalist memleketler dünyanın en çok vergi 
alan devletleridir. Rusya'daki vergi, eğer mu
kayese ederseniz bu şekilde alınan vergi, dün
yanın en ağır vergisini teşkil etmektedir. Bu
nunla yapmaktadır, ücret politikası ile yap
maktadır, işçiye verilen ücretler yüksek görü
nüyor, aşağı - yukarı ortalama 100 rublenin üs
tünde. Bir ruble bir dolara yakın muadeleti. 
Yüz rublenin üstünde gözüküyor ama ona mu
kabil bizde 40 lira olan bir ayakkabı 250 lira. 
Bizde 100 - 200 - 300 lira olan bir pardesüyü 
1 500 lira fiyatla almaktadır. Binaenaleyh ücre
ti yüksek görünüyor ama istihlâk fiyatları da 
o kadar yüksektir M, ve hepsinin farklarını 
Devlet alıyor. Bir elden verdiğini öteki elden 
daha geniş şekilde toplamaktadır ve sefalet 
içindedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sebeple kıymetleri, 
alım - satım kıymetlerini vergiye esas tutmak
la mahzur vardır. Çoğu zaman korkarım M, bu 
usul ile, kıymete dayanması usulü ile bir bina-
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nın veyahut bir arazinin getirdiği hasılattan 
daha çok vergisi olsun. 

Komisyon mazbatası, gayet gariptir, bunun 
modern bir usul olduğundan bahsediyor. Nasıl 
modern usul oluyor? Modern usul olması için 
medeni memleketlerin birkaçında bunun tatbik 
edilmesi lâzımdır. Ben bunu bilmiyorum, bana 
öğretilirse müstefidolurum. Hangi memlekette 
bu şekilde ve bu yolla ve bilhassa getirdiği irat
tan fazla vergi alınmasının neticesini doğuracak 
bir sistem ile vergi alıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu sebeple vergi de
ğerlerinin behemahal irada bağlanması zaru
reti vardır, kanaatindeyim. Bundan evvel filva
ki Arazi Vergisi kıymet üzerinden alınıyordu. 
1938 yılında yürürlüğe giren kanunla. Muhte
rem arkadaşlar, o tarihte tahrirle tesbit edildi
ği halde ilk tatbik yılında muazzam bir reaksi
yon uyandırmıştır ve büyük tesir yapmıştır ve 
halka ağır gelmiştir. Fakat ara yere ikinci 
Dünya Harbi girdiği için ikinci Dünya Harbi
nin gürültüleri arasında mahsul fiyatlan falan 
yükselmiş, para değeri düşmüş olduğu için kıy
met üzerinden alınan Arazi Vergisinin tesiri 
hissedilmemiştir. Ama ilk tatbik yılında tahrire 
dayandığı halde kıymet üzerinden alınan vergi
nin birçok yerde büyük adaletsizlikler doğur
duğu görülmüştür. Nitekim Millî Birlik Hükü
meti zamanında Temsilciler Meclisine gönderi
len bir kanun tasarısiyle biliyorsunuz Arazi 
Vergisine on kat zam yapılmak istenmişti. Tem
silciler Meclisinde o vakit büyük fırtına koptu 
ve nihayet bu zam teklifi 3 katına indirildi. Ben 
bilâhara maliyecilerden biliyorum «iyi olmuş» 
dediler. Çünkü biz tetkik ettik, 10 kat zam ta
hakkuk etmiş olsaydı bâzı yerlerde altından 
kalkılamıyacak neticeler doğuracaktı. Bu se
beple kıymet üzerinden alınan vergiler biraz 
yüksek olduğu takdirde, hakikaten aslı adalet
sizlik olduğu için bu adaletsizlikler birdenbire 
sırıtır ve görülür. Hafif tutulduğu takdirde bu 
hafiflik sayesinde adaletsizlikler de az tesir ya
par ve görünmiyebilir. Bizde bu şekilde Arazi 
Vergisi değeri bakımından hafif olduğu için 
adaletsizlikler görünmemiştir. Ama şimdi alım 
satım değerine dayanan bir Arazi Vergisini al
dığınız takdirde hakikaten büyük adaletsizlik
ler süratle gözümüze çarpacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıda mutabık 
olmadığımız diğer bir nokta, Bina Vergisinde 

nöbetler yüksektir. Bina kiralarını 10 yıl üze
rinden kapitalize edersek bugünkü tesbit edece
ğimiz vergi değerlerine ulaşmak kabil değildir. 
Bu suretle alınan vergi de korkarım ki, getir
diği iradın üstüne çıkacaktır. 

Yine Bina Vergisinde muaflık haddi olarak 
50 bin lira alınmıştır. Muhterem arkadaşlar, 
1964 te mevzuatımızda bâzı hükümler konmuş
tu. Sosyal meskenlerin vergiden muaf tutulma
sı gibi hükümler konmuştu. Orada sosyal mes
ken tarif edilmişti ve sosyal mesken muaf tu
tulmuştu. Şimdi bunun yerine değere dayanan 
bir muaflık ihdas ediyoruz. 50 bin liralık değer 
korkarım M, sosyal mesken olarak kabul ettiği
miz tipin karşılığını vermiyecektir. Bugünkü 
rayiçlerle bilhassa Ankara, istanbul ve izmir 
gibi büyük şehirlerde arsa fiyatları yüksek ol
duğu için 50 bin lira ile bir sosyal mesken yap
maya imkân yoktur. Böyle çıktığı takdirde ha
len muaf olan sosyal meskenlerin veyahut da o 
tipteki binaların çoğunu vergi mevzuuna alaca
ğız ki, bu da doğru değildir. Gayrimenkul ser
veti ile mesken arasında bir fark gözetmek lâ
zım. Mesken, ihtiyaç vasıtasıdır, ihtiyaçlarımızı 
giderme vasıtasıdır ve vatandaşlarımızın rahat 
bir hayat yaşamasını, sıcak bir yuvada oturma
larını Devlet olarak sağlamamız lâzım. Binae
naleyh, hiç olmazsa asgari tipte bir sosyal mes
keni bir vergi dışında bırakmalıyız M, vatandaş
larımızın asgari bir hayat seviyesi sağlamaları
na imkân hazırlıyalım. 

Değerli arkadaşlarım, Arazi Vergisinde kü
çük çiftçi muaflığı için kabul edilen had de ye
tersizdir. 25 bin lira alınmıştır. Rayiç değeri 
yani alım - satım değeri 25 bin liralık araziye 
sahibolan, araziyi işletmekte olan küçük çiftçi
ler vergiden muaf olacaktır. Biraz evvel arz et
tim, 25 bin lira, faraza Karadenizde belki 5 dö
nüm araziye tekabül eder. Binaenaleyh, Kara
denizde fiyatlar çok yüksek olduğu için 6 dö
nümlük bir arazi sahibi bu muaflıktan fayda-
lanmıyaoaktır. Bâzı yerlerde 30 dönüm araziye 
tekabül eder, büyük kıymet farkları olduğu 
için bu miktarı yüksek tutmak zarureti vardır. 
Aksi halde küçük çiftçilerin yani muaf tutmak 
istediğimiz çiftçilerin tamamını vergilendirmek 
yoluna girmiş oluruz. Yine arazi vergisinde nis-
betler de yüksektir. Bize ifade edildiğine göre, 
bilhassa ziraat odaları heyeti ile temas yapmış-



C. Senatosu B : 96 20 . 7 . 1970 O : 2 

tim, onlar bâzı yerlerde bugünkü verginin se
kiz veya on katına çıkacaktır, yeni nisbetlere, 
yeni matraha ve kıymet esasına göre bu vergi; 
dediler ki, hakikaten böyle ise ağır bir mükel
lefiyet ile çiftçilerimizi karşıkarşıya bırakaca
ğız, demektir. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir nokta daha 
vardır. Emlâk Vergisi Kanununu değiştirirken 
bunun başka vergilerimize yapacağı tesiri de 
beraber göz önünde bulundurmamız ve hesabet-
memiz lâzımdır. Gelir Vergisinde Emlâk Vergi
sine bağlantılar var. Bâzı mükelleflerin Gelir 
Vergisi muaflığından veyahut götürü usule mi, 
beyan usulüne mi tabi olacağı, içinde ticaret 
yaptıkları veya sanatlarını yaptıkları binaların 
gayrisafi iradına istinadettirilmiştir. Gayrisafi 
iradı muayyen bir kısımdan fazla olan yerde 
ticaret yapanlar beyan üzerinden, defter usulü 
ile Gelir Vergisine tabidir, ondan aşağı olanlar 
götürü usulle Gelir Vergisine tabidir. Yani ver
gileme usul ve sistemleri ayrıdır. Bu vergi ih
das edilince Türkiye'de mevcut, bugün götürü 
usulle vergilendirilen yüzbinlerce esnaf, kelime
yi yerinde kullanıyorum, belM ikiyüz bin, üç 
yüz bin esnaf otomatik olarak Gelir Vergisinde 
defter tutma mükellefiyetine gireceklerdir. Bu 
tasarıda bunun da düşünülmemiş olduğunu 
hayretle gördüm. Bu sebeple muhterem arka
daşlarım, arz ettiğim sebeplerle, bu tasarıyı 
bundan evvelki tasarıda yaptığım gibi, eksik 
görüyorum, noksan görüyorum, aksak görü
yorum; esasını benimsediğim halde bilhas
sa bu teknik noktaları düzeltmek ve değiştir
mek lâzımdır. Komisyonun geri almasını ve bun
ları düzeltmesini grupum adıma rioa edeceğim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Me
len. Sayın Gündoğan buyurunuz, efendim. 

C. H. P. GBUPU ADINA FİKRET GÜIIDO-
ĞAN ffctanbui) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, Emlâk Vergisi Kanunu tasarısı adı 
albr^la. huzurunuza getirilen bu tasan üzerinde 
beyarJrrda bulunmak üzere kürsüyü işgal edi
yorum. öncs şunu söyliyeyim ki, Emlâk Vergi
si Kanunu tasarısı adı ile bir tasarının sevk 
edHaceğİ Türkiye'nin bugünkü koşulları içinde 
meçhul, bilinmiyen, gelmesi melhuz olmıyan, 
şevki melhuz olmıyan bir vakıa değildi. Bu Tür
kiye koşullarının ciddi olarak ve ekonomik 

i açıdan değerlendirdiğiniz takdirde Türkiye'de 
i Emlâk Vergisi adı altında alınagelen verginin 

çok eskimiş esaslara dayalı olduğunu ve bu iti
barla modernleşmeye mühtacolduğunu kabul 
etmeye mecbur olursunuz hangi, partiden olur
sanız, hangi mevkide bulunursanız bulunmuş 
olun, Bu eskilikten başka Emlâk Vergisi ka
nun tasarısına ihtiyaç başka bir yerden de do
ğar Bildiğiniz gibi en son tahrir yanılmıyorsam 
1S37 lerde yapılmış oluyor. 1037 den bu yana 
geçen zaman aşağı yukarı 33 senedir. 33 sene-. 
de Türkiye gibi bir memlekette ekonomik ko
şullar, sosyal koşullar 33 defa değiştiği halde, 
Emlâk Vergisi Kanununda herhangi bir deği
şiklik yapılmaya yanaşılmaması bu vergi mü
kellefleri lehine olmamıştır. Neden diye sorul
duğu. zaman arz edeyim, 33 yıl zarfında yeniden 
yapılan har binanın veya herCıangi bir surette 
ziraata açılan her arazinin yeniden vergilenmesi 
ycluna gidrm.ig, 33 yıl zarfında yeniden mal ik-
tis"bedenlerle ondan evvel iktisabeden ve tah
rire tabi olanlar arasında kimsenin kabul ede-
miyeceği kadar ağır vergi adaletsizlikleri doğ
muş mudur, doğmamış mıdır? Elbette doğmuş
tur. Koskoca babadan kalma evinize 130 kuruş 
vergi verirken, hemen onun yanında çocuğunu
zu evlendirdiğiniz zaman yaptığınız iki gözlü 
bir eve de 130 lira vermeye başlamışsmızdır. 
Bu bir adaletsizliktir, gayet tabiî; tahrir yapıl
anıyor diye. Ama yeni yapılmış binalara yahut 
yeniden ziraate açılmış emlâke, yeni esaslara 
i-inaden vergi koyacaksınız, eskiler bir nevi 
vergiden bağışıklık kazanacaklar, bu adal&tsiz-

I İzktir. 
i O ki, vergiyi Anayasamıza göre herkes gü

cüne güre ödeyecek ve karmı giderlerini karşı-
hyacaktır. Bu konuda eğer emlâk de bir vergi 
konusu is s eskiyi ile yenisi arasında bir teadü
le ihtiyaç vardı ve ben doğrusunu söylemek lâ
zım gelirse, Türkiye'de Emlâk Vergisinin düzel
tilmedi yoluna gidilirse, ezellikle eskiden taki-
bedllen tahrir usulüne müracaat edilecekse, ne 
büyük masraflara ne çok zaman kaybına baliğ 
ola sağı düşünülerek bunun içinden nasıl çıkı
lır diye bir vatandaş olarak düşünüp durur
dum Simdi bu kanunla getirilen beyan sistemi 
eğer suiistimal edilmez ise. eğer memıırların el
lerinde işkence aleti olmazsa, fevkalâde, sım-
p.ıkı üzerinde duruyorum, eğer parti ayırımın-

I dan başlıyareik, varlıklı ayırımı, rü§vet verme, 
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alma gibi yollarla, bu kanun, beyan usulü me
mur elinde oyuncak hale getirilmezse, doğru
sunu söylemek lâzım gelirse ve namusluca, dos
doğru, efendice tatbik edilirse büyük tahrir kül
fetinden, masraftan ülkeyi kurtarmış olmak cid
den takdire şayan bir harekettir. Yani bunu na
sıl inkâr edersiniz. Türkiye'de milyonlarca par
ça arazi var, ev var, bunların vergilerini tâyin 
etmek için her birisine bir komisyon göndere
rek takdiri kıymet üzerinden ve saireden birta
kım muameleler yaptırarak, vergilendirmeye 
gitmenin ne kadar büyük masraflara mâlolaca-
ğını kabul etmek gerekmez mi? Gerekir. Tek
rar ediyorum, ama bu beyan usulüne dayan
mak iyi, fakat memurlar elinde işkence aleti 
olmamak kaydiyle. inşallah Türkiye'de Perso
nel Kanunu da geliyor ve daha birtakım kanun
ların getirileceği söyleniyor. Türkiye'de modern 
devlet idaresi kurulur da bu kanunlarla me
murlara, daha doğrusu Devletin sürekli hizmet
lerini g'ören kişilere verilen yetkiler vatandasın 
başm^a 'belâ topuzu gibi veyahut demeklesin kı
lıcı gibi sallanmaz; ve vatandaş kurtulur. 

Şimdi beyan usulü yerine tahrir usulü kal
saydı, eğer Türkiye'nin kamu düzeni, bilhassa 
karau himneti gören kesiminde ya-şıyanların ah
lâki düdeni, tâbiri caizse ahlâki durumu bn?"k-
sa, o tahrir usulünde de aynı bo.Tnkluk deva™ ede
cektir ve kanaatimce aynı mahzurlar vardı. Şim
di vatandaşın beyanını cihetteki kontrol etme
den, hepten kontrol etmeden, bırakmak doğru 
değildi? ama, vatandasın K ŷan̂ m düpedüz yalan 
beyan, asla dürüst bir vatandaşlık görevi ile ka
bili telif olmıyan hileli beyan gözü ile önceden 
tanımlamazsanız, o gözle bakmassnn's Maliye 
teşkilâtı olarak vatandaşa itimat ederseniz, o 
takdirde size vatandaşla aranızdaki muamelenin, 
iyi yürütülen bir Hükümet gözü ile bakmak 
mümkündür, ama öyle yapmryacaksanız, beyanı 
muhakkak hileli beyan, muhakkak kötü niyete 
istinadeden bir beyan olarak kabul ederek, her 
vatandaşın başına takdir komisyonu belâ ede
cekseniz, o zaman sizinle burada değil ta huzu
ru mahşere kadar nerede bulunursak, hangi mev
kide bulunursak, o güçlerimizle mücadele edece
ğimizi şimdiden açıkça beyan ederiz. Ama artık 
Türkiye'de bu ortazaman biçimi anlayıştan kur
tulacağımızı ümidediyorum, vatandaşın beyanı
nı doğru kabul edip pek nadir istisnaları içinde 

takdir komisyonu beliyesine vatandaşı mâruz bı-
rrkmıyacağınızı kabul etmek istiyorum. 

Kanunda vergilendirmede irat yerine değer 
esasının kabul edilmesi tenîdd ediliyor. Filhaki
ka matla değer arasında münasebet her zaman 
özellikle vergi mükellefi lehine tecelli etmiysbi-
îir. Ve binanın veya afazinin ekonomik anlamda 
gelir getirici olman kaydiyle vergisinin çoğal
tılması veya ondan bir miktar vergi alınması da
ha mâkul gibi gözükebilir. Arca, birçok bina ve 
arazinin çok uzun zamanda el değiştiren bir sü
reç içinde bulunduğunu kabul etmek gerekli. 
özellikle tarıma dayalı ülkelerde araai ve bina 
aiım - satımlarının çok fazla olmadığı, hele irat 
bakımından, kira getirme bakımından da bütün 
arazi ve emlâldn kiraya, icara verildiği iddia 
edilemez. Bu bakımdan ekonomisi tanına daya
lı ülkelerde binadan ve araziden vergi alırken 
irat yerine kıymet koyarsanız yahut alım - sa
tım değerini- koyarsanız o takdirde dikkat ede
ceğiniz bir husus vardır, iratla değer arasında 
büyük çelişki doğmasın. Yakın olsun, benzerlik 
olsun, hiç değilse yakınlık olsun. Siz iradı esas 
alırsınız, vergi nisbetini öyle koyarsınız İd, de
ğer esasına istinadederek aldığınız vergiden çok 
daha iyi vergi alırsmz; eğer matrahı tâyin et
mek ve vergi aiınaksa esas. Böyle yapmayıp o 
vergi mükellefinin tahammül edebileceği vergiyi 
almak için bir kmtas arar ve meselâ irat yerine 
durgun ekonomilerde, tarımeal ekonomilerde de
ğeri nasarı itibara alıp da hüsnüniyetle tatbik 
ederseniz bunda bir mahsur elmasa gerektir, 
kanaatimce. Şimdi değeri alırsınız, irat esasını 
aldığınızdan çok daha az nisbette vergi ödetir
seniz o zaman değer mükellefin lehinedir. Bina
enaleyh, münakaşa edildiği zaman çok büyük 
mahzur doğuran bir esas değildir, G itibarla ka
nunun bu tarafına fazla ilişmeye gerek yoktur. 

Şimdi, kanunun adaletsiz gibi gözüken yön
leri yok mudur? Vardır. Hafifinden şiddetlisi
ne doğru giderek izah etmeye çalışayım. 

Kanunda yeni yapılan binaya on yıl muaf
lık tanımak, belki bundan evvelki bina vergile
rinde tanınmış bir müktesep hakla devam ettir
mek anlamına alınırsa, kabul etmek mümkün
dür. Ama, şunu söyliyeyim ki, mücerret olarak 
bir taraftan Emlâk Âlım Vergisi ihdas ederse
niz ve bununla talebi kısma imkânı elde edece
ğinizi söylerseniz, bir taraftan Bina Ruhsatları 
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Vergisini artırırsanız, ama bir taraftan da yeni ı 
yapılan binada on yıllık muaflık getirirseniz, bir j 
eski hakkı, bir müktesep hakkı muhafaza etmek 
için bunu yaptığınız zaman kimsenin bir şey de
meye mecali, hakkı yoktur. Mümkündür ki, hu
kuk da budur, iktisadi düzen de budur. Ama, çe
lişkin olur bu. Bir memlekette bina yapımına 
fazla yatırım yapılıyor ve bundan memleket eko
nomisi zarar görüyor diye yeni bir vergi ihdas 
ederek, Bina Alım Vergisi getirirsiniz, bir taraf
tan da muaflıkları uzun tutarsanız sizin anlayı
şınız çelişki içindedir diyebilirler. Ama bir mük
tesep hakkı muhafaza ediyoruz, o bakımdan bu
nu tutuyoruz, bu on senelik muaflığı derseniz, 
bunu da anlamak mümkündür. Fakat binaların 
vergiden on sene müddetle muaflığını anlamak 
bir dereceye kadar müktesep haklar bakımından 
mümkündür ama, neden arazide genel muaflık 
yoktur yahut genel muaflık çok küçük bir birim 
içinde muhafaza edilmek istenmiştir, küçük j 
çiftçi istisnası olarak 25 bin liralık bir muaflık 
korunmuştur? Bina ile arazi arasında vergi ba
kımından eşitlik kurmak da zorunludur. Hattâ 
bâzı kere, binanın daha ziyade vergi alınacak 
bir meta olduğu ya da bir mal olduğu bir ikti
sadi değer olduğu kabul edilmek daha doğru
dur. Çünkü tarım arazisinden özellikle her za
man gelir temin etmek mümkün değildir. Çok 
düşük gelir elde edilen seneler, çiftçinin bir ıs
tırabı olur. özellikle bu sene kuraklık yüzünden 
birçok bölgelerimizde çiftçinin halinin perişan 
olduğu nazarı itibara alınırsa, binaya muaflık 
tanımakta daha kolaylık, suhulet göstermek, bu
na muka1 .il ziraat arazisinde muaflık tanımakta 
zorluk çıkarmak, anlaşılması mümkün olmıyan 
bir adaletsizlik olur. Ve küçük çiftçi muaflığı
nın 25 000 lirada kalması, kanaatimizce âdil de
ğildik Küçük çiftçi muaflığının daha yukarı çı
karılması zorunludur. Çünkü, Türkiye'de uzun 
yıllardan beri çift sahasında çalışanlar, tarımda 
çalışanlar ne gelir artımına mazhar olabilmişler- I 
dir, ne de üretim miktarı artımına mazhar ola
bilmişlerdir. Hem üretim artımı bakımından 
düşmüşlerdir - nüfus patlaması yüzünden daha 
az pay almışlardır - hem de gelir artması bakı
mından her hangi bir gelişmeye mazhar olama
mışlardır. Çünkü zirai mahsullerin değerleri son 
yıllarda artmamıştır. Hattâ bir bakıma girdi
ler hesaplanırsa, zirai mahsullerin maliyeti yük
selmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir dakikanızı 
rica edebilir miyim, efendim? 

Bir oylama muamelesi vardı, onu, bu birle
şimde saymak ve Yüce Senatoya bildirmek 
icabediyor. 

Finansman kanunu tasarısı üzerinde oyunu 
kullanmamış sayın üye var mı efendim? Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir, efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu iti
barla zürraın, çiftçinin, tarımla uğraşanların ge
lirlerinde artma olmadığı, buna mukabil tarım
la uğraşanların kullandıkları girdilerin fiyatla
rının her sene yükseldiği, gelir artması ve mik
tar artmasına mazhar olmıyan çiftçilerin nazarı 
itibara alınması ve küçük çiftçi muaflığının 
25 000 liradan 50 000 liraya çıkarılmasında bü
yük fayda olduğu kanısındayız. Çünkü, Türki
ye'nin tarımsal ekonomisinde bu, düşen kon
jonktür yahut düşen fiyatlar yahut düşen gelir
ler sürecinin nazarı itibara alınması zorunludur. 

Bu kanunda bir başka hususiyet var ki, onun 
da bu kanunda yer almasını, doğrusunu söyle
mek lâzımgeîirse, doğru bulmuyoruz. Birtakım 
izahlar yapılacaktır. Haricen sordum öğrendim 
de ama, tatmin olunmadım. 

Şimdi belirteceğim müessese şudur: 29 ncu 
maddede. «Tarım arazisinin vergi değerinin tes-
bitinde ise arazinin (Arsalar hariç) potansiyel 
hâsılası da ayrıca nazara alınır.» diye bir fıkra 
var. 

Bu 29 ncu maddeyi bir kere okuyacağım. 
Bunu lütfen dikkatle nazarı itibara almanızı 
rica edeceğim: «Vergi değeri: 

Madde 29. — Vergi değeri, Emlâk Vergi
sinin mevzuuna giren bina ve arazinin rayiç 
bedelidir. 

Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tari
hindeki normal alım satım bedelidir. 

Arazi ve bina ile ilgili normal alım bedeli
nin tâyininde bu Kanunun 31 nci maddesine 
göre hazırlanacak tüzükte belirtilecek normlar 
nazara alınır. 

Tarım arazisinin vergi değerinin tesbitinde 
ise arazinin (Arsalar hariç) potansiyel hâsılası 
da ayrıca nazara alınır.» 

Şimdi, demek ki, Emlâk Vergisine konu 
olan arazi ve binanın vergi değerini tâyin eder
ken, rayiç bedeli nazarı itibara alacağız. Ra-
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yiç bedel ise, onun normal alım satım bedeli 
olacak. Bu normal alım bedelinin tâyininde de 
31 noi maddede gösterilen, şekilde hazırlanacak 
ftüzükfce belirtilecek. Fakat en sonunda «tarım 
arazisinin vergi değerinin tesbitinde arazinin 
hâsılası da ayrıca nazara alınır» demek sure
tiyle yeni bir esas getiriyorsunuz. Sayın Hü
kümet, bu yeni esası, müsaadenizle, ne kadar 
iyi niyetle ve objektif esaslara dayak norma
tif ön katagorilerle hazırlarsanız hazırlayınız; 
suiistimale, bölgelerarası, nıınitakalararası köye 
göre mevkilerarası ve giderek, mükelleflerarası 
farklılaşmanın kanuni mesnedi olacaktır, bu 
kıstas. 

Potansiyel hâsıla nedir? Şimdi bunu Mm 
tâyin edecektir? Biliyoruz, bu kanunda var, 
izahat verip de gitmiyelim, herkesi biliyor 
farzedelim, bunu. 

Potansiyel hâsıla dediğiniz zaman, efendim 
biz öyle bir tüzük hazırlayacağız ki, öyle bir 
toarem hazırlayacağız ki, o baremde hiç kimse
nin şikâyeti kalmıyaoak. Bunu iddia edebilir 
Elisiniz? Mümkün değil. Şu kadarını söyliyeyim 
size, Ziraat Bankasının çiftçiye kredi verirken 
düzenlediği baremler vardır. Bunların nasıl 
hazırlandığını çok iyi bilen kişiler buraya gel
mişlerdir. Söylendiği zaman, kimsenin yaban
cısı olduğu bir bilgiyi vermiş olmuyorum. Şim-
d_ siz potansiyel hâsıla dediğiniz zaman, hele 
potansiyel kelimesi de lâtin kökünden geliyor; 
buna kaç bin türlü mâna verileceğini ve bu 
mânaları da kasti mahsusla verilebileceğini he
saplamaz mısınız? Hesaplarsınız. Bunun yeri-
m< bunu neye koymak lüzumunu duydunuz? 

Şimdi bir dereceye kadar satış için bunu 
kabul etmek mümkündür. Bir araziyi satarken 
adamın, dönüm başına, metrekare başına istedi
ği parayı neye istinadöttirdiğini ararsınız. 
Adam genel fiyatlar seviyesi içinde, kendi ma
lının değerini, başka mallara bakarak koyabi
lir. Ama bir de ona ilâveten, tarlasının köye 
yakınlığını yahutta içinden her hangi bir su 
yolunun geçeceğini, yolun geçeceğini hesaplı-
yaraik, bir değer daha koyabilir. Köye 20 km. 
uşaktaki bir tarla ile köye 200 metre yakınlık
taki bir tarla arasında elbette farklar olabilir. 
Dahası var. Bu ters de olabilir. Köyün 20 km. 
uzağında taban bir yerde bir arazinin değeri 
ile köye 200 metre mesafede fakat bir bayırda, 

20 . 7 . 1970 O : 2 

taşlık üzerindeki arazinin değeri çok farklı ola
bilir. Ne bakımdan, verim bakımından farklı 
olabilir, önce. 

Türkiye'de, şimdi gelinecek denilecektir ki, 
efendim artık suni gübre çıktı, verim farkları 
kalmadı. Yok böyle şey. Gene toprağın tabiî 
verimi önemli bir unsur olarak tarımda devam 
edip gidiyor. Çünkü suni gübrelemenin de top
rağın tabiatına, bağlı olduğu belli. Suni gübre 
olarak öyle yüz çeşit gübre yok. Birkaç çeşit 
maddeyi verebiliyorsunuz. Çok zor bir şey. He
le altı tomos veya kayalık veya içi kayalık olan 
ya da çalılık Olan, yahutta susuz olan yerler 
olursa iş tamamen değişir. O sonraki iş. Bü
tün bunlar arazide değerleri değiştirir. E.. 
şimdi siz nasıl tâyin edebileceksiniz bunu. 

Hattâ ben size başka bir şey söyliyeyim. 
Potansiyel değer dediğiniz zaman, eğer ada
mın arazisine koyacağı değeri nazarı itibara 
alırsanız o zaman bunu satışlarda hesaplama-
lıisıniz ve almalısınız. Ve meselâ; ben ced
dimden kalan bir tarlayı satmak isltemem. Biri 
benden gelip almak isterse kendisinden rayiç 
(bedeli isltemem. Ceddimin hâtırası yüzünden 
onu bir misli, İM misli fiyatla satmak belki gö
ze alabileceğim bir fedakârlıktır. Bunu satış
ta nazarı itibara alınız. Bunu kabul ederim. 
Ama vergi verirken, efendim senin tarlanın 
potansiyel hâsıla değeri Ahmedinkinden 2 mis
li fazladır. Nereden çıkardın bunu? E, ben 
(böyle keşfediyorum, yahut öyle yaptık biz. 
Biz oturduk, düşündük ki, Diyarbakır'da böy
ledir, Mardin'de böyledir. Trakya'da, Edir
ne 1de böyledir, Kırşehir'de böyledir. E, sonra 
Kırşehir'in Güneyindeki köylerde böyledir, Ku-
zeyinldekiler böyledir. Objektif değil bu. Bina
enaleyh, «potansiyel hâsılası ayrıca nazara 
alınır» dediğiniz zaman bir adamı hakikaten 
müşkül mevkie düşürmek iktidarını elimize ge
çirmiş olursunuz. Bu Emlâk Vergisine esas 
olacak değeri tesbtiıtlte gerekli bir kıstas değil
dir. Satış Vergisini ayırarak kabul ederim. 
Tarlamı satacağım, elimden çıkaracağım. Bu
nun bugünkü değeri dönüm bakımından di
yelim ki 2 000 lira. Fakat tarlam kuvvetli, 
yahut da içinden su geçecek, yol geçecek. Di
yorum ki, ben bunun dönümünü 5 000 lira
ya satarsam elimden çıktığı zaman 50 senelik, 
40 senelik, 30 senelik, 20 senelik ne hesabedi-
yorsam, o kadar bir mahsul almaktan mahrum 
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olacağım, o bakandan bu fiyatı istiyorum, bu
nu anlarım. Ama Emlâk Vergisine mıa/trah 
olacak değeri tâyin ©derken sizin tarlanızın 
potansiyel hâsılası idliğerinden farklıdır dedi
ğiniz zaman, kıstasımız inıdî olur, sübjektif 
olur. Ve bu çok suiistimale müsait bir mad
dedir. Nereden çıkarmışsınız, nasıl çıkarmış
sınız, bdllmdiyorum. Diyeceksiniz M, Garp mem-
löketlerinde var. Efendim, istirham ©diyorum, 
fbir şeyi unutttmıyalım; Batı ülkelerinde arazi, 
emlâk meseleleri önemli meseleler olmiaktan 
çıkmış. Bir memlekette nüfusun % 7 si tarım
la uğraşırsa önemli değildir, bu. Hele modern 
tarım yapılmaya başlanımıışjsa çok kolaydır bu 
vergiler. Ama bir memleketin % 75 - 80 i ta
nımla uğraşıyorsa, yarım yaka, yarım pabuç, 
kut lâyemuit yaşıyorsa, tesadüfler elindeyse, 
kurak odlduğu zaman aç, bi ilâç ölmekle karşı 
karşıyaysa, siz bu tarım vergilerini, daha 
doğrusu Arazi vergilerini veyahut Bina vergi
lerini - haydi Bina vergileri bir dereceye ka
dar - aharken onları Garp ülkelerindeki eşleri
ne (benzetmeye hakkınız yoktur. Bu sonraki 
bir meseledir. Endüstri devrimini yaparız. Köy
lü nüfusu şehire akar. Bizde % 7 değilse, hiç 
olmazsa % 25 e iner tarım alanımda yaşıyan 
nüfus; o zaman Emlâk ve Arazi vergileri ve
yahut Satürn vergilerinde gerekli düzeltmeler 
yaparsınız. 

Her bir Batı ülkelerinde «bu böyle oluyor
dur mazeretti ile potansiyel hâsılayı Emlâk Ver
gisi değerini teslbit ederken nazarı itibara al
makta mazeret kabul edemem. Olmaz böyle şey. 
Olmaz Iböyle şey, çünkü aynı koşullar içinde 
yaşamıyoruz. Bir Fransa, bir Almanya, hattâ 
italya son zamanlarda bu meselelerde çok da
ha başka yerlerdedir. Bizimle mukayese kabul 
etmiyecek derecede ilerdedirler. Değişik du
rumlar vardır. 

Maddeler geldiği zaman bâzı hususlarda 
düzeltmeler istiyeceğiz. Onları o zaman söyle
mek üzere şinıidüıiık bitirelim. Ancak bir şey 
ilâve edelim. Bakınız 30 ncu maddede, «Mali
ye Bakanlığı ödeme aylarını bölgelerin özel
liklerine göre iller itibariyle değiştirebilir» di
ye bir fılkra var. Maliye Bakanlığına verilen 
bu yetkinin iyi niyetle kullanıldığı takdirde 
üstüne söylenecek söz yoktur. Ama, seçim 
senelerinde bunlar, istisnalar. Söyliyeceğiz, 
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çaresi yoktur, lehe, aleyhe kullanılırsa kazanç 
olur. 

Şimdi, «Maliye Bakanlığı ödeme aylarını 
belgelerin özelliklerine göre iller itibariyle de
ğiştirebilir.» Ekim ayında yapılacak seçim, ver
ginin alınması ayı ise veya taksit alınması ayı 
ise, Maliye Bakanlığınca o bölge bir istisnaya 
tabi tutulursa çok kötü şeyler olur. Vereyim 
misâlini: 1963 te sanıyorum, vergi reformu yap
tık, biz. yanılmıyorsam. 1965 e doğru 1964 
lerde bizim yöredeki Maliye Teşkilâtı ayaklan
dı, Köylü akın ediyor, haberler geliyor. Ney
miş? Köylerde meselâ; süt toplayıcıları, bunun 
gibi basit ticaret yapanlar, muaflıklara girmi-
yen cinsinden olanların her birisinin elinde bi
rer kâğıt, koşuyorlar kasabaya. Ne oldu di
yorsunuz? Diyorlar ki, «vergi memurları gel
diler, bizden vergi aldılar, i^te 300 lira vergi, 
150 lira küsur, 150 lira bilmem ne,..» Bu ne ver
gisi? O yörede, benim bildiğim yörede, 1965 
selimlerinde bunun cezasını çektik. Kendi ik
tidarlarımız döneminde bu hileyi yedik, biz. 
Afiyet olsun, gitti. Şimdi, Maliye Bakanlığı 
ödeme aylarım değiştirir dedinizmi, büyük bir 
silâh; «Vergi alınmıyor.» sözü gider va+and&jim 
kulağına. Bir dahaki sefere alınacak, 3 av son-
VJ alınacak diye gitmez. «Vergiler kalkmış» 
diye gider. Onu siyasetçi böyle kullanır. Bina
enaleyh, böylesine esaslı bir şekilde suiistimale 
müsait madde olmasa olma?: mı? Böyle olur, 
bunun çaresi vardır. Buraya bölgelerinde tabiî 
âfetlere -ağrıyanlar ispat ettikleri takdirde ver
giden birkaç ay için, bir sene için erteleme ta
lebinde bulunabilirler, yasılır. Bu olabilir. Ha
sıl Ziraat Bankası borçlarını cdiyemiyenierin 
erteleme taleplerini böyle bir sebebe bağlamıssak 
vergilerin de ertelenmesini bir mustar durumda 
kalmaya, bir zaruret haline bağlamak mümkün
dür, Şimdilik gözümüze çarpan durum budur. 
Sayın Maliye Bakanından istirham ediyorum. 
iyi niyetli bir Hükümet üyesi olarak bulundu
ğuna hiç şüphemiz yok. Ama bu tehlikeli du
ruklardan kanunu kurtarmasını istirham ediyo
rum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gün-
doğan. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler konuş
tular. Şahısları adına söz istiyen s?yın üyeler: 
Sayın Koeaoğlu?... Yoklar. Sayın Hazer bura
dalar. 
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Muhterem senatörler, Finansman kanan ta
sarısı üzerinde 98 sayın üye oy kullanmış; 74 
kabul, 24 ret ile kanun tasarısı, Millet Mecli
sinden gelen metin değiştirilmek sureti ile ka
bul edilmiştir. Bu sebeple Millet Meclisine iade 
edilecektir, efendim. 

Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Emlâk Vergisi Ka
nunu sayın grup sözcülerinin de ifade buyur
dukları gibi incelenmiş, Vergi Islâhat Komisyo
nundan geçmiş bir tasarıdır. Bence bu kanunun 
bir eksiği Arazi Vergisi ile Bina Vergisi aynı 
esaslara 'bağlanmasıdır. 

Arkadaşlar, Türkiye'de bugün küçük çifi-çi 
veırgi mükellefi olmajk durumumdan çıkmış, 
har haîıi ille Arazi Vergisi ödeme gücünü kay
betmiştir. O derece kaybetmiştlir ki, yıüiaroı 
evvefı biz parti olarak Ar&zü Vergülsini kaldıra
cağımızı hile ilân durumunda ve mecburiyetin
de kalmıştık. Bu itıibac'a beyana müstenit bir 
Arazi Vergüsi ille tahrire müstenit bir Arazi 
Vergisi actjüandıa "kolaylık bakımından beüki 
f&rküar vardır. Yani kanaatimce Hükümet en 
kolayını seçmiştir. Çünkü tahrir güçtür. Mas
raflıdır ama sallamdır, ölçüye dayanır. Tahlil 
10 senede bir Usul Kanununa göre yenilenir. 
Bâzı yeni değişikliklere, tadile uğrar, Tadlüât 
Komisyonlarına gider. Binaenaleyh, tahrir ile 
beyan arasında bu ösasılı temel farklar mevcut
tur. Bu beyan, sadece vergi laümıalk ıLeln trailnn-
muş kolaylık. Doğrudur; ıama tekrar et-miyc ee-
ğim, beyanın isaibe'tle yapılması Türküye'nı'n 
şartları liginde müşkül olduğu gibi, vergi daire
lerimizin ve Maliye Teşkilâtımızın durumu iti
bariyle de bilhassa arıazide bu beyanlıaırm değer
lendirilmesi, tashihi ve âdil bir vsrgilfen&irii^ 
niin temini hemen hemen mümkün değildir. Bu 
ilübarla kanundan beklenen hâsıla Arazi Ver-
gilsinde zaten farla oSmıyacaktır. Amıa bu be-
yanların yanlışlığı ve beyanlar üaerfinıe yapıla
cak tetkiklerden doğacak Milâflıar, şikâyetleri 
artıracak, hükümetler gerek bugünkü Hükü
met, gerek bajka hükümetler bu usulü devam 
iettirdikDerİ müddetçe aldıklarından çok şikâ
yetle îkarşı karşıya kalacaklardır. Üzüntüler, 
huzursuzluklar doğacaktır. Bu itilbarlia bu ver-
giy8 fazla bel bıağlamomah. Aslında bu ver
ginin, Arazi Vergisinin şimdiki muhatabı olan 

özel idare'leri ıslah ederek bu vergiyi bu ba
kımdan da elle almak zamanı gelmiş geçmıiştir. 

Arazi Vergisi hakkındaki mâruzâtımı bu ka
darla, özetledikten sonra lansa ile arazi arasın
daki farkı kanun eaasda tıeaîböt etmıitir. Arsa ha
kikaten Türjkiye'de bilhassa büyümekte olan şe
hirlerde, arsaların vergüendirilmesii bir zaruret 
hafinıe gelmiştir, bir sosyal naıaaeCle haliina gel
miştir. Bunu isabetle ele almak da lâzımdır. 
Fıdkat bundan evvel ansa fiyaltlarını tanzim öt
mek için Devlet yeni tedbMer düşünmüş ve bir 
de kanun getirmiştir. Arsa Ofisi Kanunu. Bu 
ArS'a, Cfilsi Kıannınu iilıemeidiği dlçin ve çıMı-
ğı şartuaırda lişıliyemry&ceği için sadece vergi ile 
Drıniîirdaki düzensizliği düzeüitHiek ısıllaih. ©tmek 
mümkün olmayacaktır. Arsa fiyatlarındaki ıar-
tışîar, arsa spekülâsyonu bu kanuna rağmen de
vam edecektir. Bu veslile ilıe Hükümetten i;:iiir-
fcam edryorum. Arışa müsellesini, Arsa Ofisini 
takviye ederek, cidldî bir müessese halinde ça-
TışiLirarak önlemek lâzmıdır. Aksi takdirde ısa-
d,3ce vergilendirme ile arkalardaki bu karışik-
hğı bu huzursuzlülk ve bilhassa suiiktimalllısri 
önlemek mümkün değildir. Arsa fiyatları bâzı 
yerlerde çok artıyor, vergisi o nisbelte az ola
caktır, hileler olacaktır ve bâzı yerlerde Devlet 
hipînetlerindsn yararlananlar', fayda gönenüıear o 
istifadeler nisbefcinde vergiye iştirak etmiyecek-
lerdir. 

Arkadaşlarınım söylediklerini tekrar etmek 
istemek istemediğin Syn. bu arazi meselesini, 
arasi konulunu tekrar dile getirmek isterim. 
A"a*'. Vergi'ss bugünkü hali! ile ve bu kanun kap
sara! içinde büyük nisfbette çiftçiyi huzursuz kı
lacak ve şikâyetçi hale getirecekti:. Arsalar, 
dediğim gibi sadece vergi bakımından değil Ar
sa Ofisini çalıştırmak sureti" ile düzenlenmesi 
lâzımdır. 

Bilhassa bina vergisinde arkadaşlarımın te
ma* etmediği bir noktanın ilerde söz almaya ma
hal kalmasın dlrye Sayın Bakandan ve komVyon-
dan izahını rica edeceğim. Kanunun 7 nci mad
desinde; «Bir ilçe hudutları içindeki bir: mükel
lef: a1:, binaların vergi değerleri aynı matrahta 
birleşti ilir» deniyor. Şimdi, bu fıkraya göre 
bir ilçe içinde olmıyan binaların matrahları ay
rı ayrı hesaplanacak. Ama aynı ilçe içinde olan 
binaların matrahları birleştirilecek. Bunun ver
gi adaleti! bakımından, bir mükellefin maddi var-
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lığını beraber, müşterek hesaplamak prensibi
ne aykırı bir kayıt olduğu inancındayım. Aynı 
ilçede olmıyacak; bir Ankaralının gayrimenkul-
leri, binaları meselâ Çankaya ilçesinde değil de 
bir kısmı Yenimahallede ise onların matrahları 
birleştirilnıiyecek ayrı ayrı vergiye tabi tutu
lacak. Ben böyle anılıyorum. Eğer böyle ise bun
da bi' adaletsizlik vardır. Bunu gidermek lâ-
zımgeiic. Böyle değilse Hükümetten ve Komis
yondan bu cihetin tavzihini rica ediyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Söz ist "yen sayın üye var mı?.. Sayın Ağan-

oğlu buyurunuz. 
ALİ SAKİR AĞA.NOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; bu kaimin tasarısı 
esas itibariyle önemli bir merhale getiriyor. Tür
kiye'de nüfus artışı dolayısı ile köyde, kasaba
da; şehirde arazi, arsa ve gayrimenkul değer-
lenmefetedi\ Bu. değer artışına uygun olarak 
vergilerin de artırılması zaruridir. Yalnız, ka
nunun uygulanmasında birtakım güçlükler çı
kacağı kanısında bulunduğum için söz almış bu
lunuyorum. Özellikle şehirlerde nüfus artışı, şe
hirlerimizin taşmasına, yayılmasına sebebiyet 
vermektedir. Bundan on sene evvel şehrin ban
liyösünde, Ankara'nın, istanbul'un, izmir'in, 
Bursa'nm banliyösünde sayılan 3 - 4 dönümlük 
bre bahçe içinde bir mütevazi ev, bugün çevre
sinin iskân görmüş olması, apartmanlarla dol
muş olması sebebi ile çok fazla kıymet artışına 
mânız kalmıştır. Bir dönümlük bir bahçe için
de bir ev sahibi kendi mülkü olarak oturuyor, 
yanibaşmda çok büyük kıymet artışı vâki ol
muş, kendi beyanına göre diyecek ki benim evim, 
içinde oturuyorum, 50 bin liradır yahut 100 bin 
liradır. Bunu kâfi! görmiyeceğfs. Gelip kıymet 
takdiri yapacaklar. Sizin çevrenizde apartman
lar kurulmuştur, arsalar çok değerlenmiştir. Si
zin bir dönümlük arsanız bk milyon liradır, di
yecekler. Arsa olarak % 15 ten 15 bin lira ver
gi vereceksiniz. Şimdi, mükellef böyle bir du
rumla karşılaştığı zaman ne yapacak? Filhaki
ka çevresinde büyük ölçüde kıymet artışı olmuş
tur. Ama kendrei evinde oturuyor, bir dönüm
lük bir bahçedir. Kiraya verse o hali ile 15 bin 
lira kira getirmez. Fakat bu kanuna göre vergi, 
mükellefin altından çıkamıyaeağı bir nisbete 

yükselmiştir. Bu gibi hâdiseler olacaktır. Belki 
Sayın Bakan biraz sonra cevaplarında, bâzı bi
zi tâtnıiı edici sözler söyliyecek; fakat bunlar 
vâki olacaktır ve bir kısım mükellefler sıkıntı
ya düşecektir. Onun için bâzı maddelerinim bu 
gibi hâdiselere sebebiyet vermemek için biraz 
rötuş edilmesi kanısında bulunduğumu arz ede
rim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağan-
oğlu. 

Söz istiyen başka üye var mı .. Yok. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili') — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ümidederim ki, 
maddeler üzerinde geniş geniı] izahta buluna
caksınız. Eğer müsaade ederseniz tümü üzerin
deki görüşmeleri bitirelim, maddelere geçelim. 
Yarın da maddelerin müzakeresinden başlıyalım. 
Ama söz hakkınız mahfuzdur, İsrar ederseniz 
söz vermeye amadeyim. 

Muhterem senatörler tümü üzerinde söz is
tiyen sayın üye var mı?... Yok. Müzakereler 
münhasıran Sayın Hükümetin konuşma hakkı 
mahfuz olmak üzere... 

FERİD MELEN (Van) — Cevap hakkımız 
da var. 

BAŞKAN — Son söz şüphesiz senatörün
dür. 

FERİD MELEN (Van) — Şu halde son sö
zü istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, meseleyi bir hukukî 
mecrada mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Tü
mü üzerindeki sözlerden sonra maddeler üzerin
de bu söz hakkı şüphesiz fersah fersah doğa
caktır. Bugün şunu yapabilirim; tümü üzerinde
ki müzakereler bitene kadar müzakereye devam 
edebiliriz. Yoksa şiandi soruyorum. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı?.. 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Zatıâliaiz mi söz istiyorsunuz 
FERİD MELEN (Van) — Evet. 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, saat 19,00 

a gelmiş bulunmaktadır. Çalışma müddetimiz 
dolmuştur. Bu sebeple 96 ncı Birleşimi 21 Tem
muz 1970 Salı günü saat 10,00 da toplanmak 
üzere kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati: 19,00 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

23 . 5 . 1970 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Özgüneş'in, Tutak Savcılığının yapmış ol
duğu bir aramaya dair yazılı soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Ziya Önder'in cevabı (7/673) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi 

Mehmet özgüneş 

Soru : 1. 
a) Tutak Savcılığının 10 . 10 . 1966 ofün ve 

966/1652 sayılı yazısı ile Abdurrahman Dürre'-
nin Tutak'taki evinde 10 . 10 . 1966 günü arama 
yapılmış mıdır? 

b) Tekirdağ Savcılığının talebi ve mahke
me kararı ile 1966 yılında Ali Aslan'ın Tekir
dağ'daki evinde arama yapılmış mıdır? 

Soru : 2. 
Yukarda sözü edilen aramalar yapılmış ise, 

ne gibi belgeler ele geçirilmiştir? 

Soru : 3. 
Ele geçirilen belgeler arasında, 
a) Türklüğü tahkir eden bir şiir, 
b) Türklüğü, Türk Silâhlı Kuvvetlerini 

tahkir eden, Türk Milletinin ve Türk Yurdunun 
bir parçasını ayrılığa teşvik ve tahrik eden 
Arap harfleri ile yazılmış 25 sayfalık bir yazı, 
var mıdır? 

Soru : 4. 
Elde edilen belgeler arasında, millet ve yurt 

bütünlüğümüz aleyhine çalışan bir gizli derne
ğin varlığına ait deliller var mıdır? 

Soru : 5. 
Yukarda sözü edilen aramalar sonunda her 

hangi bir kimse hakkında adlî koğuşturma açıl
mış mıdır? Tutak ve Tekirdağ savcıları elde 
edilen belgeler hakkında ne gibi işlemler yapmış
lardır 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 27228 

20 . 7 . 1970 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş'in 
soru önergesinin cevaplandırıl-
dığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli 29 . 5 . 1970 gün ve 10560-7/673-
7238 sayılı yazılarına. 

b) 11 . 6 . 1970 gim ve 21592 sayılı yazımız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Meh

met özgüneş'in Tutak ve Tekirdağ Cumhuriyet 
Savcılıkları tarafından yapılan aramalarla il
gili olarak Bakanlığımıza yöneltmiş bulunduğu 
23 . 5 . 1970 tarihli soru önergesi ile bahis konu
su edilen hususlardan, Tekirdağ Cumhuriyet 
Savcılığınca yamlan aramaya dair, bu yer Cum
huriyet Savcılığından alman bilgi üzerine, key
fiyet ilgi (b) deki yazımızla arz edilmiş ve Tu
tak ilçesinde yapılan arama konusunda da Ağrı 
Cumhuriyet Savcılığından alınacak bilgi üzeri
ne, önergenin bu kısmımın da ayrıca cevaplan
dırılacağı, keza mezkûr yasımızla arz olunul-
muştu. 

Bu defa Ağrı Cumhuriyet Sevcılığınm yazısı 
ekinde alman Tutak Cumhuriyet Savcılığının ce-
vaM tezkeresi münderecatmdan; bu yer eski 
müftülü Abdurrahman Dürre hakkında hazırlık 
sorutturması yakıldığına dair her hangi bir 
kayda raslanamadığı, yalnız muhabere derferi-
nin 10 . 10 . 1966 tarih ve 1652 sıra numarasın
da, Diyanet İşleri müfettişlerince verilen bir di
lekçenin aynı tarihte jandarmaya havale edil
diği, başkaca adı geçenin evinde arama yapıldığı 
ve aramada kitaplar bulunduğu hususunda da 
keza adli mercilere her hangi bir konunun inti
kal etmediği, ancak o tarihte vazife gören Ad
liye Başkâtibinin beyanına atfen, Diyanet iş
leri müfettişlerinin idari yönden yaptıkları bir 
tahkikat sebebiyle, arama karan talebini ihtiva 
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etmesi muhtemel dilekçenin, bu hususla verilen 
karar ile birlikte müfettişlere tevdi olunduğu, 
aramanın da müfettişlerce yapılıp, intacsdüen 
tahkikat evrakının Memurin Eluhakemaî: Kanu
nu hükümlerine tevfikan ilgili idari mercilere 
intikal etmiş bulunabileceğinin bildirildiği gö-
rülmüstür. 

Bu dunımda; önergede ifade edilen hususlar 
hakkında gerekli bilginin Diyanet İşler5 Baş
kanlığınca verilebileceği raiUalâa olunmakta
dır. 

öte yandan, Tekirdağ Müftüuü olduğu ardagı-
lan Ali Aslanın ev ve dairesinde arama yapıl
madığı konusunda, bu yer Cumhuriyet Savcılığı
nın bildirimine atfen Bakanlığımıma verilmiş 
olan cevap ürerine Sayın önerge sahibi, bu defa 
tevcih buyurdukları 24 , 0 . 1970 güul'i ikinci 
bir önerge ile, Diyanet Meri Jla^kanhğ: müfet
tişlerince tanzim edilmiş 17 . 11 . 1263 tarihli 
fezlekeye ve bu fezleke üserine Diyanet inleri 
Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş 
bulunan yazıya atfen, adı geçenin evinde ve müf
tülük binasında arama yapılmış bulunduğunun 
anlaşıldığından bahisle, bu husustaki kayıt ve 
dosyaların yeniden incelenmesini miu;aakrp ge
rekli cevabın verilmesini talebetmişler, konu, 
önergede ifade edilen hususların ıgığı alanda ye
niden tahkik ve tetkik olunarak, keyfiyet ayrı 
bir önergeye konu teşkil etmesi itibariyle, bu 
önergeye cevaben ayrıca arz olunmuştur. 

önerge cevabının S ayın Mehmet özgüneş'e 
bildirilmesine delâlet buyurulmasım saygılarım
la arz ederim. 

Adalet Bakanı 
Ziya önder 

23 . 6 . 1970 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüne.fin. Ayebn Müftüsünün evinde ya
pılan aramaya dair, yazdı soru öneraesi re Ada
let Bakanı Ziya Önderin cevabı (7/678) 

Cumhuriyet Senayım Ba^kankğına 
Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı turam

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Mohme özgüne^ 
Cumhuriyet Ssnatcum 

Tabiî Üyesi 

Boru 3: 
Hasır'a hitaben yamlmi} olduğu belirtilen 

mektubun mahiyeti nedir? 

Soru 4: 
Bu aramadan sonra her hangi bir kimse hak

kında adlî koğuşturma açılmış mıdır? 
Soru 5: 
Naur'a Iıkaben yazdmı^ cAĞ^J/pı ifade edilen 

mektup halen nerededir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ckua iş G. Müdürlüğü 
Sayı : 27229 20 . 7 . 1970 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî üyesi Mehmet özgüneş'in 
soru önergesinin cevap! andml-
dığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli 27 , G . 1970 gün ve 7/678 -
10627/7316 sayılı yazılarına, 

b) 9 . 7 . 1970 gün ve 25561 sayılı ya-

ör"~lmryet Ssnatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Msh—rt c-zr'mes'in, Aydın Müftüsünün evinde 
ve müfmklk binasında yapılan aramaya dair 
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Balkanlığımıza yöneltmiş bulunduğu yazılı sora 
önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Mehmet özgüneş'in 23 . 6 . 1970 günlü yazılı 
soru önergesinde bahis konusu ettiği hususların 
cevaplandırılabilmesini tanıman, keyfiyet Ay
dın Cumhuriyet Savcılığından sorulmuş ve alı
nan cevabın tetkikinden; Olay tarihinde Ay-
dm'a teftiş ve tahkikat için gelmiş bulunan 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu üye
lerimden Süleyman Asiiklkaya ve Şerafettin Kes-
İtin'in 29 . 9 . 1968 günü Cumhuriyet Savcılı
ğına vâki müracaatları ile ve Aydın Müftüsü 
M. Şirindoğan'm Diyanet işleri içinde kürtçü-
lük faaliyeti ve solcularla işbirliği yaptığından 
dolayı hakkında tahkikat icra edildiğinden 
bahisle, gerekli aramanın yapılması için talep
te bulundukları, Sulh Hâkimliğine intikal et
tirilen talep ve adı geçen mahkeme tarafından 
verilen arama kararına müsteniden Diyanet 
İşleri Müfettişleri ve Emniyet Mensupları ta
rafından Müftünün evinde ve dairesinde ge
rekli aramanın yapıldığı, adı geçenin evinde 
yapılan arama sırasında ele geçirilen vo suçla 
ilgisi bulunduğu şüphesiyle zaptolunan 11 aded 
arapça yazılı mektup üzerine hazırlık soruştur
masına tevessül olunduğa, mektupların tercü
me ettirilmek üzere Diyanet işleri Başkanlı
ğına gönderilip, bilahara yapılan tercümelerin 
Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunmasiyle in-
tacedilen tahkikat sonunda; mektuplarda suç 
teşkil edecek her hangi bir ibareye rastlanama
dığından ve sanığın müsnet suçları işlediğine 
dair mahkemeye şevkini mucip hiçbir delil elde 
t dilemediğinden, haklanda takibat icrasına ma
hal olmadığına C. M. ü. K. nun 163 ncü mad
desi hükmüne tevfikan 13 . 4 . 1967 tarihm-
dt karar verildiği, anlaşılmıştır. 

Öte yandan yukarda söz konusu edilen ara
mada, sanık tarafından yazılmış bulunan ve 
tahkikata konu teşkil eden 11 mektuptan baş
ka bir şey elde edilemediği, mektup asıllarının 
alalkonup, fotokopi ve tercümelerinin Cumhu
riyet Savcılığına intikal ettirildiği ve halen 
bunların, Nasır'a hitaben yazılmış olanla bir
likte tahkikat dosyasında muhafaza edilmekte 
olduğu, keza Aydın Cumhuriyet Savcılığınca 
bildirilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan aramada elde edilen mefktuplardan, 
Nasır'a hitaben yazıldığı anlaşılan mektubun 

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen ter
cümesi aynen aşağıya alınmıştır : 

«Mısır Reisicumhuru Başkan Cemal Ab-
dülnasır'a 

Fahametlü efendim. 
Lütuf ve kereminizden çok memnun oldum. 
29 . 9 . 1264 tarihli mektubunuzu aldım, 

teşekkür eder ve memleketinize karşı yapmış 
olduğunuz hizmetleri de takdirle karşüamakıta-
yım. 

Kısa samanda Arap Memleketlerinde başar
mış olduğunuz eserler göz önündedir. Yüksek 
Aissuan Barajı gibi şahane bir eseriniz mem
lekete kayır ve bereket getirecektir. 

Bu muvaffakiyetiniz akıllara hayret ver
mekledir. Memleketinize güzel bir istikbal ha
zırladınız. 

Biz Mısır'ı, memleketimiz olan Türkiye gibi 
sevmekteyiz. Mısırlı Müslüman kardeşlerimizi 
di seviyoruz. Türk Milleti dedelerinin eserleri
mi hiçbir zaman unutmuş değildir. Yalnız bir 
noktada aramızda ihtilâf vardır. Gazetelerden 
Öğrendiğimize göre, siz Dünyanın nefret ettiği, 
Allahın ve Dinin düşmanı Makario's'u kabul et
tiniz. Onun ümmet Muhammet ve İslâm dinine 
karşı düşmanca taleplerini dinliyerek kabul 
ettiniz. 

Bu menfur şahıs, Kiliselerle, Haçlıları İs
lâmlar aleyhine kışkırtmakta ve Dünya barışı
nı bozmaya çalışmaktadır. Nerede ise bize kar
gı cihad ilân edecektir. Bunda ne vicdan, ne 
di utanma vardır. Bilmiyor ki, Dünya ve yer
yüzünün varisleri iyi insanlardır. Er geç o yap
tıklarına nadim olacaktır. 

Bilmiyorum belki kusur bizimdir. Bununla 
beraber mesele hakknda bizi aydınlatmak lût-
funda bulunursanız, size tekrar teşekkürlerim
le birlikte memnuniyet ve minnettarlığımı arz 
etmek isterim. 

Size lâyık: olan en derin sevgi ve saygıları
mızı kabul buyurmanızı rica eder, iyi günler 
dileriz.» 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilîmesiııe 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
Ziya önıder 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgiineş'in, Tekirdağ Müftüsünün evinde 
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yapılan aramaya dair, yazılı soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Ziya Onder'in cevabı (7/679) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
23 Mayıs 1970 tarihli yazılı soru önergemle 

Adalet Bakanından 1966 yılında Tutak ve Te
kirdağ müftülerinin evlerinde yapılmış olan 
aramalar sonunda her hangi bir adlî kovuş
turma açılıp açılmadığını sormuştum. 

Sayın Bakan 11 . 6 . 1970 gün ve Ceza 
işleri Genel Müdürlüğü 21592 sayılı cevapla
rında Tekirdağ Müftüsünün evinde her hangi 
bir arama yapılmamış olduğunu ilgili Cumhu
riyet savcılığından alınmış olduğu ifade edilen 
bir cevaba dayanarak beyan etmektedirler. 

Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerince 
tanzim edilerek Diyanet işleri Başkanlığı Tef
tiş Kurulu Başkanlığına 17 . 11 . 1966 tarihli 
fezlekede aynen; 

(Başkanlığın 28 . 9 . 1966 gün ve 223 sa
yılı emri ile Tekirdağ Müftüsü Ali Aslan hak
kında yapılan tahkikatta : 

Hâdise mahalline varıldı. Tekirdağ Savcı
sının arama talebi ve mahkeme kararı ile ve 
zabıta vasıtasiyle yapılan aramada, Ali As
lan'ın evinde ve dairesinde yapılan aramada 
ilişikte zikredilen kitap, broşür, defter, mek
tup ele geçirilerek tahkikat tevsi edilmiştir.) 
denilmektedir. 

Bu fezleke üzerine Diyanet İşleri Başkanı 
Cumhurbaşkanlığına göndermiş olduğu resmî 
yazının 2 nci maddesinde aynen; 

(Bu mektup mesnet kabul edilerek Teftiş 
Kurulu Başkanı ile bir müfettiş Tekirdağ'a 
gönderilmiş, müftünün evinde yapılan arama
larda memleketimizin millî güvenlik ve bütün
lüğünü yakından alâkadar eden belgeler ele 
geçirilmiştir.) denilmektedir. Aynı yazının 
3 ncü maddesinde de aşağıdaki hususlar yer 
almaktadır : 

(3. Ali Aslan'ın evinde yapılan aramada 
İstanbul'da meskûn Sadrettin Yüksel'in Ali 
Aslan'a hitaben yazdığı bir mektup ele geçi
rilmiştir. Bu mektupta, Millî Enıniystimizce 
kürtçü ve solcu olduğu müsecce! olan Tutak 
Müftüsü Abdurrahman Dürre'nin mukaddes 
gayeler için çalışmadığı ve korkak olduğu ifa
de edilmektedir. Bu mektup esas alınarak Tu
tak Müftüsü Abdurrahman Dürre hakkında 
tahkikat açılmış ve müfettişlerimiz tarafın

dan yapılan arama sonunda bir tomar tetkike 
değer belge ve gizli Kürt Cemiyetinin 25 say
falık elden ele dolaşan el yazması bir risalesi 
ele geçirilmiştir.) 

Yukardaki yazılardan açıkça anlaşıldığına 
göre, 1966 yılında Tekirdağ Müftüsü Ali As
lan'ın evinde ve müftülük binasında arama ya
pılmış, yurt ve millet bütünlüğümüz aleyhin
deki faaliyetlere ait önemli belgeler ele geçi
rilmiştir. 

Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafın
dan, kayıtlar ve dosyalar yeniden ve yukarda
ki yazıların ışığı alanda incelenerek, cevap
landırılmasını saygı ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi 

Mehmet özgüneş 

Yazılı olarak 
Soru : 1 
1966 yılında Tekirdağ Müftüsü Ali Aslan'

ın evinde ve müftülük binasında yukardaM 
yazılarda belirtilmiş olan arama yapılmış mı
dır? Yapılmış ise, ne gibi belgeler ele geçiril
miştir? Bu belgeler halen nerededir? 

Soru : 2 
Arama sonunda her hangi bir kimse hakkın

da adlî kovuşturma açılmış mıdır? 

T. C. 
Mid^j Bakanlığı 

Gama İş. Gr. Müdürlüğü 
Sayı : 27227 

20 . 7 . 1970 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet Özgüneş'in soru öner
gesinin cevaplandırıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik Kanuniıar Mü

dürlüğü ifadeli 27 . 6 . 1970 gün ve 10628-7/679-
7815 sayılı yazılarına. 

b) 9 . 7 . 1970 gün ve 25562 sayılı yazımız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 

M;hrnet özgüneş'in 1968 yılında Tekirdağ Müf
tüsü Al! Âs'anın evinde ve Müftülük binasında 
yapılan arama konusunda Bakanlığımıza yönelt
miş bulunduğu 24 . 8 . 1970 günlü, yazılı soru 
önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Sayın önerge sahibinin, daha önce Tutak ve 
aynı konuda Tekirdağ'da yapılan aramalarla il-
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güi olarak Bakanlığımıza tevcüh ©ttikleri 
23 . 5 . 1970 tarihli soru önergesi üzerine, key
fiyet Tekirdağ C. Savcılığından sorulmuş ve ıalı-
nan cevaba atfen, Tekirdağ Müftüsü Ali As
lan'ın evinde ve saıir yerlerde her hangi bir ara
manın yapılmamış olduğu, ancak Atatürlk aley
hime işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı Ka
nuna muhalefetten sanık adı geçen hakkında 
yapılan bir takibat sebebiyle, suçun işlendiği 
malhıal iddiıa olunan Mustafa Tombak adlı kişi
nin evinde 17 . 1 . 1968 tarihinde keşif yapılmış 
bulunduğu, 11 . 6 . 1970 gün ve 21592 sayılı ya
zımızla bildirilmiştir. 

Ancak Sayın Mehmet Özgüneş'in bu defa yö
neltmiş bulundukları soru önergesiyle ve Diya
net işleri Başkanlığı müfettişlerince tanzim edil
miş 17 . 11 . 1966 tarihli fezlekeye ve bu fezleke 
üzerine Diyanet işleri Başkanlığınca Cumhur
başkanlığına sunulan yazıya istinaden, adı geçe
nin evinde ve müftülük binasında arama yapıl
mış bulunduğunu ve yapılan aramada yurt ve 
millet bütünlüğü aleyhine bâzı faaliyetlerle ilgi
li önemli belgelerin ele geçirildiğini ifade etme
leri üzerine; keyfiyet, dikkati de çekilmek sure
tiyle yeniden Tekirdağ Cumhuriyet Savcısından 
sorulmuş ve önergede belirtilen hususların ışığı 
altında konunun, bizzat tarafından incelenerek 
bildirilmesi istenmiştir. 

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığından bu defa 
alman cevabi tezkere münderecatmdan; daha 
önce de bildirildiği gibi, zikredilen tarihte bu 
yer Müftüsü Ali Aslan'ın evinde ve Müftülük 
binasında arama yapıldığına dair C. Savcılığı 
kayıtlarında bir bilginin bulunmadığı ve ilgili 
mahkemeden alman 6 . 7 . 1970 gün ve 1970/15 
sayılı tezekreye göre de, istenilen arama karar
larının evrak üzerinden ve muameleli evraka 
derkenar olarak verilmekte bulunması sebebiyle, 
buna ait karar suretinin ve arama kararının ve
rildiği hakkında her hangi bir kaydın mahkeme
de de mevcudolmadığı, mahkemece verilen ka
rarların, keza C. Savcılığının kenar yazısiyle za
bıta makamlarına tevdi olunduğu, bundan dola
yı 11 . 6 . 1970 gün ve 21592 sayılı yazımıza mes
net teşkil eden cevabın verilmiş bulunduğu, an
cak Sayın Mehmet özgüneş'in aynı konudaki 
ikinci önergeleri üzerine ve önergede ifade edi
len hususların ışığı altında yeniden yapılan in
celemede, keyfiyetin Valilik Makamından sorul

makla beraber, bizzat Emniyet Müdürlüğü dos
yalan üzerinde de gerekli tahkikatın yapılması 
neticesi; olay tarihinde, Tekirdağ Müftüsü Ali 
Aslan hakkında vâki bir ihbardan dolayı, Diya
net işleri Başkanlığına mensup müfettişlerin Te
kirdağ'a gelip, yaptüdarı idari tahkikatı müta-
akip Cumhuriyet Savcılığı ile temas etmeden vo 
yaptıkları tahkikatla ilgili her hangi bir konu
yu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmeden 
ilden ayrıldıkları, hattâ müfettişlerin Valilik 
Makamına dahi yaptıkları soruşturma mevzu
unda bir açıklamada bulunmadıkları, bu itibar
la C. Savcılığım ilgilendiren bir hususun mev
cut veya ademi mevcudiyeti hakkında bir bilgi 
alma imkânının bulunmadığı, ancak Emniyet 
Müdürlüğünün bu kere incelenen dosyaları me-
yanında, yapılan iki aramaya dair zabıt varaka
larının mevcudiyetinin müşahede olunduğunun 
bildirildiği görülmüştür. 

Tekirdağ C. Savcılığının yazısı ekinde alınan 
ve söz konusu aramalarla ilgili bulunan zabıt 
varakalarının örnekleri aynen aşağıya çıkarıl
mıştır : 

Arama zabıt varakası 
Diya.net işleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Baş

kanı Nisan Toksarı'nm talebi ve Valiliğin emri 
ile 29 . 9 . 1966 günü Müftülük dairesinde arama 
yapılmak üzere saat 11,00 de mezkûr daireye ge
lindi. Müftülük Makamı, Kâtiplik odası ve ko
ridorda bulunan masa, dolap ve dosyalar arasın
da gerekli arama yapılarak tetkik edilmek üzere 
36 parça muameleli evrak, 6 aded defter, 4 aded 
Arap harfleriyle yasılmış mektup ve kâğıt, 1 
aded Suudi Arabistan'da münteşir 12 Temmuz 
1966 gün ve 69 sayılı Davet adlı Arapça gazete, 
1 telgraf makbuzu ve kartvizit, 1 aded teberru 
davetiyesi zaptedildiğine dair işbu zabıt tanzim 
ve hep birlikte imza edilmiştir. 29 . 9 . 1966 
Diyanet İşleri Baş Teftiş 

Kurulu Başkam Emniyet Müdür Muavini 
Nisan Toksan Sami ince 

Polis Memuru Tekirdağ Müftüsü 
Gürsel Araman Ali Arslan 

Müftülük Memuru 
Şakir Yüce 

Not : Yukarda bahse konu 5 aded defter 
Müftülük mührü ile temhir ve zabıt mümzileri 
tarafından imzalanmıştır.» 

http://Diya.net
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Arama zabıt varakası 
Tekirdağ O. Savcılığının 29 . 9 . 1966 tarih

li müzakeresi ve ekleri ile suç delillerinin elde 
edilebilmesi için Tekirdağ Müftüsü Ali Aslan'ın 
Zafer Mahallesi Muratlı Caddesindeki evi ve 
müştemilâtı arandı, Bu aramada tahkikata me
dar olması bakımından aşağıda isim ve nitelik
leri yazılı bulunan evrak, defter, mektup ve İri-
taplar uhdemize alınmıştır. 

Ceman 7 kitap : 
Esami listesi : 
1. Elücübetül müfide 
2. Kitap (El Hüsünül Hamidiye) 
3. Mevlidü Nebiyi A. S. Nazmül a/melü fa-

kih Hasanül Ertuşi Minel Fakahahişşafiyyetü 
Rahimülah Beyihü Reşidi! Kütübi Fi Sukıl 
Hakkanıy numara 21 Tubia. Bimatbaatı (Os-
manbek) Filasitane, 

4. Elbjmeezziyetül Reınziye 
5. O Türktürk Kürt değil. 
6. Eatra Minbaıhrittevhıyd. 
7. Risaletüttcvhid vs müştemilâtı, 
8. Defterler : 

1. 105 yaprak el yazısiyle yazılmış fatu
ra defterine benzer, 

2. 88 yaprak elle yazılmış defter, 
3. 58 yaprak ele yazılmış defter, 
4. 75 yaprak elle yazılmış lise defteri, 
5. 32 yaprak elle yazılmış lise defteri, 
6. 53 yazılı yaprak küçük not defteri, 
7. 97 yaprak küçük not defteri, 
8. 7 yaprak yazılı bloknot defteri, 
9. 19 yaprak elle yazık bloknot 

10. Ceman 62 yaprak küçük not defteri, 
11. 3 aded 1962, 1960 ve 1963 yıllarına ait 

cep takvimleri, 
12. 32 yaprak not defteri, 
13. Elle yazılı küçük not defteri, 
14. icazet (eski harflerle yazılı) 
15. 77 aded muhtelif ebatta yeni ve eski 

yazı ile yazılmış mektup ve notlar, 
16. 3 aded muhtelif ebatta fotoğraf, 
1. Yukarda isim ve nitelikleri yazılmış 

olan kitapları def terli ve ve resimleri 
mezkûr evden alındığına dair, 

işbu mazbata tanzim edilerek tarafımızdan 
iîiiza edilmiştir. 29 . 9 . 1966 

Müfettiş Kom. Muavini 
Rüst>em Kocadurmuşoğlu Ali Sakallıoğlu 

Kom. Muavini 
Muzaffer Külçeli 

(Zabıt varakasında yukardaM imzalardan. 
başka ayrıca üç polis memuru ile Müftü Ali 
Aslan'ın ve huzurundan üç kişinin isim ve 
'imzalan mevcut bulunmaktadır.) 

Yapılan aramalarla ilgili olarak Emniyet 
Müdürlüğünün 6 . 7 . 1970 gün ve 6516/901 
sayılı yazısında; Aramada zapt edilen kitap ve 
sair defterlerin müfettişlerce alındığı ve Te
kirdağ Valiliğinin Cumhuriyet Savcılığına yaz
dığı 7 . 7 . 1970 gün ve 111 sayılı tezkerede 
de, Tekirdağ eski Müftüsü Ali Aslan hakkında 
istenen belge ve kitaplara ait Valilikte hiçbir 
bilgi bulunmadığı, Emniyet yazısından bu vesi
kaların tahkikata gelen müfettişlerce teslim 
alındığı ve adı g&ç&n. hakkında Vilâyetçe de 
ayn bir tahkikatın yapılmamış bulunduğu bil
dirilmiştir. 

Netice itibariyle Tekirdağ Müftüsü Ali As
lan'ın evinde ve Müftülüik binasında yapıldığı 
anlaşılan aramalar sonucu Cumhuriyet Savcılı
ğına intikal ettirilmiş her hangi bir belge veya 
her hangi bir ihbar konusu mevcut bulunma
ması sebebiyle, adlî yönden bir soruşturma ya
pılmadığı, aramada elde edilen belgelerin ve 
idari yönden yapılan tahkikat sonucu düzenle
nen tahkikat evrakının, Memurin Muhakematı 
Kanunu hükümlerine tevfikan idari mercilere 
intikal ettirilmiş bulunması gerektiği, ancak 
adı geçen müftünün 1967 Aralık ayında bir 
toplantı sırasında, Lâikliğe aykm olarak dinî 
alet ve şahsi nüfuz tsmini nıaksadiyle telkinde 
bulunduğu iddiaısiyle Tekirdağ Ağır Ceza Mah
kemesine açılan âmme dâvasının beraet kararı 
ile neticelendiği, keza Tekirdağ Cumhuriyet 
Savcılığının aynı yazısı münderecatından anla
şılmıştır. 

Bu durumda önergede ifade edilen hususlar 
hakkında gerekli bilginin Diyanet işleri Baş
kanlığınca verilebileceği mütalâa olunmakta
dır. 

Keyfiyetin Sayın Mehmet özgünsş'e bildiril
mesine delâlet buyuralmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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6. — DÜZELTİSİNE 

1461 S. Sayılı Emlâk Verglisi kanun tasarısında aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

7 
9 
» 

15 
17 
» 

23 
» 
» 
» 

24 

17 
34 
35 
43 
2 
4 
5 

12 
13 
23 
30 

üniversiteler 
taMbedn 
hükiimü 
cihetler 
bildirimn 
birimini 
ayrıca 
tahriyat 
(Tasamiis) 
uygulanacak 
dan sonra başlık olarak : 

üniversitelere 
taMbeden 
hükmü 
cihetlere 
bildirimin 
bitimini 
— 
tarhiyat 
(Tasarruf) 
uyulacak 
Çeşitli hükümler 
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Finansman kanunu tasarısına verilen oylar 

(Tasan kabul edilmiştir.) 
183 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen ocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet GKiler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
O rh an Kürüm o ğ 1 u 

BOLU 
Alâettin Yümaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenlıer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

74 
24 
0 

[Kabul 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Alt an 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket Üzçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
O snı a n Alih o c a gil 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güloügil 

İÇEL 
Talip Öz d ol ay 

İSTANBUL 
Şevket Akjdirek 

edenler] 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Boz oklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Et em Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refct Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMTIURB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 
Vahap Güvneç 

AĞRI 
Salih Türkmen 

[Reddeden] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
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BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 



ELÂZIĞ 
Salhn Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneg 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaıkulcr 
(t A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

C. Senatosu B : 96 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğaıı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya hatı\ 
BALIKESİR 

Cemalettin İnkaya 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez (B.) 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç (İ.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğhı 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

20 . 7 . 1970 O : 2 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

my anlar] 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeliigil (İ.) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 
(Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tökoğlu ( 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçjuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Âdil Ünlü 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayf ut- Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yckûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

9G NCI BİRLEŞİM 

20 . 7 . 1970 Pazartesi 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANIÎTIN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklle-

re seçim. 
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

secimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Finansman kanunu tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Sfcnıatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî 
ve Üktiteadi ve Bütçe ve Plân komiisyonillasrından 
3 er iive alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (MiMet M e c M : 1/330; Cum
huriyet Senatosu - 1/1129) (S. Sayısı - 1457) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin. 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 ncü maddesinin mat-
Tiabının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriylıe (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyeısi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 ndi maddeleri
min değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Oumhurıiyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytraik'm, THY Anonim Ortaklığı 
i'Zra Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması iıstiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu rapocru (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankaıra Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması iistıiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yildız'ın yasama 
dokıuıulmazlılîlannm kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi Ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 

(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 
6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi Tur

gut Gü'ez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reılısliği sıfatı ille Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Ösden'm önergesi ve bu hususta Baş-
îl^aıhk Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

X 7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirlilırılesıine daiir kanun tekli
finin Millet. Mecliisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari
hi : 18 . ,6 . 1970) (Bitiş tarihi : 29 . 7 . 1970) 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye

si Mehmet Gülerin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEK 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanım tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec-

İJsd 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. 
Sayısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

2. — Milî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Milıet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 
Büte.3 ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) 
(S. Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi : 11.7.1970) 

X 3. — Emlâk Vergisi kanunu tasarlısının 
Miilıat Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadi İsler 
V3 Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye 
alınmak surstiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1130) (S. Sayısı : 1461) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1970) 

. . . . > - . . ^m< . . . < . . . 
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CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : | 4 ö i 

Emlâk Vergisi Kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul ohman 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, ^Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/332; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1130) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 202) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1.7. 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1784 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 6 . 1970 tarihli 115 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Emlâk Vergisi kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangü 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu tasarı 20 . 5 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27, 28 ve 29 . 6 . 1970 tarihli 113, 114 ve 115 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 202) 

Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 7.7. 1970 
Esas No: 1/1130 

Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 6 . 1970 tarihli 115 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek acık 
oy ile kabul edilen, Emlâk Vergisi kanunu tasarısı, Komisyonumuzun ö ve 7 Temmuz 1970 tarihli 
birleşimlerinde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Halen uygulanmakta olan Bina, Buhran ve Savunma Yergileri ile Arazi Yergisinin yerine 
kaim olmak üzere hazırlanmış bulunan tasarı; bina ve arazilerin, vergi değeri esasına göre ve mü
kelleflerin beyanına dayanan bir usulle vergilendirilmesi suretiyle, modern ve etkili bir uygulama
nın gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 
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Bugünkü vergi sistemimizde, binalar irat esasına, arazi ise servet değeri esasına göre vergilen

dirilmektedir. Genel olarak. Emlâk Yergisi sistemlerinde, bu ölçülerden sadece birisi uygulanmak
tadır. Memleketimizde de, Bina ve Arazi vergilerinin, ıeel ve mahallî olmak bakımından aynı ma
hiyette bulunmaları itibariyle birleştirilmeleri ve aynı esasa göre vergilendirilmeleri, modern bir 
uygulamanın sağlanması bakımından zaruri bulunmaktadır. 

Bu tasarıda, her türlü emlâk nevileri için mükellefiyetin esası, vergi değeri kavramına dayan
dırılmıştır. Vergi değeri, mükellefin beyanda bulunduğu tarihte emlâkin normal alını - satım de
ğeri olarak tanımlanmıştır. Rayiç değer şeklinde bilinen bu değerleme tekniği, servetleri değer
lendirmede en çok kullanılan bir tekniktir. Halen Federal Almanya Emlâk Yergileri sisteminde bu 
teknik kullanılmaktadır. 

Kalkınma halindeki ülkelerde dinamik bir iktisadi denge söz konusudur. Merkezî Hükümetin ve 
mahallî idarelerin enfrastrüktür yatırımları ve diğer harcamaları emlâk değerinde daimî bir de
ğişiklik meydana getirmektedir. Buna mukabil, benzeri değişiklikler aynı nisbet ve ölçüde emlâk 
iratlarında görülmiycbilmekte; ayrıca binalarda zaman zaman uygulanan kira tahditleri rejimi, irat 
esasına dajMnan Bina Yergilerinde büyük haksızlıklar yaratabilmektedir. Bundan başka, sahibi 
tarafından kullanılan emlâk için irat takdiri de her zaman güçlüklere yol açmaktadır. 

.Servet değerine dayandırılan vergi değeri birçok bakımlardan üstünlüklere ve yukarda kısaca 
temas edilen güçlükleri bertaraf edici bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Emlak Alım ve. Veraset 
ve İntikal vergilerinde rayiç değerin ve Gelir ve Kurumlar vergilerinde de bu kavramın benze
ri olan emsal bedelinin muhtelif amaçlarla kullanıldığı dikkate alınırsa, vergi sistemimizde bir 
nevi oto - kontrol düzeninin ilk adımı bu reformla atılmış olacaktır. Diğer taraftan, daha önce 
Komisyonumuzca kabul edilerek Genel Kurula sunulmuş bulunan «Finansman kanunu tasarısı» nda 
yer alan «Gayrimeinkul Değer Artışı Yergisi» nde de rayiç değer esası benimsendiğinden, bu suret
le emlâkle ilgili bütün vergilerde ayın ölçü kabul edilmiş olmaktadır. 

Tasarının getirdiği diğer önemli bir yeniliği de, tahrir usulünün terk edilerek mükelleflerin be
yanına dayanan bir usulün benimsenmesi teşkil etmektedir. 

Bugüne kadar uygulanan tahrir usulü, gerek mükellefler, gerekse idare için son derece masraf
lı ve külfetli olduğu kadar', modern vergicilik görüşlerine de aykırı bir tekniktir. Vergi Usul Ka
nununun on yılda bir genel tahrir yapılmasına ilişkin âmir hükmüne rağmen, 1987 yılından beri 

•memleketimizde genel tahrir yapılamamıştır. Yurt sathına yayılmış milyonlarca gayrimenkul biri
minin tahriri uzun yılları almakta ve takdir edilen irat veya kıymetlere yapılan itirazlar dolayısiyle 
işlemler sonuçlandırılamamaktadır. Bu durumda.n, geçmiş yıllar vergilerini toplu ödemek zorunda 
kalan mükellefler kadar, gelir temininde geciken mahallî idarelerimiz de şikâyet etmektedirler. 
Beyan usulü ile bu şikâyetlere son verilmesi düşünülmektedir. 

Vergi sistemimizde genellikle benimsenmiş ulan ve vergi değeri ölçüsünün kullanıldığı diğer 
vergilerimizde de uygulanmakta bulunan beyan usulünün emlâk vergilerinde de uygulanınıası mo
dern ve ileri bir adım teşlkil edeceği kadar, diğer vergilerle organik bir bağlantı ela kurulmuş 
olacaktır. 

Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninde Komisyonumuzc-;: yapılan değişiklikler : 
1. Daimî muaflıklara ilişkin 4 ııcü 'maddenin (a) fıkrasında, üniversitelerin kanunla 'kurulmuş 

olması yeter şart «olarak görüldüğünden, «özel bütçe ile idare edilen» ibaresi (metinden çıkarılmış 
ve fıkra bu değişikliğe göre yeniden düzenlenin istir. 

Maddenin (d) fıkrasında ise, sözü edilen kar, tinlerin «askerî kantinler» olduğunu belirtmek 
üzere gerekli değişiklik yapılmıştır. 

2. Geçici muaflıkları gösteren 5 nci maddenin (c) fıkrasına yapılan bir ilâve ile; deprem, su 
basması, yangın gibi âfetlerin vukubutduğu bölgelerde kamu ikuruluşlannca, ilgili kanunlarına 
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göre inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen binaların, «devir tarihi» ııden itibaren on yıl süre 
ile geçici muafiyetten faydalandırılmaları suretiyle, geçici 'muafiyetin tanı olarak uygulanması 
sağlanmıştır. 

3. 6 nci maddede sözü edilen değer, «vergi d( geri» olduğundan metne gerekli ilâve yapılmış
tır. 

4. 7 nci maddeye eklenen üçüncü fıkra ile, bir ilçe hudutları içindeki, bir mükellefe ait 
binaların vergi değerlerinin aynı matrahta birleştirileceği hükme (bağlanmış; 'böylece, toplam vergi 
değerleri aynı, fakat sayıları farklı binalara sahip bulunan mükellefler arasında meydana gelmesi 
muhtemel olan adaletsizliğin 'önlenmesi düşünülmüştür. 

Ayrıca, maddeye ilâve edilen son fıkra ise, beyan usulünün uygulandığı diğer vergilerle (bir pa
ralellik kurmak maksadına matuf bulunmaktadır. 

5. — 8 nci maddede sözü .edilen nisberler, matrahlara göre uygulanacağından, madde metni bu 
esası ifade edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

16. — Beyan esasını getiren 10 ucu maddenin sonunda yer alan (Devletin muafiyetten fayda
lanması hali hariç) ibaresi; Devlete ait binaların değerlerinde meydana gelebilecek değişikliklerin 
takibine imkân vermek maksadiylc ve ayrıca, temizleme ve aydınlatma harçlarına esas olacak 
matralhlan tesbit (bakımından, bugünkü uygulama da dikkate alınarak metinden çıkarılmış ve Dev
lete ait binalar için beyanname verilmeye devam olunması uygun görülmüştür. 

7. — 12 nıci maddenin ikinci fıkrasında yer «dan «parsellenmiş arazi» ta/birinin şümulünü sa
rahaten (belirtmek üzere, bir arazinin arsa kabul edilebilmesi, «belediyece parsellenmiş» olması 
şartına bağlanmıştır. 

8. — 13 ncü maddenin ilk satırındaki «vergisinin» kelimesi, doğru şekliyle «vergisini» olarak 
düzeltilmiştir. 

'9. — Arazi vergisindeki daimî muaflıkları gösteren 14 ncü maddenin (a) fıkrası, 4 ncü madde
nin (a) fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 

10. — 15 nci madde redaksiyon bakımından değişikliğe tabi tutulmuştur. 
11. —• Dalha önce, Bina Yergisinin matrahını tammlıyan 7 nci maddeye eklenen fıkralar, Arazi 

Vergisinin matrahına ilişkin 17 nci maddeye de ilâve edilmiştir. 
12. — Matrahlara göre Arazi Vergisinin nispetlerini gösteren 18 nci maddedeki rakamların sı

ralanışında tesbit edilen hatalar düzeltilerek, madde metni yeniden düzenlenmiştir. 
13. — 2'0 nıci maddenin sonunda yer alan (Devletin muafiyetten faydalanması hali hariç) iba

resi, daha önce 10 ncu maddede yapılan değişiklik gerekçesiyle ve ayrıca Devlete ait arazilerin 
ihtilâf konusu olması halinde, verilmiş bulunan beyannamenin, gerçek durumu aksettirebileceği 
dikkate alınarak 'metinden çıkarılmıştır. 

f14. — Arazi Vergisinin tarh ve tahakkukunu düzenliyen 211 nci maddenin ilk fıkrasındaki «mü
kellefin beyanı üzerine» ibaresinin bu madde içinde yer alması uygun görülmediğinden metinden 
çıkarılmıştır. 

•15. — 23 nıcü maddenin (a) fıkrasında «... Mayıs» kelimesinden sonra konulmuş bulunan (vir
gül) işareti kaldırılmıştır. 

ı!6. — 29 ncu maddenin son fıkrasına yapılan bir ilâve ile, tarım arazisinin vergi değerinin tes
pitinde arazinin potansiyel hâsılasının da «ayrıca» nazara alınacağı belirtilmiştir. 

17. — Bina ve arazilerin (başkalarına devir ve ferağının yapılalbilmesi ve üzerinde aynî bir hak 
tesis ve ref'edilefbilmesi için, Bina ve Arazi vergilerinin ödenmesini veya tarhiyat ihtilaflı ise ya
pılan tarhiyat miktarı kadar bir meblâğın emaneten yatırılmasını öngören 30 ncu maddenin son 
fıkrası hükmü (benimsenmekle beraber, yapılan bir ilâve ile, «Hazine tahvili veya banka teminat 
mektu'bu» nnn da emaneten yatırılalbilmesi sağlanarak fıkra hükmü, mükellefler lefhine genişletil
miştir. v 

18. — 3(1 nci maddenin matialbında yer alan «... ve zamanaşımı» ibaresi, madde muhtevası ile 
ilgili (görülmediğimden tayyedilmiştir. 
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19. — $5 nci maddedeki «V. U. Kanunu» ibaresi, «Vergi Usul Kanunu» şeklinde açık olarak 

yazılmıştır. 
'20. — 38 nci maddenin sonuna eklenen 'bir fıkra ile, halen 4759 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi

nin (O) bendi gereğince, il özel Marelerinin vergi hâsılatının yüzde 3 ü nisbetinde «köy idareleri 
sermaye payı» (olarak İller Bankasına yapılmakta olan ödemenin, yine aynı nisibette uygulanacağı 
sarahaten ifade edilmiştir. 

21. — Muamelelerde kolaylık sağlamak üzere Emlâk Vergisinin hesaplanmasında lira kesirle
rinin nazara alınmaması uyigun 'görüldüğünden 39 ncu maddede gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

22. — Metne «Bina ve Arazi vergilerinde zamanaşımı 'süresinin ibaşlangıcı.» matlaîbı altında 40 
nci madde olarak ilâve edilen Ibir hükümle, Hazi ne zararını önlemek için, beyan dışı kalan bina ve 
araziye idarece muttali olunduğu tarihi takibeden yılın (başından itübaren lbe§ yıllık zamanaşımı 
süresinin başlıyacağı kalbul edilmiştir. 

23. — Millet 'Meclisi metninin 40 nci maddesi Komisyonumuzca eklenen madde dolayısiyle 41 
nci madde alarak kaimi edilmiştir. 

24. — G-eçici 1 nci maddede yapılan değişikliklerle; 5 nci maddenin (lb) fıkrasındaki -geçici mu
aflık hükümlerinin, daha önce turizm muafiyeti almış 'binalar hakkında da uygulanması temin 
edilmiş; ve ayrıca, '6188 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ve 206 sayılı Kamun ile geçici muafiyet 
almış binalar, ıbu maddenin kapsamına alınmıştır. 

Maddenin son kısmında yer alan «28 . 2 . 1970» tarihi, doğru şekliyle ve «28 . 2 . '1971» ola
rak düzeltilmiştir. 

Diğer taraftan, maddeye ikinci fıkra olarak eklenen bir hükümle de, 1833 sayılı Arazi Vergisi 
Kanunu ile ek ve tadilleri gereğince tanınan geçici muafiyetler saklı tutulmuştur. 

25. Geçici 3 ncü maddede yer alan «28 . 2 . 1970» tarihi, «28 . 2 . 1971» şeklinde düzeltil
miştir. 

26. Yürürlük ve yürütmeye mütedair maddelerin numaraları değiştirilmiş ve 42 ve 43 ncü mad
deler olarak kabul edilmiştir. 

III - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 9, 11, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 37, geçici 2 
ve geçici 4 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kalbul edilmiştir. 

IV - Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Gaziantep Balıkesir 

Y. Köker î. T. Kutlar N. Demirel 

Ankara Cumhurbaşkanınca S.Ü. Erzincan 
î. Yetiş H. Aydıner Söz hakkım mahfuz, 

F. Baysoy 

Muş •Siirt Tabiî Üye 
t. Bingöl A. Kavak S. Özgür 

Toplantılarda bulunmadı Toplantılarda bulunmadı 

Tokat Tunceli Yozgat 
A. Altımtaş A. Bora Söz hakkım m?hfuz. 

Toplantılarda bulunmadı 8. Artuhnaç 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

EMLÂK VEEGİSİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Bina Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 

MADDE 1. — Türkiye sınırları içinde bulanan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina 
Vergisine tabidir. 

Bina tâbiri : 

MADDE 2. — Bu kanundaki bina tâbiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek 
su üzerindeki sabit inşaat in hepsini kapsar. 

Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlik
te nazara alınır. 

Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takı.!ip çekilebilen seyyar ev
ler ve benzerleri bina sayılmaz. 

Mükellef : 

MADDE 3. — Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina
ya malik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak 
halinde mükellefiyette mp.iikler vergiden müteseisilen sorumlu olurlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflıklar : 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek şartiyle Bina Vergisinden daimî ola
rak muaftır. (Aşağıdaki (a) ve (b) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve kanunla 
kurulup özel bütçe ile idare edilen üniversitelere ait binalar ile Devlete ait binalar; 

b) İl özel idarelerine, belediyelere ve köylere ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler 
veya bunlara bağlı müesseselere ait; 

aa) ;Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları; 
bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı durak yerleri; 
e) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları (soğuk hava depoları, içmeler ve 

kaplıcalar) ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksa-
diyle işletilen hamam, çamaşırhane ve değirmenler ve köy odaları; 

d) Ordu evleri, askerî gazinolar ve kantinle t' ile bunların müştemilâtı; 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

EMLÂK VERGİSİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Bina Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bina tâbiri : 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mükellef : 

MADDE 3. — Millet Meclisi metnini/n 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muafhklar : 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek şartiyle' Bina Vergisinden daimî ola
rak muaftır. (Aşağıdaki (a) ve (b) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmam.) 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeilere, köy tüzel kişiliğine, kanunla 
kurulan üniversiteler ve Devlete ait binalar; 

b) İl özel idarelerine, belediyelere ve köylere ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler 
veya bunlara bağlı müesseselere ait : 

aa) iSu, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları; 
bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı durak yerleri; 
c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları (soğukhava depoları, 'içmeler ve kap

lıcalar) ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle 
işletilen hamam, çamaşırhane ve değirmenler ve köy odaları; 

d) Ordu evleri, askerî gazino ve kantinler ile bunların müştemilâtı; 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar. (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere 
aidolmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartiyle;) 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık merkezi, sanatoryum, 
prevantoryum, öğrenci yurtları ile korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri tarafından 
vücuda getirilen yurtlar, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler ve kreşler; 

g) Dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müş
temilâtı ; 

h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlık
lar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böeekhaneler, serler (Seralar) ve 
bf-nzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları; 

i) ıSu ürünleri müstahsıllarmm istihsalde kullandıkları ağ ve alet depoları, kayıkhaneler, de
nizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları; 

(Yukarda «h» ve «i» fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikamete ve bir kısmı da mezkûr 
fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde vergi, yalnız ikamete tahsis olu
nan kısım için uygulanır.) 

j) Umuma tahsis edildiği Maliye Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve 
banların ımütemmimleriyle demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, pe
ron, alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, cer ve malzeme depo
ları gibi demiryolu mütemmimleri, (diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman ve müstakil ida-
rabane binaları mütemmim sayılmaz.) 

k) Her nevi su bentleri, baraj, sulama ve kurutma tesisleri; 
1) Yabancı devletlere aidolup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçilerin 

ikametine mahsus binalar ve bunların müştemilâtı (Karşılıklı olmak şartiyle.) ve merkezi Türkiye'
de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine 
ait binalar; 

m) Genel eğitime ve kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (derneklerde kazanç temini gayesi bulunmamak ve vakıf
larda vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyie) 

n) Enerji nakil hatları ve direkleri; 

Geçici muaflıklar : 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı binalar geçici olarak bina vergisinden muaftır : 
a) Vergi değeri 50 Din liraya kadar (50 bin dâhil) olmak şartiyle yeniden inşa edilen binalar, 

bina apartman ise daireler, mesken olarak kullanılmak kaydiyle ve inşalarının sona erdiği yılı ta
kibeden bütçe yılından itibarer 10 yıl, 

Vergi değeri 100 bin liraya kadar olan binalarda yukardaki muaflık hükmü değerin 50 bin lirası 
için aynı süre ile uygulanır. 

Vergi değeri 150 bin lirayı kadar olan binalarda ise yukardaki muaflık hükmü, değerin 25 bin 
lirası için ayni süreyle uygulanır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin mesken olarak kullanılması şartiyle, satmalına veya 
sair suretle iktisabolunması halinde de yukardaki hüküm bakiye müddet için tatbik edilir. 

ilâve inşaatlarda, bu kısım için yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır. 
Binanın, bina apartman ise dairenin kısmen veya tamamen meskenden başka maksatlara tahsisi 

halinde bu bina veya daireye tanınmış bulunan muafiyet, tahsisin yapıldığı yılı takibeden bütçe 
yılından itibaren düşer. 

b) Turizm endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış 
olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis et-
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(Geçici Komisyonun Ikabıü ettiği metin) 

e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere 
aidölmamaıları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartiyle); 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık merkezi, sanatoryum, 
prevantoryum, öğrenci yurtları ile korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri tarafından vü
cuda getirilen yurtlar, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler ve kreşler; 

g) Dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müşte
milâtı; 

h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlık
lar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve 
benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları; 

i) Su ürünleri müstahsıllarınm istihsalde kullandıkları ağ ve alet depodan, kayıkhaneler, de
nizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları; 

(Yukarda «h» ve «i» fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikamete ve bir kısmı da mezkûr 
fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulun duğu takdirde vergi, yalnız ikamete tahsis olunan 
kısım için uygulanır.) 

j) Umuma tahsis edildiği Maliye Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve 
bunların müternmimleriyle, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, 
peron, alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, cer ve malzeme de
poları gibi demiryolu mütemmimleri (diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman ve müstakil ida
rehane binaları mütemmim sayılmaz); 

k) Her nevi su bentleri, baraj, sulama ve kurutma tesisleri; 
1) Yabancı devletlere aidolup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçilerin 

ikametine mahsus binalar ve bunların müştemilâ ti (karşılı'Mı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye'de 
bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait bi
nalar; 

m) Genel eğitime ve kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (derneklerde kazanç temini gayesi bulunmamak ve va
kıflarda vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle); 

n) Enerji nakil hatları ve direkleri. 

Geçici muaflıklar : 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı binalar geçici olarak bina vergisinden muaftır : 
a) Vergi değeri 50 bin liraya kadar (50 bin dâhil) olmak şartiyle yeniden inşa edilen binalar, 

bina apartman ise daireler, mesken olarak kullanılmak kaydiyle ve inşalarının sona erdiği yılı 
takibedn bütçe yılından itibaren 10 yıl, 

Vergi değeri 100 bin liraya kadar olan binalarda yukardaki muaflık hükümü, değerin 50 bin 
lirası için ayrıiisüre ile uygulanır 

Vergi değeri 150 ıbin liraya kadar olan binalarda ise yukardaki muaflık hükmü, değerin 25 
bin lirası için aynı süre ile uygulanır. 

Bu ^binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartiyle, satmalına 
veya sair suretle iktisabolunması halinde de yukarıdaki hüküm bakiye müddet için tatbik edilir. 

İlâve inşaatlarda, bu kısım için yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır. 
Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen T eya tamamen meskenden başka maksatlara tah

sisi halinde bu bina veya daireye tanmınıış bulunan Muafiyet, tahsisin yapıldığı yılı takibeden bütçe 
yılından itibaren düşer. 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi al
mış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tah-
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tikleri ve işletmelerine dâhil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bn maksada 
tahsisi halinde Turizm Müessesesi Belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl; 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vukubulduğu bölgelerde bu âfetlerin vukuunu 
takibeden yıldan itibaren en geç beş yıl içinde inşa edilen binalar 10 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.) 

Mezkûr bölgeler Maliye ve îmar ve iskân Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. 
d) Fuar, sergi ve panayırlarda inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı zamanlarda 

başka maksatlarla kullanılan binalar hariç) 
Yukarıda «a1», «b», «e» ve «d» fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için mükelleflerin 

mezkûr fıkralarda yazılı hallerin vukuundan itibaren 2 ay içerisinde keyfiyeti ilgili vergi' dairesine 
bildirmeleri veya beyannamelerine bu maksatla bir bildirim eklemeleri şarttır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından 
muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar gecen yıllara ait muafi
yet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

Koy binaları için İstisna : 

MADDE 6. — Köylerdeki binaların değerlerinin 60 000 lirası, bu vergiden müstesnadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrak : 

MADDE 7. — ÎBina vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz. 

Nisbet : 

MADDE 8. — Bina Vergisi aşağıda yazılı nisbetlerde alınır : 
Değeri 50 bin liraya kadar olan binalarda binde 7 
Değeri 100 bin liraya kadar olan binalarda binde 8 
Değeri 150 bin liraya kadar olan binalarda binde 9 
Değeri 150 bin liradan yüksek olan binalarda binde 10. 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 

MADDE 9. — A) Mükellefiyetin başlaması : 
Bina vergisi mükellefiyeti, 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin beyana davet edildikleri yılı, 
b) Yeniden inşa olunan binalar için inşaatın bittiği yılı, 
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sis 'ettikleri ve imletmelerine dâhil binaları, inşalarmın ısona erdiği veya ımeveut binaların bu 
maksada tahsisi halinde turizm, tmüestsesesi belgecinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itiba
ren 5 yı l ; 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vu'kubulduğu bölgelerde bu âfetlerin vu
kuunu takibeden yıldan itibaren en geç beş yıl içinde inşa edilen binalar inşa tarihlerinden, ka
mu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devir 
tarihlerinden itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. ı((Bu halde, bu maddenin 
(a) fıkrası hükmü uygulanmaz.) 

'Mezkûr bölgeler Maliye ve İmar ve İskân ba^nlılklarınca /müştereken tesibit 'olunur. 
•d) Fuar, sergi ve panayırlarda inşa edilen biralar (Bu yerlerin açık bulunmadığı zamanlarda 

başka maksatlarla kullanılan binalar hariç). 
Yukarda «a», «b», «c» ve «d» fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için (mükelleflerin 

mezkûr fıkralarda yazılı hallerin vukuundan itibaren 2 ay içerisinde keyfiyeti ilgili vergi daire
sine bildirmeleri veya beyannamelerine bu maksatla bir bildirim eklemeleri şarttır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından 
muteber iolur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait mu
afiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

Köy binaları için istisna : 

MADDE 6. — Köylerdeki binaların vergi değerlerinin 60 000 lirası, bu vergiden müstesnadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah : 

MADDE 7. — Bina Vergisinin matrahı, bina n a Ibu kanun hükümlerine göre tosbit olunan ver-
};i değeridir. 

/Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz. 
Bir ilçe hudutları içindeki bir mükellefe ait binaların vergi değerleri aynı matrahta birleş

tirilir. 
Aile reisi, kendisiyle birlikte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara ait binaların vergi de

ğerlerini aynı matrah içinde beyan etmeye mecburdur. 

Nisbet : 

'MADDE :8. — Bina Vergisi aşağıda yazılı nisbeHerde alınır : 
50 bin liraya kadar olan matrahlarda binde 7 

100 bin liraya kadar olan matrahlarda binde S 
150 bin liraya kadar olan matrahlarda binde 9 
150 bin liradan yüksek olan matrahlarda bim'h 10. 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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c) Yeniden inşa olunup inşaatın bitiminden önce kısmen kullanılan binaların kullanılan her 
kısmı için kullanma yılını, 

d) Muafiyetin sukut ettiği yılı, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
B) Mükellefiyetin bitmesi : 
Yanan, yıkılan ve vergiye tabi iken devamlı muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı 

mükellefiyet^ bu olayların vukuu tarihini takibeden taksitten itibaren sona erer. 
Oturulması ve kullanılması kanunlara dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, bu hallerin 

devam ettiği sürece alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası : 

MADDE 10. — Bina Yergisi, mükelleflerinin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 
Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri mecburidir. 

(Devletin muafiyetten faydalanması hali hariç) 

Verginin tarh ve tahakkuku : 

MADDE 11. — Bina Vergisi, ilgili vergi dairesi tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık ola
rak tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden yıllarda, Bina Vergisi her bütçe yılının birinci 
(dâhil) ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır. 

İKİNCİ KISIM 

Arazi Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 

MADDE 12. — Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
arazi vergisine tabidir. 

Belediye sınırları içinde parsellenmiş arazi arsa sayılır. 
Hangi arazinin, parsellenmemiş olmasına rağmen bu. kanuna göre arsa sayılacağı İmar ve İs

kân Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirtilir. 

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tâbiri arsaları da 
kapsar. 

Mükellef : 

MADDE 13. — Arazi Yergisinin arazinin maliki, varsa intifa hakla sahibi, her ikisi de yoksa 
araziye malik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir araziye müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak 
halinde mükellefiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası : 

MADDE 10. — Bina Vergisi, mükelleflerinin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir : 
Geçici ve daimî muafiyetten fa-ydalanacâk olanların da beyanname vermeleri (mecburidir. 

Verginin tarh ve tahakkuku ; 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Arazi Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 

MADDE 12. — Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
Arazi Vergisine tabidir. 

Belediye ısınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. 
Hangi arazinin, parselenmemis olmasına rağmen bu kanuna göre arsa sayılacağı İmar ve İs

kân Bakanlığının 'mütalâası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
be.'irtilir. 

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tâbiri, arsaları da 
kapsar. 

Mükellef : 

MADDE 13. .— Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı ısahibi, her ikisi de yoksa 
araziye mâlik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir araziye müşterek .mülkiyet halinde mâlik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak 
halinde mükellefiyette mâlikler vergiden müteseJsilen sorumlu olurlar. 
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Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bıılunnııyan kişiler tarafından ödenen Arazi 
vergileri ihtilâfın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde ihtilâfla ilgili bulunanların karar 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olunur. 

ÎKÎNCl BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflık : 

MADDE 14. — Aşağıda yazılı arazi kiraya verilmemek şartiyle Arazi Yergisinden daimî olarak 
muaftır. (Aşağıdaki (a) ve (b) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine ve kanun
la kurulup özel bütçe ile idare edilen üniversitelere ait arazi ile Devlete ait arazi; 

b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara 
bağlı müesseseler tarafından işletilen; 

aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletmelerine ait arazi; 
bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait arazi; 
c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere 

aidolmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartiyle); 
d) Yabancı devletlere aidolup gerek elçilik ve konsolosluk binaları gerekse elçilerin ikameti

ne mahsus binalar yapılmak üzere sahibolunan arazi ve arsalar ile bu çeşit binalardan yanan, yı
kılanların arsaları (Karşılıklı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan millletlararası kuru
luşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait arazi ve arsalar; 

e) Mezarlıklar. 

Geçici muaflıklar : 

MADDE 15, — 1. Özel kanunlarına göre, Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden or
man haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl; 

2. Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan arazide : 
a) Yeniden, fidanla dikim veya deliceye aşılanmış zeytinlik 15 yıl; 
b) Yeniden sakıza aşılanmış Antep fıstıklığı 15 yıl; 
c) Yeniden fidanla dikim Antep fıstıklığı 20 yıl; 
d) Yeniden aşılanmış kestanelik 20 yıl; 
e) Yeniden aşılanmış harnupluk (Keçiboynuzu) 10 yıl; 
f) Yeniden fidanla veya aşılamak suretiyle yetiştirilen her nevi meyvelikler 10 yıl; 
g) Yeniden emekle yetiştirilmiş çay ve narenciye bahçeleri 10 yıl; 
h) Yeniden emekle yetiştirilmiş fındıklar 15 yıl; 
j) Yeniden yetiştirilen bağ ve güllükler 6 yıl; 
k) Yeniden yetiştirilen kavaklıklar 5 yıl; 
1) Muhitin hususiyetine göre sahipli arazide yeniden yetiştirilecek fıstık çamlıkları ve pala

mut meşelikleri 20 yıl; 
3. Toprak ve topoğnafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bit

kilerinin yetişmelerini engelliyen arazilerden fbataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık 
ve sair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden ziraate 
elverişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş oldu
ğunun ilgili Yergi Dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâyin olu
nan cihetlere tahsis edildiği yılı takibedcn bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim ya-
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(Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmıyan kişiler tarafından ödenen Arazi 
Vergileri ihtilâfın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması (halinde ihtilâfla ilgili bulunanların karar 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartiyle (kendilerine ırett ve iade olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflıklar : 

MADDE 14. — Aşağıda yazılı arazi kiraya verilmemek şartiyle Arazi Vergisinden daimî ola
rak muaftır. (Aşağıdaki'(a) ve (b) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerime, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine, kanunla 
kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi; 

ıb) II özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara 
bağlı müesseseler tarafından işletilen: 

a a) Su, Elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk havadisi etmelerine ait arazi; 
<bb) Belediye ısınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait arazi; 
c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere 

aidolmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunma maları şartiyle): 
id) Yabancı devletlere aidolup gerek elçilik ve (konsolosluk binaları gerekse elçilerin ikâme

tine (mahsus binalar yapılmak üzere ısahibolunan arazi ve arsallar ile ibu çeşit binalardan yanan, 
yıkılanların arsaları (karşılıklı olmak şartiyle) ve merkezi 'Türkiye'de bulunan milletlerarası ku
ruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait arazi ve arsalar; 

e) Mezarlıklar. 

Geçici muaflıklar : 

'MADDE 15. •— Aşağıda yazılı arazi, Arazi Vergisinden geçici olarak muaftır : 
1. Özel kanunlarına (göre, Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline ge

tirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl; 
2. Teknik, ekonomik ve -ekolojik 'bakımlardan gerekli ışartları haiz 'olan arazide; 
a) Yeniden fidanla dikim veya deliceye aşılanmış ızeytinlik 15'yıl; 
ıb) Yeniden sakıza aşılanmış Antep fıstıklığı .15 yıl; 
c) Yeniden fidanla dikim Antep fıstıklığı 20 yıl; 
d) Yeniden aşılanmış kestanelik 20 yıl; 
e) Yeniden aşılanmış harnupluk (Keçiboynuzu) 10 yıl; 
f) Yeniden fidanla veya aşılamak suretiyle yetiştirilen iher nevi meyvelikler 10 yıl; 
ıg) Yeniden emekle yetiştirilmiş çay ve narenciye bahçeleri 10 yıl; 
ıh) Yeniden emekle yetiştirilmiş fındıklıklar 15 yıl; 
i) Yeniden yetiştirilen bağ ve güllükler 6 yıl; 
j) Yeniden yetiştirilen kavaklıklar 5 yıl; 
k) Muhitin hususiyetine -göre sahipli arazide \eniden yetiştirilecek fıstık çamlıkları ve pala

mut meşelikleri 20 yıl ; 
3. Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bitki

lerinin yetişmelerini engelliyen arazilerden; batıklık, ıturbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve 
sair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamıyan ısahalarm, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma el
verişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetler tahsis edilmiş olduğu
nun ilgili Vergi Dairesine bütçe yılı içinde bildiriİLu si şarttır. Muafiyetler, arazinin tâyin olunan 
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pılmazsa muafiyet bildirimin yapıldığı yılı takibcdeıı bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde 
bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. 

Muafiyetleri sona eren arazi, muafiyetin bitimini takibeden bütçe yılından itibaren vergiye 
tabi tutulur. 

Muafiyet konusu arazinin bu maddede gösterilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının şart
larını Maliye, Orman ve Tarım bakanlıkları müştereken tesbit eder. 

Küçük çiftçilikte istisna : 

MADDE 16. — Mükelleflerin bir vergi (dairesi bölgesindeki arazisinin (arsalar hariç) toplam 
vergi değeri 25 000 liraya kadar olanlarının tamamı, 100 000 liraya kadar olanlarının 25 000 lirası, 
Arazi Vergisinden müstesnadır. 

Bu hükmün tatbikatında aile reisi ile birlikte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara ait 
arazi değerleri toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara alın
mak suretiyle uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisoet 

Matrah : 

MADDE 17. — Arazı Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

Nisbet : 

MADDE İS. — Arazi Vergisi aşağıda yazılı nisbetlerde alınır : 
ilk gelen 50 000 liraya kadar matrahlarda binde 3 
Sonra gelen 75 000 » » » » 4 

» » 100 000 » » » » 5 
» » 3:25 000 » » » » 8 

325 001 liraya ve daha fazla matrahlar için binde 10 
Arsalar için vergi nisbeti binde 1'5 tir. 

Mükellefiyetin başlaman ve düşmesi : 

MADDE 19. — Arazi Vergisi mükellefiyeti, 
a) Bu kanun hüküm1 erine göre mükelleflerin beyan yılı, 
b) Bu kanunda yazılı ver^ değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliğin vu

ku buldoğu yılı, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
Vergiye tabi iken devamlı muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın 

vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren düşer. 
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cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılın lan başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa 
muafiyet bildirinin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin 
yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muaf iy et haikkı düşer. 

Muafiyetleri sona eren arazi, muafiyetin birimini takibeden bütçe yılından itibaren vergiye 
tabi t/ultulur. 

Muafiyet konusu arazinin bu maddede göste; ilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının şart
larını Maliye, Orman ve Tarım bakanlıkları müştereken tesbit eder. 

Küçük çiftçilikte istisna : 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı caddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

31 at rah : 

MADDE 17. — Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

Bir ilçe hudutları içindeki bir mükellefe ait arazilerin vergi değerleri aynı matrahta birleştirilir. 
Aile reisi, kendisiyle birlikte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazilerin vergi de

ğerlerini aynı matrah içinde beyan etmeye mecburdur. 

Nisbet : 

MADDE İS. — Arazi Vergisi aşağıda yazılı r> isbederde alınır : 
İlk gelen 50 000 lira için binde 3 
Sonra .gelen 75 000 » » » 4 

» » 100 000 » » » 5 
» » 100 000 » » » 8 

325 000 liradan fazla matrahlar üciıı binde 10. 
Arsalar için vergi nisbeti binde ]"> tir. 

Mükellefiyetin başlaması ve düşmesi : 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümet tarafından tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi 
dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tesbit edilmesi üzerine bu olayların vukua geldiği 
tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren aranmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yerginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası r 

MADDE 20. — Arazi Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 
Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri mecburidir. (Devle

tin muafiyetten faydalanması hali hariç) 

Verginin tarh ve tahakkuku : 

MADDE 21. — Arazi Vergisi ilgili vergi dairesi tarafından mükellefin beyanı üzerine yıl
lık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden yıllarda Arazi Vergisi, her bütçe yılının birinci (dâhil) 
ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BtRtNCt BÖLÜM 

özel kanunlardaki muaflık hükümleri : 

MADDE 22. — Özel kanunlarla tanınmış Bina ve Arazi vergileriyle ilgili muaflık ve istisna hü
kümleri saklıdır. 

Beyanname verme ve bildirimde bulunma süresi : 

MADDE 23. — Emlâk Vergisi 'beyannameleri: 
a) Bina ve arsalar için beş yılda, arazi için ise, on yılda bir defa olmak üzere, Mart, Nisan, 

Mayıs, aylarında; 
b) Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kul

lanılmaya bağlanmışsa her kısmın kullanılmasına başlandığı tarihi takibeden üç ay içinde; 
c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halin

de değişikliğin vukubulduğu ayı takibeden üç ay içinde. 
İlgili vergi dairesine verilir. 

Beyannamenin §ekü ve muhtevası : 

MADDE 24. — Vergi dairesine verilecek Emlâk Vergisi beyannamesinin şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tesbit ve tanzim olunur. 

Beyannamede asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir : 
a) Bina ve arazinin yeri, 
b) İnşaatın nev'i, inşa tarihi ve mükellefiyete giriş yılı, 
c) Binanın kullanılış tarzı ve binada asansör, kalorifer ve klima tesisatı bulunup bulunmadığı, 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası : 

MADDE 20. — Arazi Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 
Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak olan larm da beyanname vermeleri mecburidir. 

Verginin tarh ve tahakkuku : 

MADDE 21. — Arazi Vergisi ilgili vengi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk 
ettirilir. 

Yapılan bu tarih ve tahakkuku taikibeden yıllarda Arazi Vergisi her bütçe yılının birinci (dâ-
i i l) ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılr. 

ÜÇÜNCÜ KISHVE 

Kısımlar ara'smda müşterek büküınler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Özel kanunlardaki muaflık hükümleri : 
MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beyanname verme ve bildirimde bulunma süresi : 

MADDE 23. —Emlâk Vergisi beyannameleri: 
a) Bina ve arsalar için beş yılda, arazi için ise, on yılda bir defa olmak üzere, Mart, Nisan, 

Mayıs aylarında; 
b) Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu veya inşaatın sona enmiesinden evvel kısmen kul

lanılmaya başlanımışsa her kısmın kullanılmasına başlandığı tarihi taikibeden üç ay içinde; 
c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı vergi id eğerini tâdil eden sebeplerin doğması halinde 

değişikliğin vııkubulduğu ayi takibeden üç ay içinde; 
İlgili vergi dairesine verilir. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası : 

(MADDE 24. — Millet 'Meclisi metninin 24 ncü (maddesi aynen kabul editoaiştir. 
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d) Bina veya apartman dairesinin inşaat sahası ve müştemilâtı, 
e) Kiraya verilmesi halinde, aylık kira bedeli, 
f) Arazinin büyüklüğü (Metrekare, dönüm), 
g) Arazinin yetiştirme kuvveti, sulaklık derecesi ile yapılan tarımın nev'i, 
h) Bina ve arazinin vergi değeri (apartman halindeki binalarda, birden fazla konut veya iş

yeri birimi için beyanda bulunan mükellef, aynı beyannamede her konut veya işyeri biriminin 
vergi değerini ayrı ayrı bildirir.) 

i) Hesaplanan vergi miktarı. 

Köylerde yapılacak beyan : 

MADDE 25. — Köylerde bulunan bina ve arazilerin vergilendirilmesiyle ilgili beyanlar şifahi 
veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. Şifahi veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçi
rildikten sonra mahsus hanesi mükellefe imza ettirilir. 

Mükellefler dilerlerse bina ve arazi kıymet beyanı defterine kaydettirmek istemedikleri bina ve 
arazilerini, beyan süresi içerisinde doğrudan doğruya ilgili vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak 
beyan edebilirler. 

Birinci ek sürenin hitamından itibaren 15 gün içinde mezkûr defter mümbit evrakla birlikte 
muhtarlar tarafından imıza mukabilinde ilgili vergi dairesine teslim olunur. 

Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri : 

MADDE 26. — Muıhtar ve ihtiyar kurulu, mükelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tesbit et
tikten sonra ayrıca kendileri de bu beyanların doğruluğunu tasdik ederler. 

Bu kanunda yazılı işler karşılığında; Maliye Bakanlığınca tesbit edilen esaslar dâhilinde ve 
yılda fert başına 150 lirayı geçmemek üzere köy muhtarlarına ve ihtiyar kurulu üyelerine ücret 
verilebilir. 

Ek süreler içinde beyanname verilmesi : 

MADDE 27. — Bina ve arsalar için o yılda ve arazi için 10 yılda bir defa verilen beyannameyle 
ilgili süre içinde beyanname verilmemesi halinde, bu sürenin sonundan başlıyarak bir ay beklenir. 
Beyanname bu süre içinde verilirse vergi zıyaı olmamış sayılır. 

Ek süre içinde beyannamesini vermedikleri tesbit edilenler, tebliğ edilmek şartiyle bir ay içinde 
beyanname vermeye davet edilirler. 

İştirak halinde ve müşterek mülkiyette beyanname verilmesi : 

MADDE 28. — iştirak halinde mülkiyette mükellefler müşterek imzalı bir beyanname verebi
lecekleri gibi münferiden de beyanda bulunabilirler. 

Müşterek mülkiyet halinde ise beyanname münferiden verilir. 
Müşterek ve iştirak halinde mülkiyetin konusunu teşkil eden gayrimenkul için kesinleşen ver

gi değeri bütün mükellefler bakımından geçerli olur ve gerekli düzeltme yapılır. 
İştirak halinde mülkiyette, münferiden beyanname verildiği takdirde beyan edilen vergi de

ğerleri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır. 

Vergi değeri : 

MADDE 29. — Vergi değeri, emlâk vergisinin mevzuuna giren bina ve arazinin rayiç bedelidir. 
Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım - satım bedelidir. 
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Köylerde yapılacak beyan : 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muhtar ve İhtiyar kurulunun görevleri ; 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 n 'i madesi aynen kabul edilmiştir. 

Ek süreler içinde beyanname verilmesi : 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci ruaddesi aynen kabul edilmiştir. 

İştirak halinde ve müşterek mülkiyette beyanname verilmesi : 

MADDE 28. — Millet Meclisi /metninin 28 n?i maddesi ayne kabul edilmiştir. 

Vergi değeri : 

MADDE 29. — Vetfgi değeri, Emlâk Vergisi»ıin mevzuuna giren 'bina ve arazinin rayiç be
delidir. 
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Arazi ve bina ile ilgili normal alım satım bedelinin tâyininde bu kanunun 31 nci maddesine göre 
hazırlanacak tüzükte belirtilecek normlar nazara alınır. 

Tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde ise arazinin (Arsalar hariç) potansiyel hâsılası da 
nazara alınır. 

Ödeme süresi : 

MADDE 30. — Emlâk Vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ikinci taksiti 
Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 

Köylere ait bina ve arazilerin vergisi Kasım ayı içinde ödenir. 
Maliye Bakanlığı ödeme aylarını bölgelerin özelliklerine göre iller itibariyle değiştirebilir. 
İçinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile önceki bütçe yıllarına ait Bina ve Arazi vergileri 

ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilaflı ise yapılan tarhiyat miktarı kadar bir meblâğ emaneten yatı
rılmadıkça bina ve arazilerin (bina apartman ise dairelerin) başkalarına devir ve ferağı yapıla
maz ve üzerinde aynî bir hak tesis ve ref'edilemez. 

Vergi dairesince yapılacak işlem ve zamanaşımı : 

MADDE 31. — Vergi dairesi, gerektiği takdirde, Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak inceleme 
esaslarına istinaden ve aynı bakanlıkça tâyin edilecek inceleme yetkisine sahip memurlar marifetiy
le mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar yerine geçecek vergi değerlerini yeniden takdir eder. 

Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabiî, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre naza
ra alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek bilgiler 
tüzükte belirtilir. 

Mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas olmak üzere beyan edilen miktar ile birinci fıkrada 
adı geçen memurlar marifetiyle vergi dairesi tarafından takdir edilen rayiç bedel arasındaki fark 
üzerinden kusur cezalı olarak ikmalen vergi tarh olunur. Ancak, takdir farkının rayiç bedelin yüz
de ellisine tekabül eden kısmı için ceza uygulanmaz. 

Beyanname verilmemesi halinde idarece tarh ve yeniden beyana davet : 

MADDE 32. — Ek sürelere rağmen beyanname verilmez ise, vergi, 31 nci madde gereğince 
görevlendirilmiş memurlar marifetiyle takdir edilen vergi değerleri üzerinden idarece tarhedildr. 

Mükellefin idarece yapılan bu tarhiyata itiraz etmesi halinde kendisi yeniden beyana davet olun
muş sayılır. 

İtirazın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname verilirse, beyan üzerinden yeni
den tarh ve tahakkuk yapılır. Beyanname verilmediği takdirde, itiraz, daha önce idarece hesapla
nan vergilerin tahsilini durdurmaz. 

Vergi değerini tadil eden sebepler : 

MADDE 33. — Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir : 
1. Yeni bina inşa edilmesi (mevcut binalara ilâveler yapılması veya asansör veya kalorifer 

tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.) 
2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen ha-

rabolması veya binada mevcut sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tama
men kaldırılması; 
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Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihindeki nortmal alım satım bedelidir. 
Arazi ve bina ile ilgili normal alım bedelinin tâyininde bu kanunun 31 nci maddesine göre 

hazırlanacak tüzükte belirtilecek normlar nazara alınır. 
Tarım arazisinin vergi değerinin tesbitinde ise aıazinin (Arsalar hariç) potansiyel hâsılası da 

•ayrıca nazara alınır. 

Ödeme süresi : 

MADDE 30. — Emlâk Vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ikinci taksiti Ka
sını ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödemir. 

Köylere ait bina ve arazilerin vergisi Kasım ayı içinde ödenir. 
Maliye Bakanlığı ödeme aylarını bölgelerin özelliklerine göre iller itibariyle değiştirebilir. 
İçinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile önceki bütçe yıllarına ait OBina ve Arazi vergile

ri ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilaflı ise yapılan tahriyet miktarı kadar nakit veya Hazine tah
vili (Tasarrus bonosu hariç) veya banka teminat mektubu emaneten yatırılmadıkça bina ve arazi
lerin (bina apartman ise dairelerin) başkalarına devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde aynî bir 
hak tesis ve ref'edilemez. 

Vergi Dairesince yapılacak işlem : 

MADDE 31. •— Vergi Dairesi, gerektiği takdirde, Maliye Bakanlığımca tesbit olunacak ince
leme esaslarına istinaden ve aynı Bakanlıkça tâyin edilecek inceleme yetkisine sahip memurlar 
marifetiyle mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar yerine geçecek vergi değerlerini yeniden tak
dir eder. 

Vergi değerlerini» takdirinde şehir ve köyle.in tabiî, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre na
zara alınacak normlar ile uygulanacak usul ve esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek 
bilgiler tüzükte belirtilir. 

Mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas olmak üzere beyan edilen miktar ile birinci fık
rada adı goeon memurlar marifetiyle Vergi Dairesi tarafından takdir edilen rayiç bedel arasında
ki fark üzerinden kusur cezalı olarak iıkmalen vergi tarh olunur. Ancak, takdir farkının rayiç 
bedelin yüzde ellisine tekabül eden kısmı için ceza uygulanmaz. 

Beyanname verilmemesi halinde idarece tarh ve yeniden beyana davet : 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vergi değerini tadil edeyi sebepler : . . . . . . . . 

MADDE 33. —- Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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3. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikâmete mahsus ma
hallerinden bir kısmının dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller 
haline kalbedilmesi, (bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina saydır ve 
tadil sebebi, yalnız kullanış larzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.) 

4. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması : 
a) Arazinin fidanla! ıdırıl m ası veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi; 
b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi, 
c) Tarım yapılan bir arazinin tabiî bir âfet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzün

den tarıma elverişsiz hale gelmesi, 
d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi, 
e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi, 
5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik darumundan çıkması ve

ya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi, 
6. Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi (araziden 

bir kısmının istimlâk edilmesi de ifraz hükmündedir.) 
7. Mütaaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya mütaaddit his

selere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi, 
Yukardaki değişiklikler, bunların vukubuldıığu yılı takibeden bütçe yılından itibaren nazara 

alınır. 

Özel usulsüzlük cezalan : 

MADDE 34. — Beyannamelerin; 
a) Birinci ek süre içinde verilmiş olması halinde 100 Tl. 
b) İkinci ek süre ile ilgili tebliğ yapılmadan önce verilmiş bulunması halinde 250 Tl. 

c) İkinci ek süre ile ilgili tebliğ yapıldıktan sonra verilmesi halinde 500 Tl. 
Özel usulsüzlük cezaları kesilir. 
Her halde bu usulsüzlük cezaları ödenmesi gereken verginin yüzde 25 ini geçemez. 
Yukardaki özel usulsüzlük cezaları köyler için yüzde 50 nisbetinde uygulanır. 

Kaçakçılık cezasının uygulanmtyocağı : 

MADDE 35. — Bu kanunun tatbikatında V. U. Kanununun kaçakçılık cezası ile ilgili hüküm
leri uygulanmaz. 

Vergi Dairesinin yardtmı : 

MADDE 36. — Köy muhtarının veya ihtiyar kurulu üyelerinin yeteneklerinin kâfi gelmemesi 
halinde muhtarlıklara Maliye Bakanlığının tesbit edeceği esaslar dâhilinde personel bakımından 
yardımda bulunulur. 

Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı : 

MADDE 37. — Bu kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartiyle Vergi Usul Kanununun btl 
kanuna aykırı olmıyan hükümleri bu kanun hakkında da uygulanır. 

31. Maddede adı geçen memurlar, bu kanunun tatbikatında Yergi Usul Kanununa göre vergi 
inceleme yetkisini haizdir. 
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(Geçici Komisyonun ikabul ettiği metin) 

Özel usulsüzlük cezalan : 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaçakçılık cezasının uy gulanmıy ocağı : 

MADDE 35. — Bu kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanununun kaçakçılık cezası ile ilgili hü
kümleri uygulanmaz. 

Vergi Dairesinin yardımı : 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı : 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet. Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yergi hasılatından verilecek paylar : 

MADDE 38. — Emlâk Vergisi hasılatından il özel idareleri ile belediyelere aşağıdaki esas ve 
ölçülere göre pay verilir. 

1. Belediye sınırları içindeki, arazi ve binalardan alman Emlâk Yergisi hasılatının % 30 u 
özel idarelere, % 50 si belediyelere, 

2. Belediye sınırları dışındaki, arazi ve bina1 ardan alınan Emlâk Vergisi hasılatının % 70 i 
özel idarelere, 

Ödenir. 

Kesirler : 

MADDE 39. — Emlâk Vergisinin hesaplanmasında 50 (dâhil) kuruşa kadar olan vergi kesir
leri atılır; 50 kuruştan fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

ÎKtNCl BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 40. — Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler 
kaldırılmıştır : 

1. 4 . 7 . 1931 tarhili ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 1996, 2413, 2870, 2898, 4873, 
5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı kanunlar ile ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5153 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin (b) 
fıkrası, 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü ve 4040 sayılı Kanunun 489 sayılı Kanunla değişik 
31 nci maddeleri ile 5237 sayılı Kanunun 4 ncü ve 5419 sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri, 

2. 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile 2567, 3585, 3726, 4699, 5650, 
6255, 483 sayılı kanunlar ile ek ve tadilleri ve 3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı Kanunla değişik 
86 nci maddesinin Arazi Vergisi muafiyeti ile ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 51, 53 ilâ 62. 77 ve 78 nci maddeleri. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci maddesinin «a» fıkrasındaki geçici muaflık hüküm
leri; gerek bu kanunun yürürlüğü tarihinden önce muaflıktan faydalanmamış binalar hakkında. 
gerekse 1837 sayılı Kanunun 491 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesi gereğince 5 ve 10 yıllık 
geçici muafiyet almış binalar hakkında da. bu binaların inşalarının sona erdiği yılı takibeden 10 
yıllık devrenin 1 . 3 . 1971 tarihinden sonra kalan kısmı için uygulanır. (Ancak, 28 . 2 . 1970 
tarihine kadar tarhı gereken Bina, Buhran ve Savunma vergileri, mezkûr tarihe kadar rner'i olan 
kanun hükümlerine göre tarh. tahakkuk ve tahsil olunur.) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Vergi hasılatından verilecek paylar : 

MADDE 38. —• Emlâk Vergisi hasılatından il özel idareleri ile belediyelere aşağıdaki esas ve 
ölçülere göre pay verilir. 

1. Belediye sınırları içindeki,- arazi ve binalardan alman Emlâk Vergisi hasılatının % 30 u özel 
idarelere, % 50 si belediyelere, 

2. Belediye sınırları dışındaki, arazi ve binalardan alman Emlâk Vergisi hâsılatının % 70 i 
özel idarelere, 

Ödenir. 
Ancak, yakardaki 1 nci ve 2 nci fıkralara göre il özel idarelerine ayrılan payın % 3 ü kesile

rek köy idareleri sermaye payı olarak İller Bankasına verilir. 

Kesirler : 

MADDE 39. — Emlâk Vergisinin hesaplanmasında 100 kurusa kadar olan vergi kesirleri atı
lır. 

Bina ve Arazi vergilerinde zamanaşımı süresinin başlangıcı : 

MADDE 40. •— Beyan dışı kalan Bina ve Arazilerin vergilerinde zamanaşımı, bu bina ve arazi
nin beyan edilmediğine idarece muttali olunduğu tarihi takibeden yılın başından itibaren başlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 41. — Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler 
kaldırılmıştır : 

1. 4 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 1996s 2413, 2870, 2898, 4873, 5648, 
5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı kanunlar ile ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin (b) fıkrası, 2871 
sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü re 4010 sayılı Kanunun 489 sayılı Kananla değişik 31 nci madde
leri ile 5237 sayılı Kanunun 4 ncü ve 5419 sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri, 

2. 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile 2567, 3585, 3726, 4699, 5650. 
6255, 483 sayılı kanunlar ile ek ve tadilleri ve 3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı Kanunla değişik 
86 nci maddesinin Arazi Vergisi muafiyeti ile ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi, 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 51, 53 ilâ 62, 77 ve 78 nci maddeleri. 

GEÇİOİ MADDE 1. •— ;Bu kanunun 5 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki geçici muaflık 
hükümleri; gerek bu kanunun yürürlüğü tarihinden önce muaflıktan faydalanmamış binalar hak
kında, gerekse 6188 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 1837 sayılı Kanunun 206 ve 491 sayılı ka
nunlarla değişik 4 ncü maddesi gereğince geçici muafiyet almış binalar hakkında da, bu binala
rın inşaalarmın sona erdiği yılı takibeden 10 yıllık devrenin 1.3.1971 tarihinden sonra kalan kısmı için 
uygulanır. (Ancak, 28 . 2 . 1971 tarihine kadar tarhı gereken Bina, Buhran ve Savunma vergile
ri, mezkûr tarihe kadar meri olan kanun hükümlerine göre tarh, tahakkuk ve tahsil olunur.) 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri gereğince tanınan geçici muafiyetler sak
lıdır. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan devre ile ilgili tarh, 
ftahaıkkuık ve talisi! nmaaııeleleııinin, Binıa ve Arazi Vergisi kanıunu ile Vergi Usul Kanunu ve bunla
rın ek ve tadilleri hükümleri gereğince özel idareler tarafından yapılmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 28 . 2 . 1970 tarihine kadarla dönemlere aidolarak tahakkuk edip de 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş Bina, Buhran, Savunma ve Arazi Ver
gisi borçlarının kanunun meriyetinden itibaren geçecek ilk 2 nci ay sonuna kadar tamamını ödi-
yenleriıı, vergi cezası ve gecikme zaııılarıııııı % 90 ı, 2 nci iki ay sonuna kadar tamamını ödiyen-
leriıı vergi cezası ve gecikme zamlarının c/c 80 i ve 3 ııcü iki ay sonuna kadar tamamını ödiyenlerin 
vergi cezası ve gecikme zamlarının % 70 i affedilir. 

Bu devreye taallûk eden vergilerden ihtilaflı bulunanlar (Kanunun meriyetinden sonra ihti
laflı hale gelenler dâhil) ödeme süresinin başladığı tarihten itibaren ikişer aylık süreler içerisin
de tamamen ödendikleri takdirde 1 nci fıkrada açıklandığı nisbette aftan faydalanırlar. 

GEOİCİ MADDE 4. — 1970 yılında Emlâk Vergisinin uygulanın asiyle ilgili her türlü gider
lere harcanmak üzere 1970 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmının 14.000 nei bölümüne 
14.496 numaralı (diğer giderler) maddesine gerekli ödeneği kaydetmeye veya bu tertibe aynı mak
satla ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 41. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
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(Geçici Komisyonun (kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. >— -28 . 2 . 1971 tarihine kadarki dönemlere aidolarak tahakkuk edip de 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş Bina, Buhran, Savunma ve Arazi 
Vergisi borçlarının kanunun meriyetinden itibaren geçecek ilk 2 noi ay sonuna kadar tamamını 
ödiyenlerin, vergi cezası ve gecikme zamlarının % 90 ı, 2 nci iki ay sonuna kadar tamamını ödi-
yenlerin vergi cezası ve gecikme zamlarının % 80 i ve 3 ncü iki ay sonuna kadar tamamını ödi
yenlerin vergi cezası ve gecikme zamlarının % 70 i affedilir. 

Bu devreye taallûk eden vergilerden ihtilaflı bulunanlar (Kanunun meriyetinden sonra ihtilaf
lı hale gelenler dâhil) ödeme süresinin başladığı tarihten itibaren ikişer aylık süreler içerisinde 
tamamen ödendikleri takdirde 1 nci fıkrada açıklandığı nisbette aftan faydalanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 42. —• Bu kanun 1 . 3. 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 43. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
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