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III. — YOKLAMA 

Sayfa 
692:963 

693 

693 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 694,754 

1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığı
na Afyon Milletvekili Hasan Dinçer'in 
atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/328) 694 

2. — Grup Başkanvekillerinin, birleşi
min 30 . 7 . 1970 Perşembe günü saat 
15,00 e bırakılmasına dair önergesi. 754 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 694 
1. — Sendikalar Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nci maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 
4 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

Sayfa 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 4 ncü maddesinin (c) bendinin kaldı
rılması, İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'm, 
274 sayılı Sendikalar Kanununun bir kısım 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kuru
lu 23 numaralı Geçici Komisyon raporu 
^Millet Meclisi 1/194, 2/84, 2/140, 2/28^ 
(S. Sayısı : 133 e 1 nci ek) 694:698 

2. — 1970 yılı Bütçesi Finansman ka
nunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi 38 No. lu Geçici Komis
yon raporu (1/330) (S. Sayısı : 197 ye ek) 698: 

727 
3. — Emlâk Vergisi kanun tasarısı hak

kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan deliklikler hakkında Millet Mecli
si İçişleri, Maliye ve Plân komisyonların-
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
cici Komisyon raporu (1/350) (S. Sayısı : 
236) 743:744,755:756 

7. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım önadım ve 12 arkadaşının, Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine ve Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
11 arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 
'6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Oda
ları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına ve adı geçen kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 39 No- lu Geçi
ci Komisyon raporu (1/333, 2/50, 2/79) 
(IS. Sayısı : 223) 744:754 

JTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
dan seçilen üyelerden kurulu 38 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 202 ye 1 nci ek) 727:740 

4. — 30 . ö . 1970 tarih ve 1286 sayılı 
1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkerele
ri (1/364) (S. Sayısı : 234) 740:741 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kırat-
lıoğlu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfik-
oğlu Hatice'den doğma 1339 doğumlu Nev
şehir Yenimahalle 10 hanede kayıtlı Mus
tafa Parmaksız'm affı hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/196) (S. Sayısı : 161) 742:743 

6. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve 16 numaralı Ge-

4619 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
ması, 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve kanuna 
bir madde ile geçici madde eklenmesi hakkın
daki kanun tasansmm geri g'önderilmesine dair 
Başlbakanlık tezkeresi okundu ve adı geçen ka
nun tasarısının geriverileceği bildirildi. 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının bugün
kü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişilikleri 
ve Plânlama Dairesinin genel tutumu hakkında 
inceleme yapmak üzere bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi okundu ve gündeme 
alınarak sırası geldiğinde görüşüleceği bildi
rildi. 

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları
na mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim şa
hısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 

muvakkat tatbikine mütaallik Protokolün onay
lanması hakkında 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ikinci defa açık oya sunularak, oy
ların ayırımı sonunda, kabul edildiği bildi
rildi. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, 
bâzı Doğu illerimizde yürütülen komanda hare
kâtının Anayasaya aykırı olduğu iddiasiyle, 
Anayasaanm 89 ncu maddesi uyarınca Başba
kan hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesinin gündeme alınması, yapılan görüşme
lerden sonra, reddolundu. 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31 
nci maddesine bir bend eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ile aynı konudaki kanun teklif
leri üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
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değişikliklere dair 23 numaralı Geçici Komis
yon raporunun 14 ncü maddesinin oylanması 
sırasında Cumhuriyet Halk Partili beş milletve
kilinin çoğunluk olmadığı iddiası ile yoklama 
istemeleri üzerine yapılan yoklama sonucunda 
çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

29 . 7 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 

Tasarılar 
1. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimar

lık Akademisinin Ege Üniversitesine bağlan
ması hakkında kanun tasarısı (1/372) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

2. — 6132 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/373) 
(Adalet, İçişleri ve Tarım komisyonlarına) 

3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/374) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Emlâk Vergisi kanun tasarısı hakkın

da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen be- I 
yaz düğmelere bassınlar. Yoklama muamelesi | 
başlamıştır. 

29 . 7 . 1970 O : 1 

toplanılmak üzere Birleşime saat 18,32 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ekşi 
Kâtip 
Siirt 

Zeki Ceiiker 

5- — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyon raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğunlu

ğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

II. — GELEN KAĞITLAR 

ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlanndan seçilen üyelerden kuru
lu 38 numaralı Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/332; Cumhuriyet Senatosu 1/1130) 
fMillet Meclisi S. Sayısı : 202 ye 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1461) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 135 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

— 693 — 
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IV — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına Af
yon Milletvekili Hasan Dinçer'in atandığına dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/328) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen 
ve Devlet Bakanlığına Afyon Milletvekili Ha
san Dinçer'in atanmasının uygun görüldüğüne 
dair yazıyı okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Afyon 

Milletvekili Hasan Dinçer'in atanması, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

1. — Sendikalar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesi
nin (c) bendinin kaldırılması, İstanbul Millet- __ 
vekili Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Adalet, Çalışma ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 23 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/94, 2/84, 2/140, 2/287) 
(S. Sayısı: 133 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde, 274 sayılı ı 
Sendikalar Kanununun bâzı maddelerini değiş- | 
tiren kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosun
da vücut bulan değişikliğini intacetmek üzere 
gelen maddeleri görüşmeye başlamıştık. Bu ara- i 
da 14 ncü maddenin oylaması sırasında, «ço
ğunluk yok» iddiası üzerine yapılan yoklamada 
çoğunluk olmadığı anlaşıldığı cihetle, bu mad
denin oylanması mümkün olamamıştı. 

14 ncü madde üzerinde Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik komisyonca benimsen-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisçe ma
lûmdur ki, bugün gündemimiz fevkalâde sıkı
şık ve uzun bir mahiyet arzetmektedir. Bu se
beple gündem dışı söz istemiş bulunan arkadaş
larımın dileklerini bugün için yerine getiremi
yorum, kendilerinden özür dilerim, tik birle
şimde aşağı - yukarı hepsine kürsüde konuşa
bilmek imkânını araştıracağım. 

Gündeme geçiyorum. 

mistir. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

15 nci maddede Cumhuriyet Senatosu aşağı
daki değişikliği yapmıştır, okutuyorum : 

Ticaret yapma yasağı : 

Madde 15. — Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 

14 ncü maddenin (j) fıkrası hükmü saklıdır. 

14 ncü maddenin 1 nci bendinin (i) ve (1) 
fıkraları gereğince bu meslekî teşekküllerin kur
dukları tesislerin işletilmesinde, - üyelerinin bu 
tesislerden istifadesi hali hariç - kâr, bu teşek
küllerin üyeleri ve mensupları arasında risturn 
şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 ncü maddenin 
1 nci bendinin (j) fıkrası gereğince dağıtılacak 
risturn bu hükme tabi değildir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 15 nci 
madde Cumhuriyet Senatosu tarafından değiş
tirilmiş ve yapılan değişiklik komisyonca be
nimsenmiştir. Benimsemeye uyulması hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Be
nimsemeye uyulmuş ve madde bu şekilde kesin
leşmiştir. 

18 nci madde üzerinde Cumhuriyet Senatosu 
aşağıdaki değişikliği intacetmiştir okutuyo
rum : 

Fesih veya infisah halinde malların devri : 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— «94 — 
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Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden 
sendika, federasyon ve konfederasyon bir işve
ren teşekkülü ise mallan, bu kanun veya sair 
kanunlar gereğince kurulmuş başka bir işve
ren teşekkülüne, bir işçi teşekkülü ise bu kanu
na göre kurulmuş diğer bir işçi teşekkülüne 
devredilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika, fede
rasyon veya konfederasyonun tüzüklerinde bir 
sarahat bulunmadığı takdirde malları : 

a) Türkiye çapında faaliyet gösteren bir 
sendika ise, üyesi bulunduğu konfederasyona, 

b) Federasyon üyesi bir sendika ise bağlı 
bulunduğu federasyona, 

c) Federasyon ise, bağlı bulunduğu konfe
derasyona, konfederasyon yoksa onu meydana 
getiren teşekküllere, 

d) Konfederasyon ise, diğer bir konfede
rasyona, 

e) Hiçbir teşekküle bağlı olmıyan bir sen
dika ise, aynı işkolunda kurulu en çok üyeye 
sahip sendikaya veya federasyona bu tip bir 
sendika ve federasyon yoksa en çok üyeye sa
hip konfederasyona, 

Devredilir. 
Her türlü devir ilgili teşekkülün kabulüne 

bağlıdır. 
Malların bunlardan gayri gerçek veya tüzel 

her hangi bir şahsa veya teşekküle veya mües
seseye devri veyahut feshedilen teşekkülün üye
leri arasında paylaşılması yasaktır. 

ORHAN BÎRGlT (Ankara) — 18 nci mad
de üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın arka

daşlarım, 18 nci madde Millet Meclisinde kabul 
edildiği zaman, doğrudan doğruya işveren sen
dikalarını amaç güdüyordu. Senatoda yapılan 
ve Millet Meclisi Çalışma Komisyonunda da be
nimsenen değişiklik şöyle : 

«Feshedilen veya infisah eden sendika, fe
derasyon ve konfederasyon bir işveren teşekkü
lü ise malları, bu kanun veya sair kanunlar ge
reğince kurulmuş başka bir işveren teşekkülü
ne, bir işçi teşekkülü ise bu kanuna göre kurul
muş diğer bir işçi teşekkülüne devredilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika, fede
rasyon veya konfederasyonun tüzüklerinde bir 
sarahat bulunmadığı takdirde malları : 

a) Türkiye çapında faaliyet gösteren bir 
sendika ise, üyesi bulunduğu konfederasyonca, 

b) Federasyon üyesi bir sendika ise bağlı 
bulunduğu federasyona, 

c) Federasyon ise, bağlı bulunduğu konfe
derasyona, konfederasyon yoksa onu meydana 
getiren teşekküllere, 

d) Konfederasyon ise, bir diğer konfede
rasyona, 

Devredilir.» 
Şimdi, feshedilen sendikanın malını bağlı 

bulunduğu federasyona, feshedilen bir federas
yon ise, onun malını bağlı bulunduğu konfede
rasyona devretmek doğrudur. Ama takdir bu
yurun; 274 sayılı Yasanın uygulanması yüzün
den bir konfederasyon feshedilmek zorunda ka
lıyor. Şimdi şöyle diyelim, böyle diyelim; 274 
sayılı Yasanın daha Millet Meclisinde görüşü
lüp kabul edilmesinden dolayı doğan hangi 
olayların ne şekilde geliştiğini hep beraber bili
yoruz, bunları burada yeniden eleştirecek ve 
tekrarlıyacak değilim, açık... 

Bu kanunun amacı nedir, şimdi bu 18 nci 
madde ile?... Şu anda Türkiye'de bildiğimiz bel-
libaşlı iki tane işçi konfederasyonu var. Bu kon
federasyonlardan birisi, büyüğü, bu kanunun 
çıkmasından dolayı her hangi bir zarar ve ha
sar görmiyecek. Bir ikinci konfederasyon, (M, 
iki konfederasyon birbirine şiddetli şekilde ra
kiptirler; bu rekabet sadece sendikal bünyeleri 
itibariyle bir sendikal yarışma olarak değil, ara
larında çeşitli görüş farkları var, şu var, bu 
var.) bundan dolayı feshediliyor. Adam eğer 
böyle bir feshi düşünerek tüzüğüne özel madde 
koymamışsa, onun mallarını, bu fesihten ya
rarlanan konfederasyona kanun zoru ile veri
yoruz. Benim bildiğime, tahmin ettiğime g;öre, 
bizzat Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo
nu da böyle kanuni bir iskatçılıktan hoşlanmı-
yacak ve böyle bir zorunlulukla feshedilmek 
durumunda kalacak DİSK in, Devrimci işçi 
Sendikaları Konfederasyonunun mallarına el 
koymayı ve onun bir nevi kanuni murisi olmayı 
istemiyecektir. 

Neden dolayı Senato böyle bir zorlamaya 
gitmiştir? Bunu bilmiyorum. Ama tüzüğünde 
hüküm yoksa pekâlâ bu mallar Sosyal Sigorta
lar Kurumuna verilebilir. Bir gerçek işçi teşek
külüdür, Sosyal Sigortalar Kurumu bunları 

— 695 — 
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alır, dispanserlerinde değerlendirir, eğitim araş
tırmalarında değerlendirir, şunu yapar, bunu 
yapar.. Hayır, bunu yapmıyacaksınız; 274 sa
yılı Kanundan dolayı Türkiye'de işçiler ikiye 
ayrılacaklar, mücadele edecekler; kan döküle
cek, yaş dökülecek, sıkıyönetim ilânına kadar 
gelişen olaylar olacak ve 274 sayılı Yasanın 
18 nci maddesi Senatoda değişecek.. Bir konfe
derasyonun bundan zarara uğrıyacağı, faaliye
tine son vereceği besbelli; kanun maddeleri bu
na göre yürüyor, hazırlanmış, şu oluyor, bu olu
yor... Sıkıyönetim altında kanunu geçirmek için 
çalışıyorsunuz, bunların hepsi kabul. Ama bun
dan dolayı kapanacak bir konfederasyonun ya
rasına ateş basar gibi bir de ayrıca; «Senin 
malların, sen sendika hayatından çekildikten 
sonra tek başına rakipsiz kalacak diğer konfe
derasyona kalır.» demek abestir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen?... Buyurunuz Sayın Çalışma Bakanı. 

.ÇALIŞMA BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Sayın Birgit'in endişesini izale etmek için 
huzurunuza geldim. Halen mer'i olan 274 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinde mümasil hüküm 
mevcutur. Bu metinde de Senatoda bir redak
siyon hatası görülmüş ve «İşçi teşekkülü ise bu 
kanuna göre kurulmuş diğer bir işçi teşekkülü
ne devredilir» cümlesi ilâve edilmiştir. 

Burada mühim olan husus şudur : Feshedi
len veya infisah eden sendika, federasyon veya 
konfederasyonun tüzüklerinde bir sarahat bu
lunmadığı hallerde ancak diğer konfederasyo
na mallarının intikali bahis konusudur. Halen 

mevcut konfederasyonların tüzüklerinde fesih 
veya infisah halinde mallarının ne olacağına 
dair sarahat bulunmaktadır. Endige varit de
ğildir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik üzerinde başka söz 
istiyen?.. Yok. 

Senato tarafından yapılan bu değişiklik ko
misyonumuzca benimsenmiştir. Benimsemeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler üzerinde yapılan değişikliği 
okutuyorum : 

Mal bildirimi : 
Madde 27. — Sendikaların başkan ve yöne

tim kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra üç 
ay içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve velayet
leri altındaki çocuklarının sahip bulundukları 
mallar ve gelirleri gösterir yazılı bildirimi no
tere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin ve
rildiğini gösteren noterlikten alınacak belge
ler teşekkül denetçilerine verilir. Bu belge
ler sendika yönetim kurulunun karar defterinin 
özel bir sayfasına yazılarak bu sayfa denetçiler 
tarafından imza edilir. 

Mal bildiriminde bulunan kişiler tekrar se
çilsinler veya seçilmesinler görev sürelerinin so
nunda yukardaki esaslara göre yeniden bildirim
de bulunmak zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uymıyanlara meslekî teşekkül
deki idarecilik sıfatları bildirime esas olan ta
rihten itibaren bir ay sonra sona erer. 

Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir. 
Ve yöneticilerin görev süresi sonuna kadar no
terde saklanır. 

Bu madde uyarınca bildirimde bulunan yö
netici başka bir göreve seçilirse ikinci bir bil
diri vermek zorunda değildir. 

Şube yönetim kurulu üyelerinin mal bildiri
minde bulunmaları ihtiyaridir. 

Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz. 
Ancak talep uyarınca yargı mercilerine denet
leme veya inceleme yetkisine sahip diğer ma
kam ve mercilere iade edilmek üzere verilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde yapılan 
bu değişiklik Komisyon tarafından benimsen
miştir. 

Buyurun Sayın Kuas. 
RIZA KUAS (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

Arkadaşlarım, şöyle bir şey Siyasi Partiler 
Kanununda olsa; her hangi bir siyasi partinin 
feshi halinde onun malları rakibi olan - tarif 
ederek - falanca siyasi partiye verilir desek, 
buna el kaldırmak mümkün olur mu? Olmaz. 
îki rakipten bir tanesi, iki spor kulübünden bir 
tanesi, iki sendikadan bir tanesi kalkıyor. Do-
layısiyle ben Sayın Çalışma Bakanından bu ko
nuda Senatoda neden değişiklik yapıldı diye 
tatmin edici bir izahat rica ediyorum ve mese
lenin yeni gelen şekilde Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devredilir, olarak gösterilmesini arz ve 
teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 



M. Meclisi B : 135 29 . 7 . 1970 O : 1 

Kanunun bütün maddeleri üzerindeki aksak
lıklar ve Türk çalışma hayatına getireceği sa
kıncalar üzerinde uzun konuşma yapmıştım. 
Onlara dokunmıyacağım. 

Şimdi görüşülmekte olan maddenin beni en
dişelendiren bir kısmı var. Acaba onu vuzuha 
kavuşturmak mümkün olabilir mi, onun için 
söz almış bulunuyorum. 

27 nci maddenin ikinci paragrafında; «Mal 
bildiriminde bulunan kişiler tekrar seçilsinler 
veya seçilmesinler görev sürelerinin sonunda 
yukardaki esaslara göre yeniden bildirimde bu
lunmak zorundadırlar. «Prensip olarak muta
bıkız; ancak sendikaların, tıpkı siyasi par
tiler gibi otuz kişi, kırk kışı, elli kişi olan ge
nel yönetim kurulları var. Farzedelim ki, Hak
kâri'de, Erzurumu'da büyük bir sendika bir 
kongre yapmış. Bir iki kişi veya üç, beş kişi 
orada seçilmemiş mal bildiriminde de bulun
mamışlar. Aşağıdaki paragrafta mal bildiri
minde bulunmıyan adamdan sendika yönetici
lerine mal büdirimini alma mecburiyeti ko-> 
nuluyor. O seçilmediğine göre çekip gidecek. 
Sendika yöneticileri o seçilmiyen arkadaştan 
mal bildirimini nasıl alacaklar? O bakımdan 
acaba buna daha bir vuzuh verebilmek için; 
halen yönetici olanların kongreye giderken 
bir ay önceden yahut onbeş gün önceden mal 
bildirimini peşin vermek suretiyle kongrede 
seçimlere iştirak ettirilir, şeklinde bir vuzuh 
getirilirse seçilecek yöneticiler bu mal bildiri
mi almada zahmet çekmezler. Seçilmiyen adam
dan mal bildirimi alınmadığı zaman yönetici
ler mesul tutuluyor, ki bir aksaklık var gibi 
geliyor. Bu konuda zabıtlara geçmesi bakı
mından komisyon sözcüsünün veya Bakanın 
bir açıklama yapmasında yarar görüyorum. 
Ona göre bir değişiklik önergem var. Yüce Mec
lisin tasvibedeceğini sanmıyorum. Buna rağ
men zabıtlarda yer alması bakımından öner
geyi de takdim ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kuas, madde üzerinde 
değişiklik önergesi verilemez, Anayasanın 92 
ve 94 ncü maddesi uyannca değişiklik öner
gesi verilemez. Olsa olsa Yüce Meclis benim
semeye katılmazsa, benimsemezse o zaman me
sele ihtilâfı halledecek olan bir karma ko

misyona intikal eder. O bakımdan değişiklik 
önergesini vermeyiniz. 

Buyurunuz Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Muhterem arkadaşlarım; 

Burada değişiklik Meclisten geçen metin
de «vilâyetleri altında» denilmiş, aslında «vi
lâyet» değil «velayetleri» dir. Sadece Senato 
değiştirgesi, bu «vilâyet» kelimesini tashih 
ederek «velayet» kelimesi haline getirmiştir. 

Noter, bir kamu kuruluşu olarak bu bil
dirilerin verileceği mercidir. Sendika idare
cileri, yöneticileri vazifeye başladıkları za
man mal beyanında bulunacaklar, vazifeden 
ayrıldıkları zaman mal beyanında bulunacak
lar, böylece oto - kontrol imkânı kanuni şekil
de elde edilmiş olacak. Seçilmemiş olmala-
lan halinde nöbeti devretmektedirler, teslim 
etmektedirler. Bu muameleyi icra ederken 
de kanuni bir vazife tahmil ediyoruz, note
re mal bildiriminde bulunacaklardır. Böyle
ce sendika, idarecilerinin gayri kanuni yollar
dan iktisapda bulunduklarına dair kamuda 
yapılan yerli yersiz tartışmaları bir ahlâki-
lik ölçüsü getirmek suretiyle ortadan kal
dırmış oluyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Senatoca yapılan değişikli
ğin benimsenmesi hususunu Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

29 ncu madde üzerinde yapılan değişikliği 
okutuyorum. 

Bilanço ve çalışma raporu ve sendikaların 
denetimi : 

Madde 29. — Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller her hesap veya bütçe devre
sine ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma 
raporlarını aidolduğu devreye takiben üç ay 
içinde Çalışma Bakanlığına ve bağlı bulun
dukları konfederasyona gönderirler. Bu bilan
ço ve hesaplar meyanında, teşekkülün o devre 
içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir menbalan, 
2. Giderleri ve sarf yerleri, 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücret

lerle memur ve müstahdemlere ödenen meb
lâğ, 
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4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu, 
6. Gayrimenkul mevcud, 
7. Üyelerinin mevcudu, 

8. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî 
durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgi
ler de bulunur. 

9. Ayrıca bu teşekküllerin gelir ve giderle
rini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü 
faaliyetlerini bağlı bulundukları konfederasyon 
denetliyebilir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu tara
fından yapılan bu değişiklik komisyonca be
nimsenmiştir. Söz istiyen.. Yok. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Benimseme kabul 
edilmiştir. Madde bu şekilde kesinleşmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekli ile Cum
huriyet Senatosu tarafından 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun bâzı maddelerinin deği
şik şekli komisyonca benimsenmiş ve Mec
lisçe benimsemeye uyulduğu cihetle şimdi 
kabul etmiş olduğunuz şekilde maddeler ka
nunlaşmış durumdadır. Buna göre birinci 
maddeyi teşkil eden çerçeve, başlığın da 
adapte olması lâzım, uydurulması lâzımdır. 
Bu sebeple birinci madde üzerinde de Sena
to değişiklik yapmıştır. Onu okutuyorum. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddele-
frinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
bend ile bu kanuna 3 geçici madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 
21, 23, 25, 27, 28, 29, ve 32 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Birinci maddede teknik yön
den yapılması zaruri görülen bu değişiklik 
komisyonca benimsenmiştir. Benimsemeyi Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu şekli ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu 
kanunlaşarak Cumhurbaşkanının imzasına ha
zır vaziyete gelmiştir. (A. P. sıralarından al
kışlar..) I 

2. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 38 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. Sayı
sı : 197 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Finansman kanunu tasarısı üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
liklere dair Geçici Komisyon raporunun görü
şülmesi hakkında bir önerge vardır, önergenin 
okutulmasına geçiyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 6 nci sırasında bulunan 

1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi 38 No. lu 
Geçici Komisyon raporunun diğer işlere takdi-
men müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — önergeyi heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Gereği buna göre yapılacak
tır. 

Komisyon tarafından hazırlanmış olan ra
poru okutuyorum,. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) (1) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen... 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu 3 ncü maddede bir de
ğişiklik yapmıştır. Okutuyorum. 

FİNANSMAN KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Taşıt Alım Vergisi 

Muaflık ve istisnalar 

Madde 3. — a) Genel bütçeye dâhil da
ireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve be
lediyeler ve köy hükmi şahsiyeti tarafından ya
pılan taşıt alımları ile iktisapları Alım Vergisi
ne tabi değildir. 

(1) 197 ye ek S. Sayılı oasmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 
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b) 17 . 7 . 1964 tarih ve 507 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin kapsamına giren dernek
lere kayıtlı olup motosiklet, profesyonel veya 
ağır vasıta ehliyetine sahibolan g'ötürü Gelir 
Vergisi mükelleflerinin, I sayılı tarifeye dâhil 
taşıtlar ile triportörler, istiap haddi 7 tona ka
dar olan kamyonlar ve oturma yeri 25 kişiye 
kadar olan minibüs, otobüs, troleybüs ve ben
zeri taşıtlarla ilgili alımları bu vergiden müstes
nadır,. 

Bir yıl içinde trafik şube ve bürolarına ka
yıtlı olmıyan taşıtlarla ilgili birden fazla alım
lar bu istisnadan faydalandırılamaz. istisnanın 
uygulanabilmesi için ilgili vergi dairesi aracı-
lığiyle Maliye Bakanlığından bir belge alınma
sı şarttır. 

c) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulu
nan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri 
konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsoloslukla
ra mensulbolan ve o memleketin uyrukluğunda 
bulunan memurları, Türkiye'de resmî bir göre
ve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve 
karşılıklı olmak şartiyle Taşıt Alımları Vergi
sine tabi değildir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan bu değişiklik Geçici Komisyon tarafından 
benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Madde bu şekilyle kanunlaşmıştır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz yerimden bir hususu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu değişik
likler bir kelime olabiliyor, bir cümle olabiliyor 
veya bir fıkra olabiliyor. Sayın milletvekilleri 
tarafından bunları takibedebilmek, takdir eder
siniz M, kolay olmuyor. Bu yapılan değişiklik
ler komisyon tarafından tasrih edilirse çok da
ha iyi olur, kanaatindeyim. Bu, mümkün olur 
mu, acaba? 

BAŞKAN — Bu husus fevkalâde iyi olur. 
Aslında usulen de sizin buyurduğunuz şekilde 
olsaydı çok iyi olurdu,. Raporda bunu zikret
miş olsalardı; faraza, 3 ncü maddede münhası
ran şu değişiklik yapılmıştır, 4 ncü maddede 
şu şekilde değişiklik yapılmıştır, denmiş olsay
dı çok kolay olurdu. Şimdi madde muhteva
sından çıkarmamız çok müşkül tabiî. O bakım
dan Meclisi yoruyoruz, biz de yoruluyoruz ta
biî. Çok haklısınız. Yardımcı olduğunuz için te
şekkür ederim; fevkalâde faydalı olurdu, biran 
evvel de bitirmek imkânını bulurduk. 

4 ncü madde üzerinde 
okutuyorum. 

yapılan değişikliği 

Vergileme ölçü ve nisbetleri 

(I) Sayılı Tarife 

Madde 4. — insan veya eşya nakline mah
sus otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, panel ve 
arazi taşıtı aşağıdaki I sayılı tarifeye g"öre ver
gilendirilir. 

(1) Sayılı Tarife 

Taşıtları ile bunlar için ödenecek vergiler : 

1 2 - 3 4 - 5 6 - 8 9 - 1 1 
Taşıtların net ağırlığı Yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. 

950 kilo ve daha aşağı 5 000 4500 4 000 3 200 2 500 
951 - 1 200 kilo 7 000 6 500 6 000 4 800 3 500 
1 202 - 1 600 kilo 12 000 11 000 10 000 8 000 6 000 
1 601 - 1 800 kilo 15 000 14 000 13 000 11 000 9 000 
1 801 ve daha yukarı kilo 20 000 19 000 18 000 16 000 13 000 

Bu hadler, spor ve yarış otomobilleri için % 100 zamlı uygulanır. 
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BAŞKAN — Sayın Toker, meselâ şimdi 4 
noü maddede de müşabih bir durum var, aşa
ğı - yukarı. Değişikliği hemen söylemeniz im
kânı olur mu, acaba? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin kabul etmiş olduğu tablodaki 12 - 15, 
16 - 20 yaş grupları kaldırılmıştır. 4 ncü mad
dedeki değişiklik bundan ibarettir,. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yapı
lan bu değişikliğe Geçici Komisyon uymuş
tur. 

Söz istiyen?... Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiy enler... Benimsemeye uyulmuş, ka
bul edilmiştir. Madde Cumhuriyet Senatosunun 
değişikliğiyle kabul edilmiştir. 

Muaflıklar 
Madde 12. — Son nüfus sayımına göre be

lediye içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yer
lerde faaliyet gösteren mükellefler işletme ver
disinden muaftır. (Bu kanuna ekli II numaralı 
tablodaki 1, 2, 3, 17, 21, 23, 24 ve 25 numaralı 
pozisyonlar hariç) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu madde
yi bu şekilde değiştirmiştir. 

Geçici Komisyon bu değişikliği benimsemiş
tir. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

İşletme Vergisi derecelerinin tesbiti 
Madde 15. — İşletme Vergisi dereceleri, 

Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine gö
re hazırlanacak cetveller üzerine il merkezinde
ki ticaret odaları Ticaret Odası bulunmıyan il 
merkezinde belediyelerce seçilecek 4 kişi ile o 
il defterdarının ve mazereti halinde tevkil ede
ceği bir Maliye memurunun başkanlığında ku
rulan özel bir komisyon tarafından ilçe itiba
riyle asgari 3 âzami 6 kademeli olmak üzere 
ayrı ayrı tâyin olunur. Şu kadar ki, merkez 
ilçesi dışındaki mükelleflere ait derecelerin tes-
bitinde o il merkezinde seçilmiş olan üyelerden 
ikisinin yerine o ilçelerin belediyelerince seçil
miş olan İM üye toplantılara katılır. 

11 merkezinde Esnaf ve Sanatkârlar Demek
leri Birliği bulunduğu takdirde, buradan seçi
lecek iki üye Ticaret Odası temsilcileri yerine 
geçer. 

I İşletme Vergisi derecelerinin tâyininde na
zara alınacak esaslar Maliye Bakanlığınca ha-

I zırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 
I Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihin-
I den başlıyarak 15 gün içinde tâyin ve tesbit 
I işini tamamlar. Lüzum görülen yerlerde ve hal-
I lerde bu süre Maliye Bakanlığınca 2 aya ka

dar uzatılır. 
İşletme Vergisi derecelerinin kesinleşmesi 

ve ilânı bakımından Vergi Usul Kanununda 
ortalama kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânına 
ilişkin madde hükmü uygulanır. 

I Ancak, özel komisyonlarca düzenlenmiş bu
lunan cetveller, en geç düzenlenmelerini taMbe-
den ayın ilk 15 günü içinde Maliye Bakanlığına 
gönderilir. 

işletme Vergisi dereceleri 3 yıl için tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu 15 nci 
madde üzerinde şimdi okuttuğum şekilde de
ğişiklik yapmıştır. Geçici Komisyon değişikliği 
benimsemiştir. Benimseme hususunu Yüce Mec
lisin oyuma sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. Madde bu şekil
de kanunlaşmıştır. 

Tercihlerin yapılması ve ilân 
Madde 27. — Bu kanun yürürlüğe girdikten 

sonra, mükellefler onbirinci maddenin I nci ve
ya II nci fıkralarında gösterilen vergilendirme 
şekillerinden hangisini tercih ettiklerini Maliye 
Bakanlığınca seçilecek haberleşme araçlariyle 
yapılacak 3 gün süreli ilânlardan sonra geçe
cek 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildir
mek mecburiyetindedirleı;. Bu bildirme süresinde 
uymıyan mükellefler I nci fıkraya göre vergi
lendirilmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Yeniden işe başhyan mükellefler, işe başla
dıkları ay içinde vergilendirilme şeklini seçip 
ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdur
lar. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında göste
rilen vergilendirme şeklini seçen mükellefler, 
aynı işe devam ettikleri müddetçe 3 yıl için bu 
usulden dönemezler. I nci fıkradaki vergilen
dirme şeklini seçen mükellefler ise, mütaakıp 
yıl bu usulden dönebilirler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu madde 
metninde bir değişiklik yapılmamıştır, sadece 

I bir başlık ilâve edilmiştir. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 27 nci 
madde, Millet Meclisinden çıkan şekliyle baş
lıksız tedvin edilmiştir, Cumhuriyet Senatosu 
27 nci maddenin basma «Tercihlerin yapılması 
ve ilân» diye bir başlık koymuştur. 

29 . 7 . 1970 0 : 1 

Yapılan bu değişiklik Geçici Komisyon ta
rafımdan benimsenmiştir. Benimseme hususunu 
Yüce Meclisin oyuma sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Baş
lık konulmak suretiyle madde kanunlaşmıştır. 

(II) numaralı tabloyu okutuyorum. 
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(II) NUMARALI TABLO 

1. 
2. 
3. 
4. 
15. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

İşletme veya emtianın nev'i 

Kuyumcular ) 
Sarraflar ) (Meşkûk altın ve yalnız altından yapılmış bilezikler hariç) 
Mücevheratçılar ) 
Sauna işletenler 
Lokantalar 
İçkili ve çalgılı 
Meyhaneler 
Çalgılı 
Birahaneler 
Çalgılı 
Bahçe işletenler 
İçkili veçalgılı 
Bar işletenler 
Gazinolar 
İçkili ve çalgılı 
Kokteyl salonları 
Diskotekler 
Kırbahçesi işletenler 
İçkili ve çalgılı 
Pavyon işletenler 
Her çeşit molbilya, koltuk, korniş, halı grupu 
(Bin liraya kadar satışlar için % 1 uygulanır.) 
Gümüş eşya grupu 
Fos bijütörü, mücevherat grupu (Taklit 'ziynet eşyası) 
Her türlü televizyon 
Plâk 
Oyun aletleri 
NaJlburiye inşaat hırdavatı, boya, sıhhi tesisat malzemesi grupu (Kapı tok
mağı, kilit, menteşe ve her nevi çiviyle ilgili toplam satışların 100 lirası için 
% i) 
Parfümeri eşyası (Kolanya hariç) 
Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu 
Her çeşit oto lâstiği, yedek parça ve malzemesi grupu 
Her nevi kristal eşya 

ıSatış Vergisi 
nisbeti 

% 

10 
10 
15 
15 

15 

15 

15 

15 
25 

15 
15 
25 

10 
30 

10 
15 
15 
5 

10 
15 

5 
15 
25 

5 
15 

Not : I ve II numaralı tablolarda işletme veya emtianın nev'i olarak gösterilen iş kollarına dâhil 
mal ve hizmetler, diğer mal ve hizmetlerle birlikte faaliyet konusuna alındığı takdirde yalnızca bu 
hizmet ve mallar vergiye tabidir. 

I ve II numaralı tablolardaki nisbetlere göre tesbit olunan vergi, her bir muamele için 5 kuruş
tan az olamaz. Verginin hesaplanmasında 5 kuruştan küçük küsurlar nazara alınmaz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT I 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, burada da 
badece tabloda Millet Meclisi metninde paran
tez içinde «(Meşkûk altın ve bilezikler hariç)» 
diye bir ibare var, Senato bunu «(Meşkuk altın 
ve yalnız altından yapılmış bilezikler hariç)» 
şeklinde değiştirmiştir. Bundan başka bir de
ğişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Senato tarafından yapılan bu 
değişikliği Geçici Komisyon benimsemiştir. 
Benimsemeyi Yüoe Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edıenler... Kabul etmiyenler... Kabul (edil
miştir. I 

Madde tabloyla beraber bu şekilde kabul 
edilmiştir. I 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 

Mevzu : Vergiyi doğuran olay 
MADDE 33. — Türkiye'deki arazi, iarsa veya 

bunların üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
ler dâhil) ivazlı veya ivazsız (veraset yolu ile 
intikaller ve kanuni mirasçılara yapılan şartlı 
veya şartsız hibeler, kanuni mirasçılar arasında 
yapılan her nevi taksim, ifraz, temlik veya 
trampalar ile müşterelk malikler anasında ya
pılan taksim ve ifrazlar hariç) devir ve tem-
likinden ve bunların karşılıklı olarak trampa 
edilmesinden doğan değer farkları vergiye ta
bidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, burada 
Millet Meclisinin Ikabul ettiği metindeki «tem
likinde» kelimesi Cumhuriyet enatosunda «tem
likinden» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik bu noktaya münha
sır olmaktadır. Senatonun bu değişikliği Ge
çici Komisyon tarafından kabule şayan görül
müştür. Benimseme hususunu Yüce Meclisin 
oyuma sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edUmiştir. 

Sayın Komisyon Sözcüsü Toker, lütfen mad
deyi okuttuğum zaman eğer böyle çok ufak 
bir değişikliği hemen teJbdt edebilirseniz, işa
ret buyurunuz, onu Yüce Meclise intikal et
tirelim ve hemen maddeyi o şekilde oyhyalım. 

İstisna ve muaflıklar 
MADDE 35. — a) Genel bütçeye dâhil 

daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve 
belediyeler ûe köyler vergiye tabi değildir. I 
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b) Belediye sınırlarının ve belediye sınır
larına müoavir bulunan ve beldenin müstak
bel inkişafı bakımından lüzum görülen saha
ların dışındaki devir ve temliklerden doğan de
ğer farklarının 40 000 lirası veya iktisabolu-
nan değerlerin % 10 u vergiden müstesnadır. 

c) Belediye sınırlarının ve belediye sınır
larına müoavir bulunan ve beldenin müstakbel 
inkişafı bakımından lüzum görülen sahaların 
içindeki devir ve temliklerden doğan değer 
farklarının 5 000 lirası, (ziraat larazisinin de
vir ve temlikinde değer farklarının 25 bin lira
sı veya i)ktisabölunan değerlerin % 10 u) ver
giden müstesnadır. 

d) Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olan 
mükeleflere ıait teşebbüslerin aktiflerine kayıt
lı gayrimenikuller bu vergiye tabi değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Burada maddeye bir fık
ra, (d) fıkrası eklenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Millet 
Meclisince Ikabul edilen 35 nci maddeye (d) 
fıkrasını ilâve etmiştir. Bu hususu Geçici Ko
misyon benimsemiştir. Benimsemeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde bu şekliy
le kanunlaşmıştır. 

İktisap maliyetinin tesbiti 
MADDE 37. — İktisap maliyeti (Üçüncü 

Kısımla ilgili geçici madde hükmü mahfuz ol
mak kaydiyle) aşağıdaki esaslara göre tesbit 
olunur. 

a) Vergiyi doğuran olayın vukuu tarihin
de Bina ve Arazi vergilerinin tarhına esas olan 
vergi değeri, 

b) Bina ve Arazi verelerinin tarhına esas 
olan vergi delerinden yüksek bir iktisap değeri 
mevcutsa bu değer, 

Bu fıkrada Bina ve Arazi Verrgisi tarhına 
esas olan defterden yüksek d^for olamk kabul 
edilecek değerler, ivazlı intikaFerde Emlâk 
Alım Vergisi, ivazsız intikallerde Veraset ve İn
tikal Vergisi matrahının tesbitrne esas olan de
ğerdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Bu maddenin son pa
ragrafındaki «ivazlı intikallerde» ibaresi Mil
let Meclisi metninde parantez içine alınmış-
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tır, Cumhuriyet Senaaosu bu parantezi kal
dırmıştır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde ya
pılan değişiklik parantezin kaldırlımasına ma
tuf bir değişikliktir. Geçici Komisyon bu de
ğişikliği benimsemiştir. Benisemeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde bu 
şekliyle kanunlaşmıştır. 

Matrahtan yapılacak tenziller 

Madde 38. — Aşağıda gösterilen giderler 
matrahtan tenzil olunur. 

a) Gayrimenkululün iktisabı için öden
miş bulunan her türlü vergi, resim ve harçlarla 
faiz, komüsyon ve benzeri masraflar. 

b) iktisaptan itibaren her yıl için ikti
sap maliyetinin % 5 i oranında hesaplanacak 
götürü gider ile bina ve arazi için ödenmiş 
bulunan bina ve arazi vergileri. 

tik 50 000 lira için 
ISonra gelen 50 000 lira için 
ISonra gelen 200 000 lira :çin 
ISonra gelen 300 000 lira *çin 
000 001 lira ve daha fazlası 
için 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cum- ,• 
huriyet Senatosu Millet Meclisinin kabul et
tiği tabloyu bu şekilde değiştirmiştir. Değişik
lik 'Geçici Komisyon tarafından benimsenmiş
tir. Benimsenmeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
Ibul edenler... Kabul etmiyenler... Değişikliğe 
uyulmuştur ve madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Vergi teminatı 
Madde 42. — Mükellefler devir ve temlik 

dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâğın 
(ivazsız intikallerde beyan edecekleri değe
rin) % 3 ünü verginin teminatı olarak şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olu
nacak bir bildirimle gayrimenkulun bulunduğu 
yer vergi dairesine yatırmaya mecburdurlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Millet Meclisince kabul 
edilen metindeki yüzde 6 nisfoeti Cumhuriyet 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Millet Meclisi metninde 
38 nci maddenin (a) bendinde «her türlü aynî 
vergi» tâbiri var. 

Cumhuriyet Senatosu bu ibareden «aynî» 
kelimesini çıkarmış ve bu ibare «her türlü 
vergi» şekline getirilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan bu değişiklik Geçici Komisyon tarafın
dan benimsenmiştir. Benimsenmeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde bu şekliyle değiştiri
lerek kabul edilmiştir. 

Verginin nisbetd 

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

Verginin nisbeti 
% 

15 
20 
80 
40 

60 

Senatosu tarafından yüzde 3 e indirilmiştir. 
Değişiklik bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon bu değişik
liği benimsemiştir. Benimsemeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde değişik bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun uygulan
masında Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe 
girinceye kadar iktisap maliyeti aşağıdaki şe
kilde tesbit olunan değerlerdir : 

a) Bina Vergisi tarhına esas gayrisâfi 
iratları veya Arazi Vergisi tarhına esas de^ 
ğerleri 1 . 1 . 1947 den önde tahrir veya 
takdir edilmek suretiyle konulmuş olan gayri-
menkuller için, Vergi Usul Kanununun 268 noi 
maddesinde gösterilen vergi değerlerinin 12 
katı, 

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

c) Gayrisâfi iratları veya değerleri 
1 . 1 . 1959 - 1 . 1 . 1965 tarihleri arasında 
konulmuş gayrimenkuller için Vergi Usul 
Kanununun 268 nci maddesinde gösterilen de
ğerin 5 katı, 

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

e) Gayrisâfi • iratları veya değerleri 
1 . 1 . 1968 den sonra konulmuş gayrimen
kuller için Vergi Usul Kanununun 268 nci 
maddesinde gösterilen değerin birbuçuk katı, 

Ancak, yukarıdaki misiller uygulanarak 
bulunacak değerlerden yüksek bir iktisap de
ğeri mevcutsa bu değerin iktisap maliyeti ola
rak beyanı ihtiyarîdir. 

Bu takdirde ihtiyaren beyan olunacak de
ğerin ivazsız intikallerde Veraset ve intikal 
Vergisinin, ivazlı intikallerde Emlâk Alım 
Vergisi veya tapu devir harçlarının matra
hının teshitine esas olmuş değer olması şarttır. 

Mükellefler, diledikleri takdirde, Emlâk 
Vergisi Kanunu yürürlüğe girinceye kadar 
gayrimenkullerin devir ve temlikinden doğan 
değer farklarının tesbitinde; Emlâk Vergisi 
Kanunu yürürlüğe girdikten sonra gayri
menkul alıcıları tarafından beyan olunacak 
vergi değerlerinin (kesinleşmiş değerler) ikti
sap maliyeti yerine geçmesini ve vergi ta
hakkukunun bu beyandan sonra yapılmasını 
talebedebilirler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Geçici 1 nci maddenin 
sonuna Cumhuriyet Senatosu tarafından «Mü
kellefler... » diye başlıyan bir fıkra eklen
miştir ve ayrıca madde metni içinde Millet 
Meclisinin kabul ettiği metinde Vergi Usul 
Kanunu «V. U. K» şeklinde gösterilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu bu rumuzları kaldırarak 
doğrudan doğruya «Vergi Usul Kanunu» 
diye zikretmiştir. Değişiklikler bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon bu değişik
liği benimsemiştir. Benimsemeyi Yüce Meclis 
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sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul1 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde Cumhu
riyet Senatosunun kabul ettiği değişik şeklin
de tedvin edilecektir ve o şekilde kanunlaş
mıştır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

Madde 54. — 13 Temmuz 1956 tarih ve 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü 
maddesinin (a) bendi kaldırılmış ve aynı mad
denin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Tezyini seramik eşya : 
g) Teknik süsleme dışında tamamen elle 

süslemeye tabi tutulan ve sanat değeri olan 
vazo, duvar tabağı ve heykelcik gibi seramik
ten mamul süs eşyası. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Millet Meclisinin ka
bul ettiği metnin 54 ncü maddesinde «değiş--
tirilmiştir» dendikten sonra bir nokta var, 
Cumhuriyet Senatosunca bu üst üste ükdl 
nokta yapılmıştır. 

(BAŞKAN — Evet, muhterem arkadaşlar, 
değişiklik bundan ibarettir. Gramer kaidesi; 
tek nokta cümleyi keseri de, iki nokta de
vam ettirir... 

ıCumhuriyet Senatosunun bu yapmış ol
duğu değişikliği Geçici Komisyon benimse
miştir. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tek nokta yerine iki nokta konulmuştur. 
Madde 56. — Aynı kanunun değişik 14 ncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Matrah 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim 
edilen : 

a) I nci tabloda siklet üzerinden vergiye 
tabi olan akaryakıtlarla III ncü tablodaki tu
zun sâf sikletieri, 

b) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
c) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
d) Havagazının metreküp olarak miktarı, 
e) Kahvenin gayrisâfi sikleti, 
f) Tekele tabi maddelerden tütün mamul

leri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın 
aylık satış bedelleri tutan, 
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Aylık satış bedelleri tutan tâbiri, Tekel I 
Geı̂ el Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tara
fında bir ay içinde bayilere yapalan tekel mad
deleri satış bedellerinin toplamını ifade eder. 

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

ler karşılığında her ne adla olursa olsun müş
teriden alınan veya müşterinin borçlandığı 
para veya diğer değerlerin toplamını ifade 
«der. 

Ih) Satış bedeli veya aylık satış bedeli 
tutan bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Ka
nununa göre hesaplanacak emsal bedeli ver
giye matrah ittihaz olunur. 

II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozis-
yonlanndaki mamullerin montajının başkalan 
hesabına yapılması halinde matrah mamulün 
Vergi Usul Kanununa göre bulunacak emsal 
bedelidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, buradaki 
«V. U. K» 1ar, «Vergi Usul Kanunu» şeklin
de sarahate kavuşturulmuştur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
56 ncı madde, Millet Meclisinin kabul etmn'ş 
olduğu metin dâhilinde müzakere ve tedvine 
çalışılmış, yalnızca V. U. K. ya, yani, Vergi 
Usul Kanunu deyimine vuzuh kazandırmak 
için Vergi Usul Kanunu denmiş. Geçici Ko
misyonumuz da bu derişikliği benimsemiş. Be
nimseme hususunu Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenTer... 
Kabul edilmiştir. Madde üzerinde «V. U. K.» 
yerine, «Vergisi Usul Kanunu» zikredilerek 
kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Aynı kanunun değişik 35 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü, aşağıdaki 
şekilde deriştirilmiş ve maddeye (k) ve (1) 
bendleri eklenmiştir. 

İstisnalar 

Madde 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük 
taşımalan ile yerli hampetrol taşımaları Nak
liyat Verdisinden müstesnadır : 

k) Bir petrol boru hattına iltisak ha
linde bulunan tâli derecedeki boru hatları 
ile iltisak noktasına kadar yapılan yerli ham
petrol taşımalan. 

1) Belediyelere rüsum ödiyerek yolcu 
taşıyan şehir içi özel kara nakil vasıtalan. I 
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BAŞKAN — Orada da müşahademe göre; 
61 nci madde iki nokta ile bitirmiş, Senato 
tek noktayla bitirmiş. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın 
Başkan, bir de Millet Meclisince kabul edi
len metinde « (k) bendi eklenmiştir» denmek
tedir; Cumhuriyet Senatosunca (k) ve (1) ben
di ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — 61 nci maddede Cumhuriyet 
Senatosu (k) bendinin yanıbaşında bir de (1) 
bendi eklemiş. Aynca, 61 nci madde Millet 
Meclisinde iki noktayla bitmiş Senatoda tek 
noktayla bitmiş. Değişiklik Geçici Komisyon 
tarafından benimsenmiştir. Benimseme hususu
nu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

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

Mükellef 

Madde 36. — Nakliyat Vergisini 34 ncü 
maddede yazılı nakil vasıtalannı ve petrol 
boru hatlannı işletenler öder. (Petrol boru 
hatlannı işletenler, Petrol Kanununa göre bel
ge sahibi taşıyıcılardır.) 

Belge sahibi taşıyıcılar bu kanun gereğince 
ödiyecekleri Petrol Boru Hattı Nakliyat 
Vergisini, 6326 sayılı Petrol Kanununun veya 
bu kanunun ek ve tadillerinin ilgili hüküm
lerine göre tesbit edilecek petrol boru hattı 
ücret tarifelerindeki taşıma ücretine ilâve su
retiyle petrolü taşıtandan tahsil ederler. 

(Belli bir iş veya belli bir süre için kira
lanan taşıtlarla kiralayana ait eşya ve şahıs-
lann taşınmasında vergi mükellefi taşıt sahibi
dir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, mad
de 62 nin 3 ncü 'paragrafındaki «b^lli bir iş..» 
diye baslıyan ibare, Millet Meclisince kabul 
edilen seklinde tırnak içine alınmış, Cumhu
riyet Senatosunca bu tırnak işareti kaldınl-
mıştır. 

BAŞKAN — Tırnak işareti kaldmlmıştır. 
Değişiklik bu noktaya münhasırdır. Geçici 
Komisyon bu değişikliği benimsemiştir. Be-
nimeme hususunu Yüce Meclisin oyuna su-
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nuyorum : KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, tırnak kaldırılmıştır. 

Madde 66. — Aynı kanunun 43 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

NM>et 

Madde 43. — PTT Hizmetleri Vergisi aşa
ğıdaki gösterilen nisbetlerde alınır. 

1. Posta (hizmetleri (% 8) 
2. Telgraf hizmetleri ı(% 10) 
3. Telefon hizmetleri (% 10) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın 
Başkan, burada posta hizmetleri vergisi nis-
beti yüzde 10 dan yüzde 8 e indirilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
de 66 nın atıfta bulunduğu 43 ncü maddede, 
PTT hizmetleri Millet Meclisince yüzde 10 
olarak kabul edilmiş, Cumhuriyet Senatosu 
bunu yüzde 8 e indirmiş, değişiklik bu nok
taya münhasırdır. Geçici Komisyon bu deği
şikliği benimsemiştir. Benimseme hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde Cumhuriyet Senatosunun kabul et
tiği metin dâhilinde kanunlaşmıştır. 

Madde 70. — Aynı kanuna 66 ncı madde
sinden sonra aşağıdaki ek 1 ve 2 nci madde
leri ihtiva eden altıncı bölüm eklenmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu ayrı bir bölüm olması nazarı 
itibara alınarak Cumhuriyet Senatosunca, Mil
let Meclisinde ek madde 5 olarak kabul edi
len madde, ek madde 1 olarak değiştirilmiş, 
ek madde 6 da ek madde 2 olarak değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Değişiklik, Komisyon sözcüsü
nün beyanı muvacehesinde bu noktaya münha
sırdır. Millet Meclisince tedvin edilen ek mad
de '5 ve 6 numaralan, Cumhuriyet Senato
sunca ek madde 1 ve ek madde 2 olarak değiş-
dirilmiş Geçici Komisyon değişikliği benim
senmiştir. Benimseme hususunu Yüce Madi
ksin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.. Madde, Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği 70 nci madde şeklinde kabul edil
miştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Bina İnşaat Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

Belediye ve tapu memurlarının görevleri 

Ek Madde 1. — Belediye imar ve yapı kont
rol memurları inşaat ve iskan ruhsatlarının se
rilmesinden önce, ilgili vergi dairesince tan
zim edilmiş Bina İnşaat Vergisinin ödendiğini 
gösterir belgeleri talebetmeye ve muhafazaya 
mecburdurlar. 

Tapu ve kadastro idareleri, ilgili muame
leleri yapmadan önce, Bina İnşaat Vergisinin 
ödendiğini gösterir belgeleri talebetmeye ve 
mulhafazaya mecburdurlar. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhteva
sını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

Gerekli muamelelerin ifasını mütaakıp mez
kûr belgeler, muhtevası Maliye Bakanlığınca 
teöbit olunacak cetvellere dökülür ve bunlar 
muamelenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 
15 gün içinde ilgili vergi dairesine gönderilir. 

BAŞKAN — Ek madde 1 de sadece numara 
değişmiş galiba, numara değişmiş mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Hayır, bir 
değişiklik yok. 

BAŞKAN — Millet Meclisince ek madde 5 
olarak düzenlenen kısım, Cumhuriyet Senato
sunca ek madde 1 numarasını almıştır. Numa-
rataj değişikliğidir. Geçici Komisyon bu deği
şikliği benimsemiştir, teknik bir hâdise, benim
semeye mecbur. Geçici Komisyonun benimseme 
kararını Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Bu madde, Cumhuriyet Senatosunun değiş
tirmiş olduğu ek madde 1 numarası altında ka
nunlaşmıştır. 

Belediye ve tapu memurlarının sorumlulu
ğu : 

Ek Madde 2. — Gerekli verginin tamamen 
ödenmesinden önce ruhsat veren belediye ve 
muamele yapan tapu memurları verginin öden
mesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu
durlar. 

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

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — «Ek mad-
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de 6» ibaresi «Ek madde 2» olarak değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin, «Belediye ve 
tapu memurlarının sorumluluğu» başlığını taşı
yan ek madde 6 sı, Cumhuriyet Senatosu tara
fından «ek madde 2» olarak düzeltilmiştir. Ge
çici Komisyon bu değişikliği benimsemiştir. Be
nimseme hususunu Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de, Cumhuriyet Senatosu tarafından ek mad
de 2 olarak değiştirilen şekliyle kabul edilmiş
ti!'. 

Madde 72. — Aynı kanuna bağlı I sayılı tab
lonun 9 ncu pozisyonu aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

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

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

B) İşlenmemiş çekme veya üfleme cam 
(imal sırasında kaplama yapılmış olsun, olma
sın), (Kare veya müstakil veya gayrı şekilde 
kesilerek şekillendirilmiş yaprak halinde cam) 

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) Cam damacana, şişe, küçük şişe (ilâç 

şişeleri ile tabiî meyva suları için kullanılan şi
şeler hariç) (% 40) 

E) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eş
ya (Optik tarzda işlenmemiş ve optik camdan 
yapılmamış), (Lâmba ve gişeleri ile elektrik am
pulleri hariç) (% 40) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın 
Başkan, madde 72 de (B) bendinin (c) fıkrası 
var. Oradaki «sairler», «diğerleri» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon Sözcüsünün be
yan etmiş olduğu şekilde madde 72 de (B) ben
dinin (c) fıkrası, Millet Meclisince «sairler» ola
rak düzenlenmiş, Cumhuriyet Senatosu da bu 
«sairler» i beğenmemiş «diğerleri» şeklinde de
ğiştirmiş. Geçici Komisyon bu değişikliği be
nimsemiş. Benimseme hususunu Yüce Meclisin 

oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde, Cumhuriyet Senatosunun değiştirdi
ği şekilde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, nisbetler yeniden konmuş olduğu için, 73 
ve 74 ncü maddelerin okunmasında fayda var
dır. 

BAŞKAN — 73 ncü maddenin Cumhuriyet 
Senatosu tarafından değiştirilmiş şeklini oku
tuyorum. 

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

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

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

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

c) Kamyonetler. Nisbet (% 20) 
d) Binek otomobilleri. Nisbet (% 25) 
e) Motorlu kara taşıtlarının motorlu şasile

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

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

Nisbet.(% 5) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu, 73 ncü 
maddeyi şimdi okuttuğum şekilde değişikliğe 
tabi tutmuştur. Geçici Komisyon bu değişikli
ği benimsemiştir. Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Benimseme hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde, Cum
huriyet Senatosunun kabul etmiş olduğu deği
şik 73 ncü madde şeklinde kabul edilmiştir. 

74 ncü maddeyi okutuyorum. 
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 radyo alıcı cihazları. Nis

bet (% 5) 
c) Ses kaydeden cihazlar. Nisbet (%^20) 
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d) Her nevi gramafon, gramafon plâğı ve 
iğneleri, ses şeritleri. Nisbet (% 20) 

e) Her türlü televizyon. Nisbet (% 20) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu, 74 ncü 
maddeyi şimdi okuttuğum şekilde değişikliğe 
tabi tutmuştur. Geçici Komisyon bu değişikli
ği benimsemiştir. Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Benimseme hususunu Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.» 
Madde, Cumhuriyet Senatosunun değiştirmiş ol
duğu şekilde kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum. 

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

-3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içki
ler : 

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) 

29 . 7 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — 77 nci madde, Cumhuriyet Se
natosu tarafından şimdi okuttuğum şekilde de
ğişikliğe tabi tutulmuştur. Geçici Komisyon vu-
kubulan değişikliği benimsemiştir. Benimseme 
hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde, Cumhuriyet Senatosunun kabul etti
ği değişik şekilde kabul edilmiştir. 

79 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 79. — Aynı kanuna bağlı III sayılı 

tablonun sonuna 6 nci pozisyon eklenmiştir : 
6. Her türlü kolalı içki imalinde kullanılan 

özütler (% 40) 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Yüzde 50 
den yüzde 40 a indirilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi yüzde 50 olarak 
kabul etmiş, Cumhuriyet Senatosu yüzde 40 a 
indirmiş; değişiklik bundan ibaret. Geçici Ko-

, misyon değişikliği benimsemiş. Benimseme hu
susunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde, Cumhuri-

j yet Senatosunun kabul ettiği şekilde kabul edil-
j mistir. 
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Madde 80. — Aynı kanuna aşağıdaki (V) sayılı tablo eklenmiştir. 

Bina inşaat tablosu > 
Beton, demir, kârgir 
ve yarı kârgir inşa
atta konut veya iş
yeri birimleri için 

m2 de (Tl.) 

1. Konut inşaatı : 
A) 101 - m2 lik 

konut birimleri için 
B) 121 - 150 m2 lik 

konut birimleri için 
C) 151 - 200m2 lik 

konut birimleri için 
D) 200 m2 den fazla 

konut birimleri için 
2. işyeri inşaatı : 
A) 0 - 5 0 m2 lik iş

yeri birimleri için 
B) 51 - 100 m2 lik iş

yeri birimleri İçin 
C) 100 m2 den fazla 

işyeri birimleri için 

Ahşap inşaatta konut 
veya işyeri birimleri 

için m2 de (Tl.) 

Diğer inşaatta konut 
veya işyeri birimleri 

için m2 de (Tl.) 

20 

50 

60 

125 

25 

50 

75 

10 

20 

30 

50 

15 

25 

35 

7 

10 

15 

25 

10 

15 

25 
Yukardaki 1 ve 2 No. lu tarifeler; belediye sınırı içi nüfusu (en son nüfus sayımı sonuçları

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

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, 80 nci maddede muhteva itibariyle bir de
ğişiklik yok. Yalnız, Cumhuriyet Senatosu bir 
tertip yapmış: 

Millet Meclisince kabul edilen metinde; 
«V - Bina inşaat tablosu:» ve hemen altına da 
«1. — Konut inşaatı» denmişken, Cumhuriyet 
Senatosu «V - Bina inşaat tablosu» demiş on
dan sonra, «1. Konut inşaatı: A, B, C, D» de
dikten sonra, «2. işyeri inşaatı:» diye yeni bir 
tanzim yapmış. 

BAŞKAN — Değişikliğin, Komisyon sözcü
sünün beyanı muvacehesinde bundan ibaret ol
duğu görülüyor. Yapılan değişiklik Geçici Ko
misyon tarafından benimsenmiştir. Söz istiyen 
sayın üye? Yok. Benimseme hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Benimseme Meclisçe kabul 
edilmiş ve madde Cumhuriyet Senatosunun de

ğiştirdiği şekilde kabul edilmiştir. 
81 nci maddeyi Cumhuriyet Senatosunun 

değiştirmiş olduğu şekilde okutuyorum. 

ALTINCI KISIM 

Emlak Alım Vergisi Kanununda yapılan 
değişiklikler 

Madde 81. — 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sayı
lı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İvaz karşılığında, Türkiye ̂ deki gayrimfcn-
kullerin iktisabı, gayrimenkuller üzerinde irti
fak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin 
tesisi, bu hakların ve kuru mülkiyetin devri; 
arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle bi
nalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklenti
ler veya ortak yer payları dâhil) meydana ge
tirilmesi, Emlâk Alım Vergisine tabidir. 

BAŞKAN — 81 nci madde Cumhuriyet Se
natosunca şimdi okuttuğum şekilde değişikliğe 
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tabi tutulmuştur. Geçici Komisyon değişikliği 
benimsemiştir. Söz istiyen sayın üye? Yok. Be
nimseme hususunu Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 81 
nci madde Cumhuriyet Senatosunun değiştir
miş olduğu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 82. — Aynı kanunun 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiy
le binalar, bağımsız bölümler veya katlar (ek
lentiler veya ortak yer payları dâhil) meyda
na getirilmesinde mükellef, adlarına yapı kul
lanma izni (iskân belgesi) verilenlerdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, 82 nci maddenin Millet Meclisince kabul 
edilmiş olan metninde «Arsa..» diye başlıyan 
maddenin önüne bir tırnak işareti konulmuş, en 
sondaki noktadan sonra da yine tırnak işaret 
konulmuş. Cumhuriyet Senatosunca bu tırnak
lar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 82 nci maddede Millet Mecli
sinin işaretlemiş olduğu tırnağı, Cumhuriyet 
Senatosu kaldırmıştır, değişiklik bundan iba
rettir. Geçici Komisyon bu değişikliği benimse
miştir. Benimseme hususunu Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Dolay isiyle tırnak kal
dırılmıştır. 

83 ncü maddenin Cumhuriyet Senatosu tara
fından yapılan değişik şeklini okutuyorum. 

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

c) Karşılıklı olmak şartiyle diplomatik ih
tiyaçlarla konsolosluk ihtiyaçları için yapılan 
ve 1 nci maddenin kapsamına giren iktisap ve 
işlemler. 

g) Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafın
dan münferiden veya usul ve füruğ veya 3 ncü 
dereceye kadar kan ve sihri hısımlar tarafın
dan müştereken arsa üzerine inşa veya binaya 
ilâve suretiyle binalar bağımsız bölümler veya 
katlar meydana getirilmesinde, meydana geti
rilen. binalar, bağımsız bölümler veya katların 
toplam satış değerlerinin 50 000 lirası (Bakan
lar Kurulu bu haddi bir misline kadar artırma
ya yetkilidir.) 

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî 
âfetlerin vukubulduğu bölgelerde, bu âfetlerin 
vukuunu taMbeden yıldan itibaren en çok beş 
yıl içinde arsa üzerine inşa veya binaya ilâve 
suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız 
bölümler veya katlar. 

Mezkûr bölgeler ve İmar ve İskân bakanlık
larınca müştereken tesbit olunur. 

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

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisince kabul edilmiş olan mad
de metninde (g) fıkrası var, Cumhuriyet Sena
tosunda buna bir (h) fıkrası eklenmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu, 83 ncü 
maddeye şimdi okuttuğum (h) fıkrasını ilâve 
etmiştir, değişiklik bundan ibarettir. Geçici Ko
misyon bu değişikliği benimsemiştir. Değişik
lik üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. Benim
seme hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 83 
ncü madde, Cumhuriyet Senatosu tarafından 
'değiştirilmiş olduğu şekilde kabul edilmiştir.. . 

Madde 86. — Aynı kanunun 12 nci maddesi
nin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

ilgililer tarafından beyan edilecek satış de
ğerleri ve satış bedelleri, beyan tarihindeki ra
yiç bedelden aşağı olamaz. 

Rayiç bedel beyan tarihindeki normal alım-
satım bedelidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Burada 
da Millet Meclisince kabul edilen tırnaklar, 
Cumhuriyet Senatosunca kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değişiklik bundan ibarettir. 
Geçici Komisyon bu değişikliği benimsemiştir. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 86 nci maddedeki tırnak kaldırılmak su
retiyle madde kabul edilmiştir. 

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

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

rina inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, 
bağımsız bölümler veya katlar meydana geti
rilmesinde yapı kullanma izninin (iskân belge-
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si) verilmesinden, diğer hallerde muamelenin 
tapu dairesinde yapılmasından önce vergi dai
resine ödenir. 

Memurların sorumlulukları 

Madde 17. — Gerekli verginin tamamen 
ödenmesinden önce muamele yapan memurları 
ve yapı kullanma izni (iskân belgesi) veren me
murlar verginin ödenmesinden mükellefler ile 
birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

İlgili memurlar bu madde gereğince ödeme
ye mecbur oldukları vergiler için mükelleflere 
rücu edebilirler. 

BAŞKAN — 88 nci madde Cumhuriyet Se
natosunca şimdi okuttuğum şekilde değişikliğe 
tabi tutulmuştur. Değişiklik, Geçici Komisyon 
tarafından benimsenmiştir. Söz istiyen? Yok. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan deği
şik şekilde kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KİSİM 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanuniyle ilgili 
değişiklikler 

Madde 91. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nisbet 

Verginin matrahı ve ilk tarhiyat 

Madde 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin 
matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Ka
nununa göre bulunan değerleridir. (12 nci mad
dede yazık borç ve masrafların tenzili lâzımgel-
diği takdirde matrah yukarda yazılı değerler
den bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktar
dır) 

Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak 
üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna gi
ren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçüle
rinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımım
dan ise Vergi Usul Kanununun servetleri değer
leme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre 
değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zo
rundadırlar. 

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 
çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz serma
yelerini tesbit edebilirler. 

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 
hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işlet
melere dâhil kıymetleri değerleme ile ilgili 
2 nci bölümündeki esaslara göre tesbit olunur. 

b) Gayrimenkuller ticari işletmeye dâhil 
olsun olmasın rayiç bedelle değerlenir. 

c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle 
değerlenir. 

d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tari
hine takaddüm eden üç yıl içindeki en »on mua
mele değeri ile 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 266 
nci maddesindeki hükümlere göre değerlenir. 

f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; bor
sada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit 
olunacak kura göre değerlenir. 

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

Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla , 
bunlar dışındaki bilûmum haklar (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 beyannamenin 
verildiği tarihten itibaren en geç onlbeş gün 
içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal 
eden malların Vergi Usul Kanununa göre bu
lunacak değerlerine göre ikmal edilir. 

İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükel
lefler tarafından bu maddedeki esaslara göre 
beyan edilen miktar ile idarece aynı değerleme 
ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki far
ka ait vergi, kusur cezalı olarak alınır. 
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Ancak, menkul mallar ile gayrimenkullere 
ve gemilere ilişkin değerlemelerde % 50 ye ka
dar bulunacak fark için ceza uygulanmaz. 

Bu madde ve geçici 1 noi maddeye göre ya
pılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 
19 ncu maddesinde bahis konusu edilen «tama
men ödemeyi» tazammum etmez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan bura
da «madde 10» deniyor. Millet Meclisince kabul 
edilen metinde «Veraset ve intikal Vergisinin 
matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Ka
nununa göre bulunan değerlerdir» deniyor. Bu 
«değerlerdir» ibaresi Cumhuriyet Senatosunca 
«değerleridir» diye değiştirilmiştir. Bir de aynı 
maddenin (e) fıkrasında Vergi Usul Kanunu
nun 281 nci maddesi, Cumhuriyet Senatosunca, 
- Komisyonumuzca da berimsendiği üzere - Ver
gi Usul Kanununun 266 ncı maddesi şeklinde 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Evet. Değişiklik, Vergi Usul 
Kanununun 266 ncı maddesi diye zikredilmek 
suretiyle vukubulmuş ve bir de biraz evvel ko
misyon yetkilisi tarafından beyan edilen şekil
de «değerlerdir» ibaresi «değerleridir» şeklinde 
değiştirilmiştir. Değişiklik bu iki noktaya 
münhasırdır. Geçici Komisyon, yapılan bu de
ğişikliği benimsemiş bulunmaktadır. Söz isti-
yen? Yok. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Dolayısiyle madde Cumhuri
yet Senatosu tarafından kabul edilen şekilde 
kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanununda yapılan değişiklikler 

Madde 94. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanununun 11 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Belli para gösterme mecburiyeti, 
Madde 11. — Cari hesap şeklinde açılan kre

dilerle her türlü ikrazata ait taahhütname ve 
mukavelenameler (ıskonto ve iştira senetleri 
taahihütnamesi - Dispans - dâhil) ve bunların 
temlik, yenileme, devir ve değiştirilmesine mü-
taallik bütün kâğıtlarda ve keza matlupların 
devir ve temlikine ilişkin mukavelename ve | 
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temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para 
miktarının veya âzami haddinin gösterilmesi 
mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu kâğıtla
rın her birinden alınması gereken Damga Ver
gisi ile cezası olayın meydana çıktığı tarihte, 
ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya 
ikrazat miktarına göre hesaplanır ve alınır. 

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

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
madde Cumhuriyet Senatosunca yeniden kon
muştur. Yeni bir maddedir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu tasarı 
metnine bu maddeyi ilâve etmiştir.. Geçici Ko
misyon, maddenin bu şekilde ilâvesini uygun 
bulmuş, benimsemiştir. Söz istiyen? Yok. Be
nimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Benimseme 
kabul edilmiştir ve dolayısiyle Cumhuriyet Se
natosunun madde olarak tasarı metnine ithal 
ettiği bu madde Meclisimizce de kabul edildiği 
cihetle kanunlaşmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
madde tasarı metnine Cumhuriyet Senatosun
ca ilâve edilince bizim Millet Meclisince kabul 
edilen metindeki eski 94 ncü maddeden itibaren 
numaralar 104 ncü maddeye kadar değişmiştir. 
Madde muhtevalarında hiçbir değişiklik yok
tur. Sadece madde numaraları değişmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu be
yan karşısında müsaade ederseniz, Millet Mec
lisinin kabul etmiş olduğu 94 ncü madde Cum
huriyet Senatosunca 95 nci madde numarasını 
almıştır, okutuyorum. 

Madde 95. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sa
yılı Damga Vergisi Kanununun 14 ncü madde
sinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması 
halinde aynı miktar veya nisbette vergi alınır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 95 nci mad
de^ Cumhuriyet Senatosunca 96 ncı madde ola
rak düzeltilmiştir. Okutuyorum. 

Madde 96. — Aynı Kanunun 15 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
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Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne 
suretle uygulanacağını tesbite Maliye Bakanlı
ğı yetkilidir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı mad
desi Cumhuriyet Senatosunca 97 nci madde ola
rak değiştirilmiştir. Okutuyorum. 

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

Noterde düzenlenecek kâğıtların Damga 
Vergisinin pul yapıştırılması şekliyle ödenme
sinde ise bu pullar kâğıtların noterde kalan 
kopyalarına yapıştırılır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci mad
desi Cumhuriyet Senatosunca 98 nci madde 
olarak düzeltilmiştir. Okutuyorum. 

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

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 98 nci mad
desi Cumhuriyet Senatosunca 99 ncu madde 
olarak numaralandırılmıştır. Okutuyorum. 

Madde 99. — Aynı kanunun 18 nci maddesi
nin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Maliye Bakanlığı lüzum göreceği kâğıtların 
vergisini makbuz verilmesi şekliyle ödetmeye 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu mad
desi Cumhuriyet Senatosunca 100 ncü madde 
olarak numaralandırılmıştır. Okutuyorum. 

Madde 100. — Aynı kanunun 19 ncu madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü hallerde 
vergiyi istihkaktan kesinti yapılması şekliyle 
ödetmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 100 ncü mad
desi Cumhuriyet Senatosunca 101 nci madde 
olarak numaralandırılmıştır. Okutuyorum. 

Madde 101. — Aynı kanunun 22 nci madde
sinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye (c) bendi eklenmiştir : 

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

aa) Müsaadenin münferit kâğıda taalluk 
etmesi halinde kâğıdın düzenlendiği günü taki-
beden yedi gün içinde, 
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bb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli 
kâğıtlara şamil olmak üzere verilmesi halinde 
bir ay zarfında düzenlenecek kâğıtların vergisi 
ertesi ayın yedinci g\xa\i akşamına kadar. 

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

Vergi Dairesine ödenir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 101 nci mad
de olarak kabul ettiği madde, Cumhuriyet Se
natosunca 102 noi madde olarak numaralandı
rılmıştır. Ofeutuyorum. 

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

(I) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine tabi kâğıtlar 

I - AKİTLERLE İLGİLİ KÂĞITLAR : 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve 
tısmlilaıameler : 

a) Belli parayı ihtiva edenler (Binide 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (10 Tl.) 
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele sü

resine göre Mra bedeli üzerinden) (Binde 1) 
İd) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tü

tün alım satım mukavelenameleri (50 Krş.) 
2. Tekl'ifnameler (100 Krş.) 
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited 

şirikat mukavelenameleri : 
îlik 5 milyon lira için (Binde 10) 
Sonna gelen 5 milyon lira için (Binide 7,5) 
10 milyon liranın yukarısı için (Binde 5) 
(Vergli miiktarı 250 bin lirayı aşamaz) 
Şirket sermaye siinin artırılması halinde artı

rılan meblâğa yukarıdaki niisfhetler yeniden uy
gulanır ve âzami had yeniden nazara alınır. 

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

tün alım satımı ile ilgili rehin senetleri (50 Krş.) 
5. Tahkimnameler ve sulhnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etnıiyenler (25 Tl.) 
6. Fes'ihnameler : 



M. Meclisi B : 135 29 . 7 . 1970 O : 1 

a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli pa
rayı ihtiva eden bir kâğıda taallûk edenler 
(Binide 1) 

b) Diğerleri (10 Tl.) 

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

ri dâvalarla iliglilli olmıyarak Danıştaydan ve
rilen mazlbata, ilâm ve kararlarla hakem karar
lan 

a) Beli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) BeUi parayı ihtiva etmîyenler (25 Tl.) 
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi 

olan veya olmıyan daire ve kurumların yetkili 
orgıanlarmca verMlen her türloi ihale kararları 
(Binde 3) 

III -'TİCARÎ İŞLEMLERDE KULLANILAN 
KÂĞITLAR : 

1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) Kamlbiyo senetleri ve kamlbiyo senetle

rine benziyen senetler (Binde 5) 
flb) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz senedi) (10 Tl.) 
2. Vıarant (Rehin senedi) (6 Tl.) 
3. lyda senedi (2 Tl.) 
4. Taşıma senedi (5 Tl.) 
c) Konşimentolar (0 Tl.) 
d) Deniz ödüncü senedi (Binide 5) 
e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 

5) 
2. Ticari belgeler : 
a) Faturalar müstahsil makbuzlariyle gi

der puflalarının f aJtura 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 dâhil) 

(100 Krş.)) 
4. 10 000 liraya kadar olanlar (10 000 dâ

hil) (200 Krş.) 
5. 50 000 liraya kadar olanlar (50 000 dâ

hil) (300 Kr§.) 
6. 50 000 den yukarı olanlar (500 Krş.) 
(b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları 

(Biride 3) 
e) Menşe ve mahreç şahadetnameleri (10 

Tl.) 
d) Bilançolar ve işletme hesaJbı hulâsaları 

(Resmî dairelere ve bankalara ibraz edilenler) 

1. Bilançolar (20 Tl.) 
2. Kâr ve zarar cetvelleri (10 Tl.) 
3. İşletme hesaJbı hulâsaları (10 Tl.) 
e) Barnameler (2 Tl.) 
f) Tasdikli manifesto nüshaları (5 Tl.) 
g) Ordinolar (100 Krş.) 
h) Bankalar veya ticarethaneler arasında

ki münakale, tediye, irsal teslim ve tahsil emir
leri (100 Krş.) 

IV -.MAKBUZLAR VE DİĞER KÂĞITLAR : 
1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kaibzı mu-

tazamlmın imza ve mühürleri ihtiva eden kâğıt
lar dâhil) : 

a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 
liraya kadar parayı ihtiva edenler (100 dâhil) 
ve ilgiilleri tarafından alınan paralar için icra 
dairelerine verilen makbuzlar (25 Krş.) 

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

c) 1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler 
(1 000 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 dâMl) (300 Krş.) 

f) 50 000 den yukarı olanlar (500 Krş.) 
g) Avans makbuzları (Binde 5) 
h) Kişiler tarafından beli parayı muta-

zjdiimmiî! olarak resmî dairelere verilen makbuz 
ve iıbra senetleri ve resmî daireler hesabına öde
nen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak 
farikalara verilen makbuz senetlerinin mezkûr 
dairelere ait nüshaları (Binde 5) 

i) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, 
aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mes
ken ıbedeli, harcırah, tazminat ve saire gibi 
her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alı
nan paralar için verilen makbuzlar ile bu para
lar nakden ödemniyerek kişiler adına açılmış 
veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya 
emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde 
nr-Mi veya tediyeyi teman eden kâğıtlar (Bin-
d3 4) 

j) ödünç alınan paralar için verilen mak
buzlar veya bu mahiyetteki senetler (B'inde 4) 

k) İcra dairelerince resmî daireler namına 
şahıslara ödenen paralar için düzenlenen mak
buzlar (Binde 4) 
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2. Beyannameleri : 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta 

müraıselâJtımn g!ümrüklenmıesi için pıostamelerce 
gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı 
her mürasele maddesi için (100 Krş.) 

Ib) Kanun hükümlerine göre resmî dairelere 
verilen düğer beyannameler : 

1. Yıllılk Gelir Vergisi beyannameleri 
(5 Tl.) 

2. Kurumlar Vergilisi Beyannameleri (10 Tl.) 
3. Mulhıtesar beyannameler (2,5 Tl.) 
4. Diğerleri (1 Tl.) 
3. Havale mektupları, posta ve telgraf ha

valenameleri : 
a) 600 liraya kadar olanlar (öOOdâhil) 

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

(100 Krş.) 
c) 3 000 liradan yukarı olanlar (150 Krş.) 

4. Tarifede yazılı kâğıtlardan aslı bir li
radan fazla malktu veya nispî vergiye tabi 
olanların resmî dairelere ibraz edilecek özet, su
ret ve tercümeleri (1 Tl.) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 102 nci mad
de olarak numaralandırdığı madde Cumhuriyet 
Senatosunca 103 ncü madde olarak numaralan-
dırılımııştır. Okutuyorum. 

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 iktisadi 
Devlet Teşekküllerine âidolan Kamu îktiteadi 
Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait 
işlemlerle ilgili kâğıtlar. 

BAŞKAN — Buraya kadar.. Bu değişiklik 
teknik yönden, madde numaratajına ait bir 
değişikliktir, muhteva ve mahiyet ibübariyb bir 
değişiklik yapılmamıştır. Bu okuduğum muma-
rataj değişiklikleri Geçici Komisyonca zaruri 
olarak benimsenmiştir. Benimsemeyi Millet 
Meclisinin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiiyenler... Benimseme kaibul edilmiştir 
ve maJdde numaratajı Cumhuriyet Senatosunun 
tesbit etltıiği sıra dâhilinde tahakkuk etmiştir. 

Millet Meclislinin 103 ncü maddesi aynı mı
dır, Cumhuriyet Senatosu tarafından 104 ncü 
madde olarak mı düzenlenmiştir? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Millet Meclisi tarafımdan 103 
ncü madde olaırak düzenlenen madde, Cumhuri
yet Senatosunca, mahiyet ve muhteva itibariyle 
aynı ve fakat zaruret dolayıısiyle 104 ncü mad
de numarasını almıştır. Okutuyorum. 

DOKUZUNCU KISIM 

Harçlar Kanunundaki değişiklikler 

Madde 104. — 2 . 7 . 1964 tarih ve 492 sayılı 
Hare?ar Kanununun 76 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Harem Nisböti 

Madde 7ö. — Konsolaslu'k harçları (5) sa
yılı tarifede yazılı nüsbetler üzerimden alınır. 

Konsoloslar tarafımdan yapılacak noter iş
lemlerimde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler 
uygulanır. Amcak bu işlemler dolayısiyle öden
mesi gereken maktu harçlar 4 misli (yuf t dışın
daki işçiler için 3 misli) olarak tahsil olunur. 

BAŞKAN — Değişiklik Geçici Komisyon 
tarafından benimsenmiştir. Benimsemeyi Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy emler... Bu şekilde tahakkuk ettiril
miştir. 

Millet Meclisinin 104 ncü maddesi de Cumhu-
•riyelfc Senatosunca 105 numarası verilmek sure
tiyle düzeltilmiş. Mahiyet ve Muhteva itibariy
le değişiklik yapılmamıştır. 

Madde 105. — Aynı kanuna bağlı (1) sayılı 
tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet 
ve hadlerinde karşılarımda gösterildiği şekilde 
değişiklik yapılmıştır : 

I - Başvurma harcı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma veya dâ

vaya müdahale : 
1. Sulh mahkemelerinde (10 Tl.) 
2. Asliye malhkeımelsrinde, idari yargı mer

cilerinde (20 Tl.) 
3. Yargıtay ve Danıştayda (30 Tl.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik 

(kararı vermesi sebebiyle yetıkili veya görevli 
maıhlkameye yeniiiden başvurulması halimde bu 
hare alınmaz.) 

II - Celse Harcı : 
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(Taraflar veya vekilleri tarafımdan ertelen
melerine sebebiyet verilen celselerden) 

1. Sulh mahkemelerinde (10 Tl.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mer

cilerinde (20 Tl.) 
III - Karar ve ilâm harcı : 
2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, ta

raf teşkiline imlkân bulunmıyan dâvailarda 
ve dâvanın reddi kapariyle icra tetkik meret
lerinin 1 nci fıkra dışında kalan kararlarında 
(15 Tl.) 

Ib) (a) Fıkrasında yazılı dâvalarda esasa 
taallûk eden Yargıtay ve Danıştay kararların
da (60 Tl.) 

e) Yargıtay ve Danıştayın icranın tehiri 
kararlarında (30 Tl.) 

B) tera ve iflâs harçları : 
I - tera harçları : 
1. İcraya başvurma harcı (10 Tl.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde ic

ranın yerine getirilmesi harcı (20 Tl.) 
4. idare harçları (20 Tl.) 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira 

mukaveleleri düzenlenmesi hesap tutulması 
için.) 

II - İflâs harçları : 
1. Maktu hare : 

İflâsın açılması veya konkordato isteği ve 
masaya katılma harcı (50 Tl.) 

C) Ticaret sicili harçları : 
I - Kayıt ve tescil harçları : 
1. Ticari işletmenin ve unvanın tescil ve 

ilânında : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait iş

letmelerde (150 Tl.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (500 

Tl.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

(1 000 Tl.) 
2, Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil 

ve ilânında : 
a) Gerçek kişiler ve kooperatiflere ait işlet

melerde (100 Tl.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 

Tl.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

(300 Tl.) 

I 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıa-
laı daki değişikliklerin tescilinde : 

(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmeler
den hare alınmaz.) 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait iş
letmelerde (100 Tl.) 

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 
Tl.) 

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
(300 Tl.) 

4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait iş

letmelerde (50 Tl.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (100 

Tl.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde şu

belerin her biri, (Yabancı müesseselerin Tür
kiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı harca tâbi
dir. (150^ Tl.) 

II - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 
1. Kayıt suretleri sayfasından (10 Tl.) 
2. Tasdiknameler (30 Tl.) 

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) : 
I - Suret harçları : 
a) İlâmın her sayfasının suretinden (3 Tl.) 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve di

ğer evrakın beher sayfasının suretlerinden 
(3 Tl.) 

c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname 
suretlerinden (5 Tl.) 

d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen ve
kâletname suretlerinden (5 Tl.) 

Re'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak 
üzere, ceza mahkemelerinden alınacak suretler
den de aynı harçlar alınır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 104 numara
sını, teşkil eden madde, Cumhuriyet Senatosunca 
105 numarası verilmek suretiyle kabul edilmiş 
vo yapılar, değişiklik Geçici Komisyon tarafın
dan benimsenmiştir. Benimsemeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin 105 nci maddesi de Cum-
Irariyei Senatosunca 106 nci madde olarak ta
sar. metninde numarataja tâbi tutulmuştur. 

Madde 106. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
tarifenin aşağıda yazıh pozisyonlarında ve bun
ların nisbet vo hadlerinde aşağıdaki değişiklik-

j 1er yapılmıştır : 
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I - Değer veya ağırlık üzerinden alman nis
pî harçlar : 

4. Konşimento yazılması harcı : 
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayri-

sâfî tonundan (25 Krş.) 
II - Maktu harçlar : 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alına

cak hare miktarı kanun ve tarifede ayrıca gös-
terillmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki 
imzaların beherinden (10 Tl.) 

2. Her nevi tebliğ, ihbar ve protestolardan 
muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için (10 
Tl.) 

3. Vekâletnameler : 
a) özel vekâletnamelerde beher imza için 

(8 Tl.) 
b) Genel vekâletnamelerde beher imza için 

(10 Tl.) 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri 

(Beher defter için) 
aa) îşletme defteri (10 Tl.) 
ıbb) 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 küsu

ratı için (10 Tl.) 
5. iSuretler ve tercümeler : 
'a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek 

her türlü mukavele, senet, yazılı kâğıt ve kayıt 
suretlerinin beher sayfasından (2 Tl.) 

h) Teroüüme suretleri ve yabancı dille ya
zılmış kâğıtların suretleri ve tercümeleri beher 
sayfasından (5 Tl.) 

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır 
bulunmaktan alınacak harçlar : 

Bavet üzerine piyango ve hususi müessesele
rin kur'a seçim ve toplantılarında hazır buluna
rak düzenlenecek tutanklarda (500 Tl.) 

9. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek 

şartiyle yapılacak düzeltmelere ait beyanname
lerden her imza için (5 Tl.) 

10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ik

rarını tazammum etmiyen mukavelelerin feshin
de beher imza için (5 Tl.) 

I 11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimna-
me, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, 
ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfla
rı, evlât edinme, karı - koca mallarının idaresi, 
babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukave
leleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve 
bunların feshi ve bunların teferruatına dair se
net, mukavele ve kâğıtların düzenlenmesinden 
ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tuta
naklardan (50 Tl.) 

BAŞKAN — Mahiyeti değiştirilmiş midir? 
Millet Meclisinin 105 i Cumhuriyet Senatosunca 
106 yapılmıştır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Orada Sayın Başka
nım, 37 nci sayfada - maddenin devamıdır -
«5. Suretler ve tercümeler» diye başlanıyor. 
Bunun (a) smda Millet Meclisince kabul edilen 

\ metinde 5 lira iken Cumhuriyet Senatosunca 2 
lira olarak değişikliğe uğramıştır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mil
let Meclisinin 105 nci maddesi, Cumhuriyet Se
natosunun zaruri olarak 106 nci madde numa
rasını vermiş olduğu madde, metninde 5 nci 
madde paragrafında yazılı «suretler ve tercü
meler» başlığını taşıyan (a) fıkrası «ilgililere 
veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukave
le, senet, yazılı kâğıt ve kayıt suretlerinin beher 
sayfasından» Millet Meclisi beş lira alınmasını 
öngörmüş, Cumhuriyet Senatosu bunu fazla bul
muş, iki lira alınmasını gerekli görmüş. Yapılan 
bu değişiklik Geçici Komisyon tarafından be
nimsenmiştir. Söz istiyen... Yok. Benimsemeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler-. Kabul etmiyenler... Benimseme kabul edil
miştir ve Millet Meclisince düzenlnemiş 105 nci 
madde Cumhuriyet Senatosunca 106 nci madde 
olarak düzenlenmiş şekilde kabul edilmiş bulun-
maktaJdır, o şekilde kanunlaşmıştır. 

Millet Meclisinin 106 Cumhuriyet Senato
sunun ise 107 nci madde olarak telâkki ettiği 
madde... 

Madde 107. — Aynı kanuna bağlı (3) sayılı 
tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağdaki değişiklik
ler yapılmıştır : 

Vergi itiraz harçları 
Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla 

! ilgili anlaşmazlıklardan dolayı mükellefler tara-

— 718 — 



M. Meclisi B : 135 29 . 7 . 1970 O : 1 

fından İtiraz Komisyonlarında, Temyiz Komis
yonunda ve Danıştayda : 

I - Başvurma harcı : 
1. Vergi itiraz komisyonlarına başvurma 

(10 Tl.) 
2. Vergi Temyiz Komisyonuna başvurma 

(25 Tl.) 
3. (Danıştaya başvurma (50 Tl.) 

III - Maktu hare : 
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan tar-

hiyatta yukardaki pozisyonlarda gösteriden, (20 
Tl.) 

İtiraz Komisyonu kararlarında 
2. Temyiz Komisyonu kararlarında (50 Tl.) 
3. Danıştay kararlarında (100 Tl.) 
4. Temyiz Komisyonu ve Danıştaym tehiri 

icra kararlarında (100 Tl.) 
IV - Suret harçları : 
Tarafların isteği üzerine verilecek karar su

retleri için, karar suretinin her sayfasından (3 
Tl.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Madde muhtevasın
da bir değişiklik yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Madde muhtevasında değişik
lik olmadığı için yalnızca numarataj, zaruri 
numarataj değişikliğidir. Geçici Komisyonumuz 
değişikliği benimisemiıştir. Oyunuza sunuyorum. 
Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisinin 107 nci madde Cumhuriyet 
Senaltosımca 108 nci madde olarak numarala
maya tabi tutulmuştur. 

Madde 108. — Aynı kanuna bağlı (4) sayılı 
tarifenııi aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişik
likler yapılmış ve aynı tarifeye 1/17 numaralı 
pozisyondan sonra 18 ve 19 numaralı pozisyon
lar eklenmiştir : 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak 
harçlar : 

1. Tapu işlemleri : 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz 

doldurma, suretiyle iktisabedilen yerlerin tes
cilinden takdir edilecek değer üzerinden (Bin
de 700) 

3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri 
aynî hakların kanuni ve mansup mirasçılara 
intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyet

lerin infazında veya piyango ikramiye suretiy
le iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri 
aynî hakların bağışlanmasında kayıtlı değerler 
üzerinden (Binde 30) 

6. ifraz veya taksim veya birleştirme is
temlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 5) 

9. Mal birliği ve mal ortaklığının muka
veleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa hakla
rının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile 
mükellef mirasçı nasbinin sicile şerhinden ka
yıtlı değer üzerinden (Binde 3) 

13. Her nevi kayıt tashihinde kayıtlı değer 
üzerinden (Binde 5) 

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına da
ğıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tes
cilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1) 

16. Gayrimlenlkullere ait haritaların kopya
larının verilmesinden her parsele ait kopya 
için (20 Tl.) 

17. ilgililerin isteği üzerine gayrimenkul-
lere ait verilecek kayıt örneklerinin her bi
risiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher say
fasından (5 Tl.) 

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde 
bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayri-
men'kulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 5) 

19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hük
men düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden 
(Binde 60) 

BAŞKAN — Mahiyet ve muhteva itibariy
le değişiklik... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Nisbetlerde bâzı 
değişiklikler var Sayın Başkan. Sadece (2) nci 
<-D3niz, göl ve nehir kıyılarında...» diye başlı-
yan.. 

BAŞKAN — «Deniz, göl ve nehir kıyıların
da izinsiz doldurmak suretiyle iktisabedilen 
yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üze
rinden» paragrafının karşısında Millet Mec
lisi binde 70 koymuş, Cumhuriyet Senatosu 
bunu binde 700 olarak değiştirmiş. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Bir de 15 te.. 

BAŞKAN — «Yapı kooperatifleririin ortak
larına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar 
adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden parag
rafı binde 5 olarak Millet Meclisince kabul 
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edilmiş olduğu halde Cumhuriyet Senatosu bu
nu binde l'e indirmiş. Değişiklik bundan iba
ret. Değişiklik üzerinde söz istiyen.. Yok. Ya
pılan değişikliği Geçici Komisyon benimsemiş
tir. Benimsemeyi Yüce Meçisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul 
edil(mi§lbir. Madde, Cumhuriyet Senatosunun ka
bul dtariiş olduğu şekilde, değişik surette ka
nunlaşmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkanım, 
yalnız bu maddenin başında bir maltlbua hatası 
olmuş, «Tapu işlemleri» Romen harfi (I) olarak 
kaydedilmesi gerekirken yanlışlıkla matbaa 
hatası olarak Senatoca kabul edilen metinde 
arada (1) rakamı yer almış vaziyette. Onu Ro
men harfleriyle I olması gerekiyor. 

'BAŞKAN — Evet, 1 rakamı Romen rakamı 
olarak değiştirilecektir. Elimizdeki metinde de 
bu hata mevcuttur, hatayı düzeltmek istiyor
sunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Senato
sunun kaibul etmiş olduğu bu değişik madde 
metninde matbaaya gittiği çaman (1) rakamı 
§ifromen olarak gitmesi lâzıımgelirken normal 
rakam alarak gitmiş. Bu değişikliği Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Esasen 
eşyanın tabiatına uygun bir hal, matbua hatala
rı daima düzeltilir. 

Şimdi, mıaidde 109. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Madde numarası 
değişikliğinden ibaret efendim. 

MADDE 109. — Aynı kanuna bağlı (5) sa
yılı tarifenin iaşağıda yazılı pozisyonlarında 
ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki de
ğişiklikler yapılmıştır: 

II - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alına
cak harçlar: 

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bay
rak şahadetnameleri : 

Beher rüsum tonilâtosundan (1.50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 5 000 liradan faz

la olamaz) 
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdi

kinde eşyanın beher gayrisâfi tonundan 
(1 T.L.) 

(Bu hare 50 liradan az, 2 000 liradan çok 
olamaz) 

3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, 
beher rüsum tonilâtosundan (0,50 T.L.) 

(Bu hare 50 liradan ıaz, 1 500 liradan fazla 
olamaz) 

III - Maktu harçlar : 
1. Gemi jurnalinin tasdiki : 
la) Jurnalin tasdiki (50 T.L.) 
>b) Jurnala sayfa ilâvesi (20 T.L.) 
2. Vizeye itaatti olan yabancı hava ticaret 

ve gezinti gemilerinin Vizeleri : (250 T.L.) 
3. İmza ve mühür tasdiki : 
ıa) Bulunulan yabancı memleketteki yerli 

makamlarla o memleketteki yabancı makamlar 
tarafından verilip Türk makamları tarafından 
verilmiş bulunan yabancı memleketteki yerli ve 
yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı 
kâğıt ve sureıtlerdeki imza ve mühürlerin veya 
tasdike müfcaallik imza ve mühürlerin metne 
şâmil olmamak üzere tasdiki (50 T.L.) 

b) imza ve mühürlerin metne şâmil olmak 
üzere takdisi (100 T.L.) 

6. Gerçek ve tüzel kşıilerin isteği üzerine : 
ıa) Türk kanunlıarının bir veya birkaç 

maddesinin (aynının verilmesi (Beher sayfa 
için) (50 T.L.) 

b) Bunların tercümesinin tasdijki (beher 
sayfa için) (75 T.L.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cum
huriyet Senatosunun 109 ncu maddesi olarak 
kabul edilen madde, aslında MilM Meclisinin 
108 nci madde olarak telâkki ve, kabul ettiği 
maddedir. Mahiyet, muhteva değişmemiştir. 
Değişiklik, numarataj değişikliğidir. Geçidi 
Komisyon değişikliği benimsenmiştir. Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 110. — Aynı kanuna bağlı (6) sayılı 
tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisibet ve hadlerinde aşağıdaki değişik
likler yapılmıştır : 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri 
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.) 
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1 yıl için olanlar (1 000 Tl.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (1 500 Tl.) 
Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, 
Pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı 

hare lalımır. 
('Müddet uzatıldığı takdirde uzatılan süre

ye tekabül eden harcım yarısı alınır, öğretmen 
ve öğrencilerden kurulu gruplara mahsus müş
terek pasaportlar ile bu pasaportların uzatıl
ması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için 
bu harcın yarısı, könsolosluklarca verilecek 
pasaportlarda da keza bu harçların yansı alı
nır.) 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü 
maddesinin son fıkrası gereğince verilen ve 
yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pa
saportlarla aynı kanunun 18 nci maddesinde 
yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasa
portlar (250 Tl.) 

(Bu kanımla pasaport harçlarında yapıl
mış olan artırmalar aşağıda gösterilen şahıısal-
ra uygulanmaz : 

A) Yurt dışındaki işçiler ile bunların eş 
ve çocukları, 

B) Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulun
ca tesbit ©dilen ve Maliye Bakanlığınca tesbit 
edilecek usullere uyularak harice tedavi maiksa-
diyle gidecek »olanlar ve ref akatindekiler, 

O) iSarı basın kartı hamilleri, 

İD) «Yalnız Kıbrıs için muteberdir» dam
galı pasaportlarla Kıbrıs'a seyahat edecekler.) 

II - Vize harçları : 
1. Giriş (vizeleri : 
,a) Tek giriş (50 Tl.) 
fb) 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 yanışı alınır.) 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında 
(istekleri üzerine verilecek münferit pasaport
lara ait dönüş vizeleri (50 Tl.) 

III - Yabancılara verilecek ikamet teakeresi 
ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları : 

1. cfcmaket tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar (100 Tl. ) 
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b) 1 yıllık olanlar (200 Tl.) 
c) 2 yıllık olanlar (300 Tl.) 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik hardan (100 

Tl.) 
BAŞKAN — Bu madde Millet Meclisinde 

109 ncu maddeye tekabbül ediyor. 
Değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

TOKER (Ankara) — Sayın. Başkan, (A) pa
ragrafına kadar «Yurt dışındaki işçilerle bun-
lann eş ve çocukları..» Her hangi bir değişik
lik yoktur. Ondan sonra (A) da bir değişiklik 
olmuş, (D) de ilâve edilmiştir. Bu itibarla... 

BAŞKAN — Anlıyamadım efendim. Yüce 
Meclis de iyice anlasın. 

Şimdi, «A) Yurt dışındaki işçiler ile bun
ların e? ve çocukları» 

Evet.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

TOKER (Ankara) — «... ile bunlann eş ve 
çocukları» ilâve edilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — «Eş ve çocuklan» mı ilâve edil
miş oluyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Evet. 

Bir de, (D) paragrafı Cumhuriyet Senato
sunca madde metnine ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — «D) «Yalnız Kıbrıs için mute
berdir» damgalı pasaportlarla Kıbns'a seyahat 
edecekler...» 

Bu iki nokta ilâve edilmiş bizim Millet Mec
lisinin kabul etmiş olduğu madde metnine. Şim
di beyan buyurduğunuz «Yurt dışındaki işçi
lerle bunların eş ve çocuklan» diye, «eş ve 
çocukları» ilâve etmiş. 

Ayrıca, (D1) fıkrası olarak. («Yalnız Kıbns 
için muteberdir» damgalı pasaportlarla Kıbrıs'a 
seyahat edecekler» ifadelerini ilâve etmiş. Deği
şiklik bundan ibaret. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon yapılan bu de
ğişikliği benimsemiş bulunmaktadır. Söz isti-
yen?.. Yok. Değişikliği Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
lej... Madde, Cumhuriyet Senatosu tarafından 
vâki değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 111. — Aynı kanuna bağlı (8) sayılı 
I tarifenin aşağıdaki yazılı pozisyonlarında ve 
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bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişik
likler yapılmıştır. 

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harç
ları. 

I - İmalât ruhsatları : 
2. İhtira beratları : 
a) İhtira ve munzam ilıtiralarm tescili ta

leplerinden ve noksan evrakın tamamlanması 
için yeniden 3 aylık müddet verilmesi hususun
daki taleplerden (25 Tl.) 

b) Tesciline karar verilen ihtiralardan, 
1. Tescil harcı olarak (300 Tl.) 
2. İkinci yıl ve muteber olduğu sürece her 

yıl için taksitler halinde (300 Tl.) 
c) Munzam ihtiraların her birinin tescilin

den bir defaya mahsus (250 Tl.) 

d) Müddetleri usatılan ihtira beratlarından, 
uzatılan her yıl için (500 Tl.) 

e) İhtira beratlariyle munzam ihtiraların 
devir, intikal ve intifa (lisans) haklarının tesci
linden (250 Tl.) 

f) Menşe memleket vesikalarından (100 
Tl.) 

g) İhtira beratlariyle, munzam ihtiraların 
dosyalarından, veya sicil defterlerinden, çıkarıla
cak suretlerinden unvan ve adres değişiklikle
rini, terkin taleplerini ve tatbik mevkiine koy
ma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakla 
taleplerinden (50 Tl.) 

h) İhtira tarif namelerinde yapılacak tadil, 
tashih ve ilâvelerden, (beher tarifname sayfası 
için) (25 Tl.) 

3. Markalar : 
a) Marka tescili talebini havi dilekçelerden 

(yenilenme talepleri dâhil) ve noksan evrakın 
tamamlanması, için yeniden müddet verilmesi ta
leplerinden (25 Tl.) 

b) Tesciline karar verilen her bir marka 
için. tescil harcı olarak (250 Tl.) 

c) Marka tescilinin yenilenmesinden (bir 
marka için) (200 Tl.) 

d) Markaların devir, intikal ve intifa (li
sans) haklarının tescilinden (250 Tl.) 

e) Marka dosyalarından veya sicil defterle
rinden çıkarılacak suretlerden, unvan ve adres 
değişikliklerini, eşya ilâvesi veya çıkarılmasını 
havi talepler ile terkin ve rüçhan hakkı talep
lerinden (50 Tl.) 

f) Menşe memleket vesikalarından (100 
Tl.) 

III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme 
ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları : 

1. Maden arama ruhsatnameleri (500 Tl.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri 

(1 500 Tl.) 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyaz

ların temdidi (5 000 Tl.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen 

veya tamamen devir ve intikallerinde asli har
cın yarısı alınır. 

IV - Petrol işletmeleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kul

lanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tes
cilinden (1 000 Tl.) 

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kul
lanma hakkı ve belgelerin tescilinden 
(1 200 Tl.) 

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde 
ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilin
den (600 Tl.) 

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile 
belgelerin devirlerinin veya bunların sahiple
rine verdiği haklardan muayyen bir kısmın
da diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullan
ma hakkı tanınmasının tescilinden (1 000 Tl.) 

e) Diğer hususların tescilinden (400 Tl.) 
2. Ruhsatlar 
a) Müsaade vesikaları (2 000 Tl.) 
b) Arama ruhsatnameleri (2 400 Tl.) 
c) İşletme ruhsatnameleri (20 000 Tl.) 
d) Belgeler (3 000 Tl.) 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belge

lerin temdit veya devrinden yan hare alınır. 
3. Tarifelerin tasdiki (250 Tl.) 

V - Satış ruhsatnameleri : 
1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak 

istiyenlere verilecek satış ve ruhsat tezke
releri (Her yıl için) 

1 nci sınıf dükkânlarda (500 Tl.) 
2 nci sınıf dükkânlarda (250 Tl.) 
3 ncü sınıf dükkânlarda (100 Tl.) 
4 ncü sınıf dükkânlarda (50 Tl.) 
Geziciler (20 Tl.) 
(Tekel İdaresi, lüzum gördüğü köylerde 

ve şehir haricinde işçilerin toplu bulunduğu 
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mahallerde ve panayırlarda satış yapacakla
ra harçsız ruhsat ve tezkere verebilir.) 

2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal 
ve ithal etmek istiyenlere verilecek izin vesi
kaları,, 

(Her yıl için) (400 Tl.) 
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 Tl.) 

Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde 
(50 Tl.) 

Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde 
(100 Tl.) 

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri top
tan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat 
hardan : 

Ecza ticarethanelerimle sanat ve ziraat işle
rinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi mad
delerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri 
açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruh
satnameler (Son nüfus sayımına göre.) 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde (200 
Tl.) 

Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında olan ma
hallerde (400 Tl.) 

Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan ma
hallerde (600 Tl.) 

Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan ma
hallerde (2 500 Tl.) 

Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahal
lerde (4 000 Tl.) 

VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesi
ka ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar : 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harç
ları : 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsat
nameler (Son nüfus sayımına göre) 

Nüfusu 5 000 e kadar olan mahaller için (50 
Tl.) 

Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahal
ler için (100 Ta.) 

Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan ma
haller için (300 Tl.) 

Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında olan ma
haller için (600 Tl.) 

I Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan ma
haller için (1 000 Tl.) 

Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan ma
haller için (1 500 Tl.) 

Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan ma
haller için (3 000 Tl.) 

Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahal
ler için (5 000 Tl.) 

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanuna göre verilecek fennî gözlük

çülük ruhsatnameleri (1 000 Tl.) 

14. Gümrük komisyoncularına mahsus ruh
satnameler gümrük komisyonculanna verilecek 
ruhsatnameler : 

i Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için 
(1000 Tl.) 

îkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (500 
Tl) 

15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat 

tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Su ürünleri müstahsıllan için (10 Tl.) 

b) Karaavcılığı ruhsat tezkereleri (Köylü
ler hariç, her yıl için) 

1. Avcı cemiyetine dâhil olanlardan (50 Tl.) 
2. Avcı cemiyetlerine dahil olmıyanlardan 

(100 Tl.) 
16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesika

lar resmî makamlar tarafından hususi eşhasa 
verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikalan (Her 
yıl için) (100 Tl.) 

17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirket

lerine verilecek sigorta ruhsatnameleri (4 000 
Tl.) 

b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigor
ta şirketlerine verilecek zeyil ruhsatnameleri 
(2 000 Tl.) 

18. özel okul işletme ruhsatnameleri : 
a) tik tahsil seviyesindeki özel okullardan 

(özel anaokullan ve özel kreşler dâhil) (her yıl 
için) (2 000 Tl.) 

b) Orta tahsil seviyesindeki okullardan 
(her yıl için) (4 000 Tl.) 

c) Yüksek tahsil seviyesindeki okullardan 
(her yıl için) (10 000 Tl.) 

(Kazanç temini gayesi bulunmıyan ve genel 
eğitime yararlı olduğu Millî Eğitim Bakanlığın-

I ca tasdik olunan özel okullar hariç) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 111 
nci maddesi, Millet Meclisinin 110 ncu madde
sine tekabül ediyor. Madde 111 de durum ne
dir? 

Sayın Kaf aoğlu, Hükümet adına yetkilisiniz, 
yetki kâğıdınız var. Hemen süratli olması için, 
siz de beyan edebilirsiniz. Siz de yetki dâhilin-
desiriiz, Hükümet adına beyan edebilirsiniz, 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
Umum Müdürü) — Sayın Başkan, 45 nci sayfa
ya kadar bir değişiklik yok. 47 nci sayfada 8 
numarada «gözlükçülük ruhsatnameleri» Senato 
tarafından 300 liradan 1 000 liraya çıkarıldı. 
Yine aynı sayfada... 

BAŞKAN — Teker teker söyleyin. Şimdi, 47 
nci sayfaya kadar Millet Meclisinin 110 ncu, 
Cumhuriyet Senatosunun ise 111 nci madde ola
rak kabul etmiş olduğu madde muhtevası ay
nen devam ediyor, öyle mi efendim 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
Umum Müdürü) — Efet efendim. 

BAŞKAN — Peki, şimdi değişik şekli nere
de söyleyin? 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
Umum Müdürü) — 47 nci sayfada 8 numarada. 

BAŞKAN — 47 nci sayfada 8 nci numarayı 
teşkil eden «gözlükçülük ruhsatnameleri : 

Hususi kanuna göre verilecek fennî gözlük
çülük ruhsatnameleri» karşılığında Millet Mec
lisi 300 Tl. olarak değerlendirmiş, Senato 1 0O0 
Tl. olarak bu vergilendirmeyi uygun bulmuş, 
öyle mi efendim, değişiklik bundan mı ibaret? 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
Umum Müdürü) — Evet efendim. 

©ir de altında, «Yüksek tahsil seviyesindeki 
okullardan (her yıl için)» Millet Meclisi met
ninde 6 000 Tl. Senato bunu 10 000 Tl. na çıkar
mış. 

BAŞKAN — Evet. Madde metni, Millet 
Meclisince «Yüksek tahsil seviyesindeki okul
lardan (her yıl için) 6 000 Tl.» alınmasını öngö
rürken, Cumhuriyet Senatosu bu fıkrayı değiş
tirmiş Ve «Yüksek tahsil seviyesindeki okullar
dan (her yıl için) 10 000 Tl.» alınmasını öngör
müş, öyle mi efendim? 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
Umum Müdürü) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu kadar, değişiklik bundan 
ibaret. 

I Çok iyi tetkik ediniz. Eğer bundan başka bir 
değişiklik olursa, o zaman kanunu sakatlarız. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
I Umum Müdürü) — Encümende tamamen tetkik 
I edilmiştir. 

BAŞKAN — Tamam. 
Değişiklik, bu noktalara münhasır olmak 

üzere Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 
Geçici Karma Komisyon, bu yapılan değişiklik
leri benimsemiş bulunmaktadır. Benimsemeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dolayısiyle Millet Meclisinin 110 ncu mad
desi, Cumhuriyet Senatosunca 111 nci madde 
numarasını almış ve Cumhuriyet Senatosunun 
düzenlemiş olduğu şekilde kanunlaşmıştır. 

Madde 112. — Aynı kanuna bağlı (9) sa
yılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nis-
bet V3 hadlerinde karşılarında gösterildiği şekil
de 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 olımak üzere hare 
alınır. 

1. Motorsuz taşıtlardan (10 Tl.) 
2. Motorlu tabılardan (50 Tl.) 
a) Motosikletlerden (100 Tl.) 

I b) Diğerlerinden 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, 

otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli traktör, çeki
ci araçlar ve benzerleri). 

II -'Ehliyetname harçları : 
'Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne 

I göre verilecek Ehliyetnamelerden bir defaya 
I mahsus olmak üzere hare alınır. 

1. Amatör ehliyetnamelerinden (100 Tl.) 
2. Profesyonel ehliyetnamelerinden (50 Tl.) 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden (100 Tl.) 
4. Traktör ehliyetnamelerinden (20 Tl.) 
'5. Uluslararası ehliyetnamelerinden 

(100 Tl.) 
I III - îhtilhan harçları : 
I Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hü-
I kümleri dairesinde yapılacak imtihanlarda, her 
I imtihana girenlerden bir defaya mahsus ol-
I rarak üzere hare alınır. 
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•1. Sürücü ehliyetnamesi almak istiyenler-
den (25 Tl.) 

2. Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
(25 Tl.) 

3. Motosiklet veya traktör şoförü ehliyet
im a mes'i almak istiyenlerden (30 Tl.) 

4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak isti
yenlerden (100 Tl.) 

5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtiha
nına sevk olunması halinde : 

a) Sürücülerden (10 Tl.) 
b) Şoförlerden (20 Tl.) 
IV - Ehliyetname vizesi harçları : 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 

(10 Tl.) 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 

(50 Tl.) 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizele

rinde (20 Tl.) 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 

(10 Tl.) 
VI - Ruhsat harçları : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruh

satlardan (200 Tl.) 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre veri

lecek ruhsatlardan (1 000 Tl.) 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruh

satlardan (1 000 Tl.) 
4. 19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre veri

lecek ruhsatlardan (500 Tl.) 
5. 31 nci maddesine göre verilecek : 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerin

den (10 Tl.) 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 

(20 Tl.) 
c) Diğer motorlu taJşıt geçici ruhsatname

lerinden (40 Tl.) 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden (150 Tl.) 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsat

lardan (100 Tl.) 

BAŞKAN — Madde, Millet Meclisinde 111, 
Cumhuriyet Senatosunda 112. 

Bu maddede numarataj bakımından zaruri 
ve mlecburi bir değişiklik vardır. Geçici Kar
ma Komisyon bu değişikliği uygun bulmuş, be
nimsemiş. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Muhteva itibariyle de değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TUR

GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, mad
denin IV ncü bölümünde «Ehliyetname vizesi 
harçları» kısmının 2 nci numarasında «Amatör 
ehliyetnamelerin vizelerinde» Millet Meclisi 
20 Tl. alınmasını öngörmüş, Cumhuriyet Se
natosu bunu 50 Tl. na çıkarmış. 

ıBAŞKAN — Evet, değişiklik bundan iba
ret. Yapılan bu değişiklik, Geçici Karma Ko
misyon tarafından benimisenniiştir. Söz isti-
yen? Yok. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dolayısiyle madde, Millet Meclisince 111, 
Cumihuriyet Senatosunca 112 numarayı almış 
ve Senatonun tanzim'etmiş olduğu değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Değerli Kâğıtlar Kanununda yapılan deği
şiklikler : 

Madde 113. — 21 . 2 . 1963 tarih ve 210 sa
yılı Değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı «Değerli 
Kâğıtlar tablosu» aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Değerli Kâğıtlar Tablosu 
Değerli kâğıdın cinsi; Bedel : 
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 kablı olanlar (100 T. L.) 
b) İkinci sınıf kablı olanlar (75 T. L.) 
c) Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pa

saportlar (50 T, L.) 
d) İş ve İşçi Bulma Kurumu vasıtasiyle 

yurt dışına çalışmak üzere giden işçiler ile bun
ların eş ve çocuklarına verilecek pasaportlar 
(30 T. L.) 

4. İkâmet tezkereleri (50 T. L.) 
5. Evlenme cüzdanları : 
a) Birinci sınıf kablı olanlar (75 T. L.) 
b) İkinci sınıf kablı olanlar (10 T. L.) 
c) Üçüncü sınıf kablı olanlar (2,5 T. L.) 
6. Nüfus cüzdanları : 
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a) Birinci sınıf kablı olanlar (10 T. L.) 
b) ikinci sınıf kablı olanlar (1 T. L.) 
7. işletme Vergisi perakende satış vesikala

rı (50 aded) (2,5 T. L.) 
8. Bono kâğıtları (Emre muharrer senet

ler) (10 aded) (5 T. L.) 
BAŞKAN — Millet Meclisinin 112 nci mad

desi Cumhuriyet Senatosunca 113 ncü mad
de olarak düzenlenmiştir. 

Yapılan bu numarataj değişikliğinden önce, 
Geçici Karma Komisyon benimsemiş olduğu ci
hetle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhteva itibariyle bir değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

TOKER (Ankara) — Var Sayın Başkan. 
3 ncü numarasında «Pasaportlar» kısmının 

(d) fırkasında «.. işçilere verilecek pasaportlar» 
idi. Buraya «... bunların eş ve çocuklarına veri
lecek pasaportlar» ilâve edilmiş. 

Ayrıca, bir de 8 nci bir paragraf ilâve edil
miş. «Bono kâğıtları (Emre muharrer senetler) 
(10 aded) (5 T. L.)» olarak ilâve edilmiş. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di kabul etmiş olduğunuz değişiklikle, 113 ncü 
madde olarak kabul etmemiz zarureti olan bu 
maddenin muhtevasında, 3 ncü paragrafın (d) 
bendinde, Millet Meclisinin «iş ve işçi Bulma 
Kurumu vasıtasiyle yurt dışına çalışmak üzere 
giden işçilere verilecek pasaportlar» tabirine, 
«bunların eş ve çocuklarına verilecek pasaport
lar» da ilâve edilmek suretiyle Cumhuriyet Se
natosu değiştirmiş. 

Ayrıca, Cumhuriyet Senatosu bu maddeye 
8 nci bir bend ekliyerek, «Bono kâğıtları (Em
re muharrer senetler) (10 aded) (5 T. L.)» yaz
mak suretiyle bir bend ilâve etmiş. 

Değişiklik üzerine söz istiyen? yok. Deği
şikliği Geçici Karma Komisyon benimsemiştir. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dolayısiyle Millet Meclisinin 112 nci madde
si, Cumhuriyet Senatosunca 113 ncü madde ola
rak tanzim edilmiş ve muhtevası Cumhuriyet Se
natosunun kabul etmiş olduğu şekilde kabul 
edilmiştir. 

Çeşitli hükümler : 
Madde 114. — 23 . 6 . 1965 tarih ve 634 sa

yılı Kanunun 55 nci maddesinin birinci cümle

sindeki muafiyet Emlâk Alım Vergisi için uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — «Çeşitli hükümler» başlığını ta
şıyan Millet Meclisindeki 113 ncü madde, Cum
huriyet Senatosunca 114 ncü madde olarak nu
maralamaya tabi tutulmuştur. 

Bu değişikliği Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Geçici Karma Komisyon benimsemiştir. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhtevada bir değişiklik var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

TOKER (Ankara) — 117 nci maddeye kadar 
muhtevada bir değişiklik yok Sayın Başkanım. 

Madde 115. — Bu kanunun 105 nci madde
sinde yazılı (1) sayılı tablonun makbuzlar ve 
diğer kâğıtlar bölümünün 2/b pozisyonunda 
gösterilen vergi beyannamelerinden alınacak 
Damga Vergisinin bu kanunla artırılan hadle
rine tekabül eden miktarları için 1970 malî yı
lında ceza uygulanmaz. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü mad
desi, Cumhuriyet Senatosunca 115 nci madde 
numarasını almıştır. Muhteva aynıdır. 

Numarataj değişikliği Geçici Karma Komis
yonca benimsenmiştir. Benimsemeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 116. — 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3078 
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 istihracedebilirler. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 115 nci mad
desi, zaruret dolayısiyle Cumhuriyet Senatosun
ca 116 nci madde olarak numaralamaya tabi tu
tulmuştur. Değişiklik Geçici Karma Komisyon 
tarafından benimsenmiştir. Benimsemeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 117. — 21 . 5 . 1955 gün ve 6623 sa
yılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanu -
nunun 28 . 5 . 1970 gün ve 1266 sayılı Kanun
la değişik 19 ncu maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

— 726 — 



M. Meclisi B : 135 29 . 7 . 1970 O : 1 

«Anonim Ortaklık için yabancı memleketler
den satmalınacak veya kiralanacak her nevi 
uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret tesisatı ve 
bunlara mütaallik her türlü yedek edevat, mal
zeme ve teçhizat ile uçak seferlerinde kullanıl
mak üzere gerek yurt içi ve gerekse yurt dışın
dan temin edilecek jet yakıtları ithalde alınan 
Damga Resmi dâhil, Gümrük Resminden ve di
ğer bilûmum vergi ve resimlerden muaftır.» 

BAŞKAN — Millet Meclisince olmayan ve 
tasarıya, mevcut numarataja göre 117 nci mad
de olarak Cumhuriyet Senatosunca ilâvesi ön
görülen bir madde var. 

Tasarı metnine, Cumhuriyet Senatosunca 
117 nci madde olarak ilâvesi öngörülen bu mad
de, Geçici Karma Komisyon tarafından da be
nimsenmiş bulunmaktadır. Söz istiyen? Yok. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dolayısiyle Cumhuriyet Senatosunun 117 nci 
madde olarak tasarı metnine ilâve etmiş olduğu 
madde, Meclisimizce de kabul edilmiş ve kanun -
laşmıştır. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 118. — Bu kanun hükümleri yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 119. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — «Yürürlük ve yürütme» mad
deleri, dolayısiyle bu numarataj tekrar değişti
ği için, Millet Meclisince «yürürlük ve yürüt
me» maddeleri; madde 116, Cumhuriyet Sena
tosunca madde 118 şeklinde, Millet Meclisinin 
117 nci maddesi ise Cumhuriyet Senatosunca 
119 ncu madde olarak düzeltilmiştir. Muhteva 
itibariyle aynıdır. 

Bu numarataj değişiklikleri zaruri olarak 
Geçici Karma Komisyon tarafından da benim
senmiş bulunmaktadır. Benimsemeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun zamandan be -
ri müzakere etmiş olduğumuz 197 ye 1 nci ek 
Sıra Sayısında kayıtlı, 1970 yılı Bütçesi Fi
nansman Kanunu tasarısı bütün maddeleriyle 
birlikte bâzı maddelerinin şimdi kabul buyur
duğunuz muhteva dâhilinde, Cumhuriyet Sena
tosunca vâki değişik suretinde kabul edilmiş 

bulunmaktadır ve kendi prosedürüne göre Cum
hurbaşkanlığına imza için gönderecek hale gel
miştir, kanunlaşmıştır. 

3. — Emlâk Vergisi kanun tasarısı hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen üyelerden kuru
lu 38 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/332) 
(S. Sayısı : 202 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sıra sayısı 202 ye 1 nci ekte 
kayıtlı Emlâk Vergisi kanunu tasarısı hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi İçişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen üyelerden 
kurulu 38 numaralı Geçici Komisyon raporu
nun müzakeresine geçiyoruz. 

Bu hususta, aslında zaruri olarak ve daha 
önce almış olduğumuz karar gereğince müza
kereye geçeriz; ama sayın Maliye Bakanı da 
bir önerge vermiş, tahkim için onu da okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin gelen kâğıtlar /bölümlün
de yer alan Emlâk Vergisi kanunu tasarısının, 
gündemde yer alan diğer bütün işlere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu^ 
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 3 ncü madde muh
tevasında «mükellefiyette» deyimi, Cumhuri
yet Senatosunca «mülkiyette» olarak değişikli
ğe tabi tutulmuştur. 

(1) 202 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 
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Müsaade ederseniz, madde küçüktür, onu 
da okutmuş olayım, hafızada yer eder. 3 ncü 
maddeyi okutuyorum; Cumhuriyet Senatosu
nun kabul ettiği yeni metin : 

Emlâk Vergisi kanunu tasamsı 

Birinci Kısım 

Bina Vergisi 

Birinci Bölüm 

Mülkiyet 

Mükellef : 
Madde 3. — Bina Vergisini, binanın maliki, 

varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa 
binaya malik ıgilbi tasarruf edenler öder. 

jBir binaya mlüsterek müilkiıyet halinde ma
lik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. 
İştirak halinde mülkiyette malikler vergiden 
müteselsilen sorumlu olurlar. 

BAŞKAN — Evet; aslında Millet Meclisinde 
Ibir noktayı atlamışız, «iştirak halinde mükelle
fiyet» diye bir tâbir tydk. «iştirak halinde mül
kiyet» diye hukukî Ibir tâlbir var. Değişiklik 
(bundan İbaret. 

Karma komisyon, Cumhuruiyet Senato
sunca yapılan bu değişikliği benimsemiştir. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Mad
de, Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş ol
duğu şekilde tedvin edilecektir. 

İkinci Bölüm 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflıklar : 
Madde 4. — Aşağıda yazılı binalar, kira

ya verilmemek şartiyle Bina Vergisinden dai
mî olarak muaftır. (Aşağıdaki (a) ve (b) fık
raları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idare
lerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, ka
nunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait 
binalar; 

b) ti idarelerine, belediyelere ve köylere 
ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlik
ler veya bunlara bağlı müesseselere ait : 

i aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve so-
I ğuk hava işletme binaları; 
I bb) Belediye sınırlan içindeki yolcu ta

şıma işletme binalan ve kapalı durak yer
leri; 

I c) Köylere ve köy birliklerine ait tanın 
işletme binalan (soğukhava depoları, içmeler 
ve kaplıcalar) ile bunlar tarafından köylünün 
umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadiyle işletilen hamam, çamaşırhane ve 
değirmenler ve köy odalan; 

d) Ordu evleri, askerî gazino ve kantin
ler ile bunların müştemilâtı; 

e) Kamu menfaatlerine yararlı dernekle-
I re ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi işlet-
I melere aidolmamaları veya bunlara tahsis edil-
I miş bulunmamalan şartiyle); 

I f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işleti-
I len hastane, dispanser, sağlık merkezi, sana

toryum, prevantoryum, öğrenci yurtlan ile ko-
I runmaya muhtaç çocuklan koruma birlikleri 
I tarafından vücuda getirilen yurtlar, düşkün-
I 1er evi, yetimhaneler, revirler ve kreşler; 
I g) Dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve umu

ma açık bulunan ibadethaneler ve bunlann 
müştemilâtı; 

h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle ma-
kina ve alet depolan, zahire ambarlan, sa
manlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümes
ler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler 
(seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi 

I bina, kulübe ve barakalan; 

I i) Su ürünleri müstahsılannın istihsalde 
kullandıkları ağ ve alet depoları, kayıknaheler, 
denizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe 
ve barakalan; 

(Yukarda «h» ve «i» fıkralarında yazılı 
binalann bir kısmı ikamete ve bir kısmı da 
mezkûr fıkralarda yazılı maksatlara tahsis 
edilmiş bulunduğu takdirde vergi, yalnız ika
mete tahsis olunan kısım için uygulanır.) 

j) Umuma tahsis edildiği Maliye Bakanlı
ğınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakran ve 
bunlann ırütemmimleriyle, demiryollan ve köp
rü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçit-' 
leri, peron, alimantasyon tesisleri, iskele ve is
tasyon binalan ile yolcu salonlan, cer ve mal
zeme depolan gibi demiryolu mütemmimle-

I ri (diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman 
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ve müstakil idarehane binaları mütemmim sa
yılmaz) ; 

k) Her nevi su bentleri, baraj, sulama ve 
kurutma tesisleri; 

1) Yabancı devletlere aidolup elçilik ve 
konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçi
lerin ikâmetine mahsus "binalar ve bunların 
müştemilâtı (karşılıklı olmak şartiyle) ve mer
kezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuru
luşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'
deki temsilciliklerine ait binalar; 

m) Genel eğitime ve kamu menfaatleri
ne yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait bina
lar derneklerde kazanç temini gayesi bulun
mamak ve vakıflarda vakıf senedindeki cihe
te tahsis edilmek şartiyle); 

n) Enerji nakil hatları ve direkleri, 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi görüşüyoruz. 
Buyurun Sayın Hükümet temsilcisi. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler Ge
nel Müdürü) — Maddenin (a) fıkrasında, Mil
let Meclisinde kabul edilen metinde, katma 
bütçeli idarelere, il özel idarelerine, beledi
yelere, köy tüzel kişiliğine ve kanunla kuru
lup özel bütçe ile idare edilen üniversitelere 
ait binalar ile Devlete ait binalar» ifadesi, «Ka
nunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait bi
nalar» şeklinde değiştirilmiştir. 

Yine maddenin (d) fıkrasında, «Ordu ev
leri, askerî gazinolar ve kantinler ile bunların 
müştemilâtı» fıkrası, «Ordu evleri, askerî gazi
no ve kantinler ile bunların müştemilâtı» şek
linde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Hükümet temsilcisinin bu beyanı karşı
sında değişiklikler bundan ibarettir. Geçici 
Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
bu değişikliği benimsemiştir. Söz istiyen? 
Yok. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü madde, Cumhuriyet Senatosunun ka
bul etmiş olduğu şekilde kanunlaşmıştır. 

Geçici muaflıklar : 
Madde 5. — Aşağıda yazıh binalar geçi

ci 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 takibeden bütçe yılından iti
baren 10 yıl, 

Vergi değeri 100 bin liraya kadar olan bi
nalarda yukardaki muaflık hükmü, değerin 
50 bin lirası için aynı süre ile uygulanır. 

Vergi değeri 150 bin liraya kadar olan bi
nalarda ise yukardaki muaflık hükmü, değe
rin 25 bin lirası için aynı süre ile uygulanır. 

Bu binaların, bina apartman ise daireleri, 
mesken olarak kullanılması şartiyle, satmal
ına veya sair suretle iktisabolunması halinde 
de yukardaki hüküm bakiye müddet için tat
bik edilir. 

İlâve inşaatlarda, bu kısım için yukarda 
yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygu
lanır. 

Binanın, bina apartman ise dairenin, kıs
men veya tamamen meskenden başka maksat
lara tahsisi halinde bu bina veya daireye ta
nınmış bulunan muafiyet, tahsisin yapıldığı 
yılı takibeden bütçe yılından itibaren düşer. 

b) l'urizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri dairesinde turizm müessesesi bel
gesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı mak
satlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dâhil 
binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut 
binaların bu 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 âfetle
rin vukuunu takibeden yıldan itibaren en geç 
beş yıl içinde inşa edilen binalar inşa tarih
lerinden, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunla
rına göre inşa olunup hak sahiplerine tes
lim edilen binalar devir tarihlerinden itiba
ren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten fayda
landırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkra
sı hükmü uygulanmaz.) 

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

d) Fuar, sergi ve panayırlarda inşa edi
len binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı za
manlarda başka maksatlarla kullanılan bina
lar hariç). 

Yukarda «a», «b», «c» ve «d» fıkralarında 
yazılı muafiyetlerden istifade için mükellefle-

— 729 — 



M. Meclisi B : 135 29 . 7 . 1970 O : 1 

rin mezkûr fıkralarda yazılı hallerin vukuun
dan itibaren 2 ay içerisinde keyfiyeti ilgili 
rergi dairesine biİdrimeleri veya beyanname
lerine bu maksatla bir bildirim eklemeleri 
şarttır. 

Süresinde bildirimde bulunmazlarsa mua
fiyet, bildirimin yapldığı yılı takibeden büt
çe yılından muteber olur. Bu takdirde bildi
rimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar 
geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. (Köy
lerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi görüşüyoruz. 
Buyurun Sayın Hükümet temsilcisi. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler Ge
nel Müdürü) — Sayın Başkan, burada mad
denin sonuna bir (c) fıkrası var. Bu fıkra, 
madde okunduğu zaman değişik olduğu gö
rülecektir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 5 nci 
madde muhtevasında Millet Meclisi, «Deprem, 
su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vuku-
bulduğu b ölgelerde, bu âfetlerin vukuunu ta
kibeden yıldan itibaren en geç 5 yıl içinde 
inşa edilen binalar 10 yıl süre ile geçici mua
fiyetten faydalandırılır. (Bu halde,, bu madde
nin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz)» şeklinde 
tanzim edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ise, (c) fıkrasını, «dep
rem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin 
vukubulduğu bölgelerde bu âfetlerin vukuu
nu takibeden yıldan itibaren en geç beş yıl 
içinde inşa edilen binalar inşa tarihlerinden, 
kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre 
inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen bi
nalar devir tarihlerinden itibaren 10 yıl süre 
ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (Bu hal
de, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulan
maz)» şeklinde değiştirilmiştir. 

Değişiklik, 5 nci madde muhtevasında bun
dan ibarettir. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, buradaki «inşa tarihi» ibaresini anlı-
yamadım. 

BAŞKAN — Bu metin zatiâlinizde yok 
mudur? 

ALt RIZA UZUNER (Trabzon) — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Size bu metinden bir tane 
gönderelim. Sayın Uzuner'e bir metin gön
derinim, bu tasarı metnini bulup veriniz, yok
sa arşivden istetiniz. 

Şimdi, «inşa tarihlerinden» dedi Sayın 
Uzuner. İki metni de okudum.» en geç 5 yıl 
içinde inşa edilen binalar» Cumhuriyet Sena
tosunca «inşa tarihlerinden itibaren» şeklin
de değiştirilmiş, sarahat verilmiştir. Böyle mi
dir Sayın Hükümet temsilcisi? 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler Ge
nel Müdürü) — Bir de, «kamu kuruluşlarınca 
ilgili kanunlarına göre inşa olunup hak sa
hiplerine teslim edilen binalar devir tarih
lerinden itibaren» deniyor. 

BAŞKAN — Evet, onda da ayırmış, bu şe
kilde Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisinin 
bu (c) bendini değiştirmiştir. 

Değişiklik, Geçici Komisyon tarafından be
nimsenmiştir. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci madde, Cumhuriyet Senatosunun ka
bul etmiş olduğu şekilde değiştirilerek kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bu şekilde kanunlaşa
caktır. 

6 nci maddeyi okutuyoruum. 
Köy binaları için istisna: 
Madde 6. — Köylerdeki binaların vergi 

değerlerinin 60 000 lirası, bu vergiden müs
tesnadır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSMAİL 

HAKKI ALACA (Kars) — Efendim, «değer
lerinin» deyimi, «vergi değerlerinin» diye tas
rih edilmiştir. 

BAŞKAN — Evet, «buradaki» değerlerinin 
«deyimi, Cumhuriyet Senatosunca «vergi de
ğerlerinin» olarak değiştirilmiş, yani tasrih 
edilmiş,, sarahat verilmiştir. 

6 nci madde Cumhuriyet Senatosunca bu 
değişik şekli ile kabul edilmiş; Geçici Ko
misyon, Cumhuriyet Senatosunun bu metnini 
benimsemiştir. Benimsemeyi Yüce Meclisin 
oyuna suunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 7, okutuyorum. 

Üçüncü Bölüm 

Matrah ve nisbet 

matrah : 
Madde 7. — Bina Vergisinin matrahı, bina

ma bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergi 
matrahına alınmaz. 

Bir üçe hudutları içindeki bir mükellefe 
ait binaların vergi değerleri aynı matrahta 
birleştirilir. 

Aile reisi, kendisiyle birlikte yaşıyan eş ve 
velayet altındaki çocuklara ait binaların ver
gi değerlerini aynı matrah içinde beyan et
meye mecburdur. 

BAŞKAN — 7 nci madde, Cumhuriyet Se
natosunca değişik şekilde düzenlenmiştir. Ya
pılan bu değişiklik Geçici Komisyon tara
fından benimsenmiştir. Söz istiyen? Yok. Be
nimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Benimse
me kabul edilmiş ve 7 nci madde Cumhuriyet 
Senatosunun kabul etmiş olduğu şekilde ka
nunlaşmıştır. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Nisbet ; 
Madde 8. — Bina Vergisi aşağıda yazdı nis-

betlerde alınır : 
50 bin liraya kadar olan matrahlarda bin

de 7 
100 bin liraya kadar olan matrahlarda bin

de 8 
150 bin liraya kadar olan matrahlarda bin

de 9 
150 bin liradan yüksek olan matrahlarda bin

de 10. 
BAŞKAN —- Buyurunuz Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSMAİL HAK

KI ALACA (Kars) — Efendim «bina» tâbiri 
«matrah» tâbiri olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Evet, değişiklik bu şekilde tan
zim edilmiştir. 

Yapılan değişiklik, Geçici Komisyon tarafın
dan benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etimyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

8 nci madde, Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan kabul edilen şekilde maddeleşmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası : 
Madde 10. — Bina Verigsi, mükelleflerinin 

yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 
Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak 

olanların da beyanname vermeleri mecburidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSMAİL HAK

KI ALACA (Kars) — Efendim Millet Meclisi 
metnindeki (Devletin muafiyetten faydalan
ması hali hariç) ifadesi metinden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Evet, Millet Meclisi metninde 
ayrıca, (Devletin muafiyetten faydalanması ha
riç) denmiş, bu ibare çıkarılmış ve şimdi okut
tuğum şekilde Cumhuriyet Senatosu tarafından 
10 ncu madde değişikliğe tabi tutulmuştur. Ge
çici Komisyon, değişikliği benimsemiştir. Benim
semeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş oldu
ğu metin dâhilinde bu madde kanunlaşmıştır. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 

Arazi Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 
Madde 12. — Türkiye sınırları içinde bulu

nan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
Arazi Vergisine tabidir. 

Belediye sınırlan içinde belediyece parsellen
miş arazi arsa sayılır. 

Hangi arazinin, parsellenmemiş olmasına rağ
men bu kanuna göre arsa sayılacağı İmar ve 
iskân Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra 
Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetme
likle belirtilir. 

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer 
maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da 
kapsar. 
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BAŞKAN — Şimdi okuttuğum şekilde 12 nci 
madde, Cumhuriyet Senatosu tarafından değiş
tirilmiş, düzeltilmiştir. Değişikliği Geçici Ko
misyon benimsemiştir. Söz istyen?.. Yok. Be
nimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde, Cumhuriyet Senatosunun kabul etti
ği şekilde kanunlaşmıştır. 

13 noü maddeyi okutuyorum : 
Mükellef : 

Madde 13. — Arazi Vergisini, arazinin mali
ki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa 
araziye malik gibi tasarruf edenler öder. 

(Bir araziye müşterek mülkiyet halinde ma
lik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İş
tirak halinde mülkiyette malikler vergiden mü-
teselsilen sorumlu olurlar. 

Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için muta
sarrıfı bulunmıyan kişiler tarafından ödenen 
Arazi vergileri ihtilâfın ödeme yapan aleyhine 
sonuçlanması halinde ihtilâfla ilgili bulunan
ların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 
başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade 
olunur. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, bu
yurunuz. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
Genel Müdürü) — Burada da, yine arazi vergi
sinde, Bina Vergisinde olduğu gibi, Millet Mec
lisince kaibul edilen «iştirak halinde mükellefi
yette» ibaresi, «iştirak halinde mülkiyette» ola
rak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu çok belli ve açık bir şeydir, 
Millet Meclisi olarak nasıl bunu geçmişiz? «İşti
rak halinde mükellefiyet», böyle bir hukukî tâ
bir yok, nasıl geçmişiz anlıyamıyorum. 

IMüh'terem arkadaşlarım; bu 13 noü madde 
metninde mündemiç, «iştirak halinde mükellefi
yet» deyimi, hukukî tâbir olarak «iştirak halin
de mülkiyet» olarak değiştirilmiştir. Doğrusu 
da budur. Geçici Komisyon, Senato tarafından 
yapılan bu değişikliği benimsemiştir. Benimse
meyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Madde, Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş 
olduğu şekilde kanunlaşmıştır. 

14 noü maddeyi okutuyorum. 

İkinci Bölüm 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflıklar >: 
Madde 14. — Aşağıda yazılı arazi kiraya ve

rilmemek şartiyle Arazi Vergisinden daimî ola
rak muaftır. (Aşağıdaki (a) ve (!b) fıkraların
daki arazi için kiraya verilmeme şartı aran
maz.) 

ıa) Katma bütçeli idarelere, il özel idarele
rine, belediyelere ve koy tüzel kişiliğine, kanun
la kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi; 

b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler 
ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunla
ra bağlı müesses'eler tarafından işletilen : 

aa) Su, Elektrik, havagazı, mezbaha ve so
ğuk hava işletmelerine ait arazi; 

bb)1 Belediye sınırları içindeki yolcu taşı
ma işletmelerine ait arazi; 

c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere 
ait arazi (Kurumlar Vergisine talbi işletmelere 
aidolmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bu
lunmamaları şartiyle); 

d) Yabancı devletlere aidolup gerek elçilik 
ve konsolosluk binaları gerekse elçilerin ikâme
tine mahsus binalar yapıllmak üzere sâhibolunan 
arazi ve arsalar ile bu çjeşit (binalardan yanan, 
yıkılanların arsaları (karşılıklı olmak şartiyle) 
ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası 
kuruluşların Türkiye^deki temsilciliklerine ait 
arazi ve arsalar; 

e) Mezarlıklar, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Tem'siloisi, bu
yurunuz. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
Genel Müdürü) — Efendim, (a) fıkrasında üni
versitelere ait hükümde değişiklik olmuştur, ay
nı şekilde Bina ve Arazi Vergisinde de olmuştu. 
Millet Meclisinde kabul edilen metinde (a) fık
rası, «katma bütçeli idarelere, il özel idareleri
ne, belediyelere ve köy tüzel kişiliğinle ve ka
nunla kurulup özel bütçe ide idare edilen üniver
sitelere ait arazi ile Devlete ait arazi» şeklinde 
iken, Senatoca kaibul edilen metinde «katma 
'bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyele
re ve köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üni
versitelere ve Devlete ait arazi» denerek, üni-
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versite tavsifinde bir değişiklik yapılmıştır. 
Bundan başka bir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Evet, değişiklik sadece bu (a) 
fıkrasına münhasırdır. 14 ncü madde üzerinde 
yapılan bu değişiklik, Geçici Komisyon tarafın
dan benimsenmiştir. Söz istiyen? Yok. Benimse
meyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dolayısiyle 14 ncü madde, Cumhuriyet Se
natosunun tanzim etmiş olduğu şekilde kanun
laşmıştır. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici muaflıklar : 
Madde 15. — Aşağıda yazılı arazi, Arazi 

Vergisinden geçici olarak muaftır : 
1. Özel kanunlarına göre, Devlet ormanları 

dışında insan emeğiyle yeniden orman halline 
getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl; 

2. Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlar
dan gerekli şartları haiz olan arazide; 

a) Yeniden fidanla dikim veya deliceye 
aşılanmış zeytinlik 15 yıl; 

b)! Yeniden sakıza aşılanmış Antep fıstık
lığı 15 yıl; 

c) Yeniden fidanla dikim Antep fıstıklığı 
20 yıl; 

d) Yeniden aşılanmış kestanelik 20 yıl; 
e)! Yeniden aşılanmış harnupluk (Keçiboy

nuzu) 10 yıl; 
f) Yeniden fidanla veya aşılamak suretiyle 

yetiştirilen her nevi meyvelikler 10 yıl; 
g) Yeniden emekle yetiştirilmiş çay ve na

renciye bahçeleri 10 yıl; 
h) Yeniden emekle yetiştirilmiş fındıklık

lar 15 yıl; 
i) Yeniden yetiş'tirilen bağ ve güllükler 6 

yıl; 
j) Yeniden yetiştirilen kavaklıklar 10 yıl; 
k) Muhitin hususiyetine göre sahipli arazi

de yeniden yetiştirilecek fıstık çamlıkları ve pa
lamut meşelikleri 25 yıfl; 

S. Toprak ve topoğrafik özellikleri ve eroz
yon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür 
bitkilerinin yetişmelerini engelliyen araziden; 
bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık 
ve sair haller dolayısiyle üzerinde tarnn yapıla-
mıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden ta
rıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazi
nin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş 
olduğunun ilgili Vergi Dairesine bütçe yılı için
de bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâ
yin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takibe
den bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bil
dirim yapılmazsa muafiyet bildirimin yapıldığı 
yıl takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu 
takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonu
na kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı dü
şer. 

Muafiyetleri sona eren arazi, muafiyetin bi
timini takibeden bütçe yılından itibaren vergiye 
tabi tutulur. 

Muafiyet konusu arazinin bu maddede gös
terilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının 
şartlarını Maliye, Orman ve Tarım bakanlıkları 
ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği müştereken 
tesbit eder. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, bu
yurunuz. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
Genel Müdürü) — Sayın Başkan, 15 nci madde
de (j) fıkrasında, «Yeniden yetiştirilen kavak
lıklara» ait muafiyet süresi Millet Meclisince 
5 yıl olarak kabul edilmiş iken 10 yıla çıkarıl
mıştır. 

(k) fıkrasında, «muhitin hususiyetine göre 
sahipli arazide yeniden yetiştirilecek fıstık çam
lıkları ve palamut meşelikleri» ne ait muafiyet 
süre Millet Meclisince 20 yıl olarak kabul edil
mişti, bu husus Senatoca 25 yıl olarak değişti
rildi. 

Bir de maddenin son fıkrasında, «Muafiyet 
konusu arazinin bu maddede gösterilen cihet
lere tahsis edilmiş olup olmadığının şartlarını 
Maliye, Orman ve Tarım bakanlıkları» diye Mil
let Meclisi kabul etmişti. Senato, «... Bakanlık
ları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği müştere
ken tesbit eder» diye, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğini de bu teşekküllerin içerisine sokmuş
tur. 

Maddedeki değişiklikler bundan ibarettir 
efendim. 

BAŞKAN — Bu değişiklikler, Geçici Komis
yon tarafından benimsenmiştir. Değişiklikler 
üzerinde söz istiyen var mı? 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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Sayın Uzumer, yalnız biliyorsunuz bu hu
sus sizce malûdur; yani yeni bir değişiklik in
tacı mümkün değil. Mecllis ya benimsemeye uya
cak veya uymıyacak. O şekilde (konuşun lütfen. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, guyet tabiî buyurduğunuz istika
mette görüşlerimi arz edeceğim. 

Şimdi burada isabetli bir görüşle bir bakı
ma espri olarak, hareket noktası olarak kavak
lılar için 10 yıllık süre istisna süresi olarak ta
nınmış, 10 yıldan sonra ancak vergiye esas ol
ması öngörülmüş. Daha evvel Millet Meclisi her 
nedense bunu çok kısa tutmuş; 5 yıl.. 

Aslında her ikisi arasında tatbikat bakı
mından bir fark doğmıyacaktır. Şöyle ki; Ka
vak mahsulünün 10 yılda idrak edilip piyasaya 
arz edilmesi mümkün değildir. Gayet tabiî bir 
değişiklik teklifi yapmak mümkün değildir ve 
zannederim hareket noktası bu olmuştur; ama 
kanıma göre bir teknik hata yapılmıştır- Bu 
muafiyet hiç olmazsa ilk mahsulü idrak etmek 
devresini kapsıyacak şekilde düzenlenmeli idi. 
10 yıl ile 5 yıl arasında amelî bakımdan bir 
fark büyük ölçüde gözükmüyor. Neden 5 yıl 10 
yıla çıkarılmış? Aslında 15 yıllık bir dönem; 
gerçeklere uygun, kavak yetiştiricilerinin ihti
yaçlarına uygun bir müddet olarak saptanabi-
lirdi. Nitekim meselâ fındıklarda 15 yılı ön
görmüş. Halbuki fındıklarda daha erken mah
sul almak, bunu değerlendirmek mümkün. Ka
vaklıkta 5 yıl ancak 10 yıl olarak burada sap
tanmış. Bu asıl hareket noktasına, yani «Ka
vakçılığı teşvik edelim mahsul alındığı zaman 
verg-i ödenmeye geçilsin» görüşüne uygun bir 
görüş değildir. 5 yıl ile 10 yıl arasında fasıla 
bakımından hiçbir fark doğmamaktadır. Şu ka
dar ki, kavak yetiştiricilerine yalnız 5 yıl daha 
bekleme imkânı veriyor, ama onu ödeme gücü
ne kavuşturacak bir imkân bu değişiklikle ge
tirilmemiş bulunmaktadır. Bu kabîl teknik mev
zuların asıl uzmanlariyle, çeşitli kuruluşlarla 
temas edilmek suretiyle gerçekçi bir açıdan de
ğerlendirilerek saptanması çok daha isabetli 
olurdu. 

Bu durumu kısaca belirtmek için söz aldım, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet.. Bu şekli ile yapılan de
ğişiklik Geçici Komisyon tarafından benimsen
miş bulunmaktadır. Benimseme hususunu Yü

ce Meclisin oyuna sunuyorum. Benimsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Benimseme 
kabul edilmiştir, dolayısiyle madde Cumhuriyet 
Senatosunun kabul etmiş olduğu şekilde kanun
laşmıştır. 

Küçük çiftçilikte istisna : 
Madde 16. — Mükelleflerin bir vergi daire

si bölgesindeki arazisinin (arsalar hariç) top
lam vergi değeri 50 000 liraya kadar olanları
nın tamamı 50 000 liradan fazla olanlarının 
50 000 lirası arazi vergisinden müstesnadır. 

Bu hükmün tatbikatında aile reisi ile bir
likte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara 
ait arazi değerleri toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna hisseli arazide mü
kelleflerin hisse miktarlan ayn ayn nazara 
alınmak suretiyle uygulanır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde Cumhuriyet Se
natosunda bu şekilde değiştirilmiştir. Komis
yon değişikliği benimsemiştir. Benimseme hu
susu üzerinde söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Benimseme kabul edilmiştir, dolayısiyle Cum
huriyet Senatosu tarafından düzenlenmiş olan 
16 ncı madde kanunlaşmıştır. 

Madde 17. — Okutuyorum. Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen metin : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbeti 

Matrah : 
Madde 17. — Arazi Vergisinin matrahı ara

zinin bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

Bir ilçe hudutlan içindeki bir mükellefe ait 
arazinin vergi değerleri aynı matrahta birleşti
rilir. 

Aile reisi, kendisiyle birlikte yaşıyan eş ve 
velayet altındaki çocuklara ait arazinin vergi 
değerlerini aynı matrah içinde beyan etmeye 
mecburdur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, 17 nci 
madde Cumhuriyet Senatosunca şimdi okuttu
ğum şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. Ya
pılan değişiklik Geçici Komisyon tarafından 
benimsenmiştir. Değişiklik üzerinde söz isti
yen?.. Yok- Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, dolayısiyle 17 nci madde Cumhuriyet Se-
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natosunun kabul otmiş olduğu şekilde kanun
laşmıştır. 

Madde 18. - -
Nisbet : 

Madde lfi. — Arazi vergisi aşağıda yazılı. 
nisbetlerde alınır. 

İlk gebn 50 000 lira için binde 2 
ıSonra gelen 75 O00 lira için binde 3 
iSonra gelen 100 000 lira için binde 4 
Sonra gelen 100 000 lira için binde 6 
ISonra gelen 100 000 lira için binde 8 
425 bin liradan fazla matrahlar için binde 10 
Arsalar için vergi nisbeti binde 15 tir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 18 nci 
madde Cumhuriyet Senatosu tarafından şimdi 
okutulan şekilde deiî-isikliere tabi tutulmuştur 
Yapılan değişiklik Geçici Komisyon tarafın
dan benimsenmiştir. Değişiklik üzerinde söz is-
tiyen?. Yok. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde 18 Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan düzenlenen şekli ile kanunlaşmıştır. 

Madde 20. — 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esasi : 
Madde 20. — Arazi Vergisi, mükelleflerin 

yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettiri
lir. 

Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak 
olanların da beyanname vermeleri mecburidir. 

BAŞKAN — Madde 20 Cumlhuriyet Senato
su tarafından bu şekilde değişikliğe tabi tutula
rak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Geçi
ci Komisyon tarafından benimsenmiştir. Deği
şiklik üzerinde söz istiyen?.. Yok. Benimsenme
yi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Benimsen
meyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Benim
senme kabul edilmiştir. Madde 20 Cumhuriyet 
Senatosu tarafından düzenlenen şekli ile kanun
laşmıştır. 

Madde 21. — 
Verginin tarh ve tahakkuku : 
Madde 21. — Arazi Vergisi ilgili vergi dai

resi tarafından yıllık 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 et
miş sayılır. 

BAŞKAN — Madde 21 Cumhuriyet Senato
su tarafından şimdi okutulan şekilde değişikli
ğe tabi tutulmuştur. Yapılan değişiklik Geçici 
Komisyon tarafından benimsenmiş bulunmak
tadır. Değişiklik üzerinde söz istiyen? Yok. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Benimseme kabul edilmiştir, dolayısiyle 
madde 21 Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş 
olduğu şekilde kanunlaşmıştır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BIRINCI BÖLÜM 

Beyanname verme ve bildirimde bulunma 
süresi : 

Madde 23. — Emlak Vergisi beyannamele
ri: 

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 
kullanılmaya başlanmışsa her kısmın kullanıl
masına başlandığı tarihi takibeden üç ay için
de; 

e) Bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı 
vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması ha
linde değişikliğin vukubulduğu ayı takibeden 
üç ay içinde; 

İlgili vergi dairesine verilir. 
Yuikardaki fıkralarda yazılı süreler bir mis

line kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetki
lidir. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 
Genel Müdürü) — Sayın Başkan, 23 ncü mad
dede metin aynen. Yalnız son fıkrayı Cumhuri
yet Senatosu ilâve etmiştir: «YukardaM fıkra
larda yazık süreleri bir misline kadar uzatma
ya Maliye Bakanlığı yetkilidir.» Bu ilâve yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Evet. Senato kendi hazırlamış 
olduğu 23 ncü maddeye bunu ilâve etmiştir. 
ilâve Geçici Komisyon tarafından benimsen-
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mistir. Değişiklik ürerinde söz istiyen?. Yok. 
Vâki benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Be
nimseme kabul edilmiştir, dolayısiyle 23 ncü 
madde Cumhuriyet Senatosu (tarafından tan
zim edilen şekilde kanunlaşmıştır. 

Madde : 25 i okutuyorum. 
ADNAN BAŞER KAFAOaLU (Gelirler 

Genel Müdürü) — Saym Başkan, burada «Ara
zilerin» tâbiri «Arazinin» olarak düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — 25 nci maddede grametikal bir 
hata mevzulbahsolduğunu söylüyor Hükümet 
yetkilisi. 

Köylerde yapılacak beyan: 
Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve 

arazinin vergilendirilmesiyle ilgili beyanlar şi
fahi veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara ya
pılır. Şifahi veya yazılı olarak yapılan beyan
lar, şeikli ve muibtıevası Maliye Bafkanlığınca tes-
bit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı def
terlerine geçirildikten sonra mahsus hanesi mü
kellefe imza ettirilir, 

Mükellefler dilerlerse bina ve arazi kıymet 
beyanı defterine kaydettirmek istemedikleri bi
na ve arazisini, beyan süresi içerisinde doğru
dan doğruya ilgili vergi dairesine yazılı veya 
sözlü olarak beyan edebilirler. 

Birinci ek sürenin hitamından itibaren 15 
gün içinde mezkûr defter müsbit evrakla birlik
te muhtarlar tarafından imza mukabilinde il
gili vergi dairesine teslim olunur. 

BAŞKAN — 25 nci madde Cumhuriyet Se
natosu tarafından şimdi okutulan şekilde de
ğişikliğe ta'bi tutulmuştur. Yapılan değişiklik 
Geçici Komisyon tarafından benimsenmiştir. 
Değişiklik üzerinde söz istiyen?... Yok. Benim
semeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Benimseme 
kabul edilmiştir, dolayısiyle 25 nci madde Cum
huriyet Senatosu tarafından kabul edilen şe
kilde kanunlaşmıştır. 

Vergi değeri : 
Madde 29. — Vergi değeri, Emlâfk Vergisi

nin mevzuuna giren bina ve arazinin rayiç bede
lidir. 

Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihin
deki normal alım - satım bedelidir. 

Arazi ve bina ile ilgili normla! alım bedelli
nin tâyininde bu kanunun 31 nci maddesine 
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göne hazırlanacak tüzükte belirtilecek normlar 
nazara alınır. 

Tarım arazisinin vergi değerinin tesbitin-
de ise arazinin (Arsalar hariç) verim gücü de 
nazara alınır. Verim gücünün hangi hallerde 
nazara alınacağı Tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde Cumhuriyet Se
natosu tarafından şimdi okutulan şekilde de
ğişikliğe tâbi tutulmuştur. Geçici Komisyon 
vâki değişikliği benimsemiş bulunmaktadır. De-
ğişijklik üzerinde Sayın Uzuner, buyurunuz 
efendim. 

ALI RIZA UZUNER .(Trabzon) — Sayın 
Başkan, takip edebildiğim kadarı ile değişik
lik; Sayın Hükümet Sözcüsünün de belirttiği 
gibi, «potansiyel hâsıla» nm daha Türkçe bir 
ifade olan «verim gücü» deyimi ile karşılık bul-
malk şeklinde; bir. 

İkincisi; -ki, Millet Meclisi metninde ol-
mıyan- «Verim gücünün hangi hallerde naza
ra alınacağı tüzükte belirtilir» ilâvesinden iba
rettir. 

Gerçekten bu «potansiyel hâsıla» bir ya
bancı deyim. Türkçe karşılığı «verim gücü» 
olabilir. Çünkü yabancı deyimlerin tam kar
şılığım bulmıa]kta bâzı güçlüklerle karşı karşıya 
geldiğimiz muhakkaktır. «Verim gücü» deyimi
nin kullanılmasını benimsediğimi ifade etmek 
isterim, 

Ancak, ilâve edilen «verim gücünün han
gi hallerde nazara alınacağı tüzükte belirtilir».. 
Verim gücünün nazara alınacağı daha önce tes-
bit edilmiş. Bu değişikliği pek anlayamadım. 
Verim gücü bâzı hallerde nazarı itibara alm-
mıyacajk mıdır ve bu nazarı itibara alınma hal
lerinin tüzüğe bırakılması yerine, eğer varsa 
gerçek unsurların burada belirtilmesi çok da
ha faydalı olur. Çünkü vergi kanunları, bu ka
bil kanunlar biraz da matematik formüllere ben
zer. Her alan, okuyan bundan ne Ikasdedildiği-
ni gayet açık bir şekilde anlamalıdır. Yani ve
rim gücünün hangi hallerde nazara alınacağı.. 
Alınıp alınmıyabilir. Yani bir keyfilik bahis 
konusu oluyor. Diğer taraftan böyle önemli bir 
hususun tüzüğe bırakılma zorunluluğu olmakla 
beraber, bâzı konularda verim gücünün asıl un
surlarına da yer verilmenin faydalı olacağı ka
naatindeyim. 
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Bu konunun açıklanmasını bilhassa istirham 
©diyorum. Oyumu da bu açıklamadan sonra 
değerlendirmek durumunda olduğumu arz et
mek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Kaf aoğlu, 
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler Ge

nel Müdürü) — Sayın Başkan, arazinin değer
lenmesinde esas unsur olarak kanun, rayiç be
deli Ikabul 'etmiştir. Millet Meclisinde müzake
resi sırasında Millet Meclisi burada poıtıansiyel 
hâsılanın da nazarı itibara alınmasına dair bir 
fıkrayı madde metnine ilâve etmişti. Senatoda 
müzakeresi sırasında, her halükârda potansiyel 
hâsılanın nazarı itibara alınmıyaoağı hususunda 
senatörler ısrar çittiler ve «(potansiyel hâsıla» 
ibaresiyle beraber «verim gücü» tâbirinin de 
kanun metninden çıkarılmasını arzu ettiler. 
Bu takdirde bia tüzükte hangi hallerde naza
rı itibara alınımıyacağmı belirtmiş oluyoruz. 
Yani aslında, asıl değerlendirme unsuru rayiç 
(bedeldir. Senatörler bunu mükellefin aleyhine 
•olur, diye mütalâa etmişlerdir. Hangi haller
de nazarı itibara alınacağını tüzükte tesbit 
edip belirteceğiz. Burada başka bir şey ilâve
sine imkân yoktur. Diğer normları da kanun
da tesbit etmedik sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner'in vâki beyanına 
Hükümet yetkilisi cevabını vermiştir. Deği
şiklik üzerinde başka söz istiyen? Yok. Ol
madığına göre benimsenme hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Benimsemeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dolayısiyle madde şimdi okutulmuş bulunan 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirmiş olduğu 
şekilde kanunlaşmıştır. 

Madde 30. — 
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler Ge

nel Müdürü) — Sayın Başkan, burada Millet 
Meclisince kabul edilen metinde; teminat ola
rak «tarhiyat miktarı kadar bir meblâğ ema
neten yatırılmadıkça» diye bir ibare vardır. 
Senatio «tarhiyat miktarı kadar nakid veya 
Hazine tahvili (Tasarruf bonosu hariç) veya 
banka teminat mektubunu emaneten yatırıl
madıkça» şeklinde değiştirdi, başka bir deği
şiklik yok. 

BAŞKAN — 30 ncu maddeiyi okutuyorum. 
ödeme süresi : 

Madde 30. — Emlâk Vergisi birinci taksiti 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci tak
siti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit tak- -
sitlte ödenir. 

Köylere ait bina ve arazinin vergisi Kasım 
ayı içimde ödenir. 

Maliye Bakanlığı ödeme aylarını bölgelerin 
özelliklerine göre diler itibariyle değiştirebi
lir. 

İçinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile 
(önceki bütçe yıllarına ait Bina ve Arazi ver
gileri ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilaflı ise 
yapılan tarhiyat miktarı kadar nakid veya Ha
zine tahvili (Tasarruf bonosu hariç) veya ban
ka teminat mektubu emaneten yatırılmadıkça 
bina ve arazinin (Ibina apartman ise dairelerin) 
ıbaşkalarına devir ve ferağı yapılamaz ve üze
rinde aynî bir hak tesis ve ref'edilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi okutmuş bulunuyo
rum. Cumhuriyet Senatosu maddeyi şimdi oku
nan şekliyle düzeltmiş, değiştirmiştir. Geçici 
Komisyon vâki değişikliği Ibenimsemiştir. 

Değişiklik üzerinde söz istiyen? Yok. Be
nimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dolayısiyle madde Cumhuriyet Senatosunun 
kabul etmiş olduğu şekilde kanunlaşmıştır. 

Madde 31. — 
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 

Genel Müdürü) — Sayın Başkan, burada hiç
bir değişiklik yoktur. Millet Meclisinde kabul 
edilen maddenin matlabmda «Vergi dairesince 
yapılacak işlem ve zamanaşımı» diyor, «ve za
manaşımı» kelimeleri çıkartılmıştır. 

'BAŞKAN — Evet muhterem arkadaşlarım, 
Millet Meclisi 31 nci maddenin başlığını «Ver
gi dairesince yapılacak işlem ve zamanaşımı» 
diye düzenlemiştir, Senato ise «Verigi dairesin
ce yapılacak işlem» şeklinde bunu düzeltmiş
tir. Yapılan bu değişiklik Geçici Komisyon 
tarafından benimsenmiştir. Maddeyi okutuyo
rum. 

Vergi dairesince yapılacak işlem : 
Madde 31. — Vergi dairesi, gerektiği tak

dirde, Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak 
inceleme esaslarına istinaden ve aynı bakan
lıkça tâyin edilecek inceleme yetkisine sahip 
memurlar marifetiyle mükelleflerin beyan et
tikleri matrahlar yerine geçecek vergi değerle
rini yeniden takdir eder. 

— 737 — 
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Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köy
lerin tabiî, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre 
nazara 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 
ükmalen vergi tarh olunur. Ancak, takdir far
kının rayiç bedelin yüzde ellisine tekabül eden 
kısmı için ceza uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi Geçici Komisyon be
nimsemiştir. Benimseme hususunu Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılık cezasının uygulanmıyacağı ; 
Madde 35. — Bu kanunun tatbikatında Ver

gi Usul Kanununun kaçakçılık cezası ile ilgili 
hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde bu şekliyle düzenlenmiş
tir. Millet Meclisi metni de aynı mahiyettedir, 
yalnız «Vergi Usul Kanunu» deyimi yerine 
«V. U. K.» demiş. 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişik
lik Geçici Komisyon tarafından benimsenmiştir. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Çeşitli hükümler 

Vergi hasılatından verilecek paylar : 

Madde 38. — Emlâk Vergisi hasılatından 
il özel idareleri ile belediyelere aşağıdaki esas 
ve ölçülere göre pay verilir. 

1. Belediye sınırlan içindeki, arazi ve bina
lardan alman Emlâk Vergisi hasılatının % 30 u 
özel idarelere, % 50 si belediyelere, 

2. Belediye sınırları dışındaki, arazi ve bi
nalardan alman Emlâk Vergisi hasılatının 
% 70 i özel idarelere, 

ödenir. 
Ancak, yukardaki 1 nci ve 2 nci fıkralara gö

re il özel idarelerine ayrılan payın % 3 ü kesile
rek köy idareleri sermaye payı olarak İller Ban
kasına verilir. 

| ADNAN BAŞER KAFAOÖLU (Gelirler Ge
nel Müdürü) — Sayın Başkan, 38 nci maddede 
son fıkra ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu maddeyi 
şimdi okuttuğum şekilde değişikliğe tabi tut
muştur. Yapılan değişiklik Geçici Komisyon ta
rafından benimsenmiştir. Değişiklik üzerinde 
söz istiyen?.. Yok. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Dolayısiyle madde Cumhuriyet Senatosu 
tarafından kabul edilen şekilde kanunlaşmıştır. 

Kesirler : 
Madde 39. — Emlâk Vergisinin hesaplanma

sında 100 kuruşa kadar olan vergi kesirleri atı
lır. 

BAŞKAN — Bu maddede 50 kuruşluk kesir 
100 kuruşa çıkarılmış. 

I 39 ncu madde Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan bu şekilde değiştirilip düzenlenmiştir Ya
pılan değişiklik Geçici Komisyon tarafindan be
nimsenmiştir. Söz istiyen?.. Yok. Benimsemeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Benimseme kabul edilmiştir. 
Dolayısiyle 39 ncu madde Cumhuriyet Senatosu 
tarafından kabul edilen şekilde kanunlaşmıştır. 

40 nci madde Cumhuriyet Senatosunca yeni
den ilâve edilmiştir, ilâve edilen maddeyi oku
tuyorum. 

Bina ve Arazi vergilerinde zamanaşımı süre
sinin başlangıcı : 

Madde 40. — Beyan dışı kalan Bina ve Ara
zinin vergilerinde zamanaşımı, bu bina ve arazi
nin beyan edilmediğine idarece muttali olundu
ğu tarihi takibeden yılın başından itibaren baş
lar. 

I BAŞKAN — 40 nci madde olarak Cumhuri
yet Senatosunca tasan metnine ilâve edilmiş bu-

I lunan bu madde Geçici Komisyon tarafından 
I benimsenmiştir. Madde üzerinde söz istiyen?.. 
I Yok. Benimseme hususunu Yüce Meclisin oyu-
I na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. Dolayısiyle kanun tasansına 
I 40 nci madde olarak, bu okutulmuş olan madde 
I ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
I Takdir ©dersiniz ki, kabul edilen bu 40 nci 
I madde muvacehesinde bundan sonraiki madde 
I numaratajı değişecektir. Şimdi «İkinci Bö-
I lüm, son hükümlerde» Millet Meclisinin «kal-
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dırılan hükümler» matlabını taşıyan 40 ncı 
maddesi Cumhuriyet Senatosunca 41 nci madde 
numarasını alacaktır. Buna göre Cumhuriyet 
(Senatosunun 41 nci madde olarak kabul etmiş 
olduğu madde muhtevasında değişiklik yoktur. 
Olmadığına göre Cumhuriyet Senatosunun 41 
nci madde olarak kabul etmiş olduğu aslında 
Millet Meclisinin 40 ncı madde olarak kabul et
miş olduğu, madde numaratajı değişikliği Crc-
çici Komisyon tarafından benimsenmiştir. Nu-
maratajdaki bu değişikliği Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Benimseme kabul edilmiştir. Dolayısiyle numa-
rataj değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 1 in Cumhuriyet Senatosu 
tarafından yeniden düzenlenmiş şeklini okutu
yorum. 

Geçici Madd 1. — Bu kanunun 5 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarındaki geçici muaf
lık hükümleri; gerek bu kanunun yürürlüğü 
tarihinden önce muaflıktan faydalanmamış bi
nalar hakkında, gerekse 6188 sayılı Kanunun 
13 noü maddesi ile 1837 sayılı Kanunun 206 ve 
491 sayılı kanunlarla değişik 4 noü maddesi 
gereğince geçici muafiyet almış binalar hakkın
da da, bu binaların inşalarının sona erdiği yılı 
takibeden 10 yıllık devrenin 1 . 3 . 1971 tari
hinden sonra kalan kısmı için uygulanır. (An
cak, 28 . 2 . 1971 tarihine kadar tarhı gere
ken Bina, Buhran ve Savunma vergileri mez
kûr tarihe kadar mer'i olan kanun hükümleri
nle göre tarh, tahakkuk ve tahsil olunur.) 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile ek ve 
tadilleri gereğince tanınan geçici muafiyetler 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde Cumhuriyet Senatosu 
tarafından şimdi okunan şekilde düzenlenmiş, 
değiştirilerek kabul edilmiştir. Bu yapılan de
ğişiklik Geçici Komisyon 'tarafından benimsen
miştir. Değişiklik üzerinde söz istiyen? Yok. 
Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Dolayısiyle 
madde bu şekliyle kesinleşmiştir. 

Geçici Madde 3. — 28 . 2 . 1971 tarihine ka-
darki dönemlere aidolarak tahakkuk edip de bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil 
edilmemiş Bina, Buhran, Savunma ve Arazi 
Vergisi borçlarının kanunun meriyetinden iti
baren geçecek ilk 2 nci ay sonuna kadar ta

mamını ödiyenlerin, vergi cezası ve gecikme 
zamlarının % 90 ı, 2 nci iki ay sonuna kadar 
tamamını ödiyenlerin vergi cezası ve gecikme 
zamlarının % 80 i ve 3 ncü iki ay sonuna kadar 
tamamını ödiyenlerin vergi cezası ve gecikme 
zamlarının % 70 i affedilir. 

Bu devreye taallûk eden vergilerden ihti
laflı bulunanlar (Kanunun meriyetinden sonra 
ihtilaflı hale gelenler dahil) ödeme süresinin 
başladığı tarihten itibaren ikişer aylık süreler 
içerisinde tamamen ödendikleri takdirde 1 nci 
fıkrada açıklandığı nisbette aftan faydalanır
lar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Gelirler 

Genel Müdürü — Sayın Başkan, bu maddede 
yalnızca 28 . 2 . 1970 tarihi 28 . 2 . 1971 ol
muştur. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca bu 
yapılan değişiklik Geçici Komisyon tarafından 
benimsenmiştir. Değişiklik üzerinde söz isti-
yen? Yok. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Dolayısiyle geçici 3 noü madde 
Oumihuriyet Senatosunun kabul etmiş olduğu 
şekilde kanunlaşmıştır. 

Geçici Madde 5. — Maliye Bakanı bu kanun 
ve diğer vergi kanunları hükümlerinin uygu
lanmasında Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak il ve ilçelerde servisleri kontrol altında 
bulundurmak ve vergi tetkik ve yoklamalarını 
yaptırmak üzere defterdarlık kontrol memurla
rını geçici surette görevlendirebilir. 

Bu şekilde görevlendirilenlere Maliye Ba
kanlığınca hazırlanacak esaslar dâhilinde vazi
fe gördükleri sürece belediye hudutları dışın
da vazife gören defterdarlık kontrol memurları 
için tesbit olunan en az yevmiye miktarı ödenir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasarı 
-metnine geçici 5 nci madde olarak şimdi okut
muş bulunduğum şekilde Cumhuriyet Senatosu 
bir madde ilavesini öngörmektedir. Yapılan 
Ibu ilâve Geçici Komisyon tarafından uygun mü
talâa edilmiş, benimsenmiştir, ilâve hakkında 
söz istiyen? Yok. Geçici Komisyonun uygun 
'bulduğu ve benimsediği bu geçici 5 nci maddeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Benimseme kabul edilmiş ve 
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tasarı metnine geçici 5 nci madde ilâve edilmek 
suretiyle kanunlaşmıştır. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 42. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihin

de yürürlüğe girer. 
Madde 43. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, «Yü

rürlük ve yürütme» başlığını taşıyan Millet 
Meclisinin 41 nci ve 42 nci maddeleri Cumhu
riyet Senatosunca zaruri ve mecburi olarak 42 
nci ve 43 ncü madde olarak değiştirilmiştir. 
Geçici Komisyon bu noktayı benimsemiştir. Be
nimseme hususunu Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Dolayısiyle (202 ye 1 nci ek) sıra 
sayısında kayıtlı Emlâk Vergisi kanun tasarısı 
da Cumhuriyet Senatosundan gelmiş değişik 
bâzı maddelerinin Meclis tarafından kabulü su
retiyle kanunlaşmış bulunmaktadır. 

4. — 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 
mlı Bütçe Kanununa, ek kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (1/364) (S. Sayısı: 234) (1) 

BAŞKAN — Şimdi sıra sayısı 234 te kayıtlı 
«30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Büt
çe Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri» üzerinde, yani diğer bir deyimi ile 
Personel Kanununun kat sayısını tesbite medar 
olacak kanun tasarısının görüşülmesi bahis ko
nusu ve buna göre Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanının bu görüşmenin intacına mütedair 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1/364 esas nuamaralı ve 234 S. Sayılı 
30 . 5 . 1970 tarihli ve 1286 sayılı 1970 yılı Büt
çe Kanununa ek kanun tasarısının diğer bütün 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini ve gö
rüşülmesi bitmediği takdirde evvelce tesbit 
olunan protokol esaslarına göre Meclisin her 

(1) 234 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir, 

gün sabah oturumları da yapmak suretiyle mü
zakeresinin bitirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 

Mustafa Kemal Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
verilen önerge, bir takdim tehir; yani gündem
de bulunan bir maddenin diğer maddelere tak
dimen görüşülmesi. Meclisin çalışma saatlerini 
düzenliyen konudaki kısmı hariç, şimdi bir kat
sayı Kanununun görüşülmesini öngören bu öner
geyi oyunuza sunacağım, esasen bu porotokokle 
vardır, 

Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonu lütfen yerini alsın, 
bu hususla ilgili devair rüesası yerini alsın. 

Raporu okutuyorum : 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyo
rum. Rapor üzerinde söz istiyen sayın millet
vekilleri?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 

Bütçe Kanununa ek Kanun 

Madde 1. — 1970 malî yılı Bütçe Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

Ek madde 1. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sı
nıflara ait gösterge tablosunda yer alan göster
ge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 
1970 Bütçe yılında (7) katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen? Buyurun Sayın Aygün-

ISALÎH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

ISenatoda Personel Kanunu müzakere edilir
ken maalesef yine bâzı değişiklikler yapılmış, 
bütçeye yüklenen malî külfet artmış bulunmak
tadır. Sayın Maliye Bakanımızın da beyan ettiği 
gibi bütçeye yüklenen külfet 4 milyarın üzeri
ni aşmış bulunmaktadır. 

Bizim görüşümüze göre, - kısa konuşuyorum -
bu şekilde bu kanunun yürürlüğe girmesi müm
kün değildir, kanısındayız, Katsayının, bir de 
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takrir vererek, 6 ya indirilmesini teklif ediyo
ruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —Sayın Başer, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Personel Kanununun tatbiki için tasarı 7 

katsayı kabul etmiştir. 
Biliyorsunuz 1970 Bütçesi zamanında çıkma

mıştır. iki sefer bütçe huzura gelmiştir. Bütçe
nin gelmesiyle Hükümet istifa zorunda kalmış
tır. Hükümet bu geciken bütçe dolayısiyle ala
caklarını tahsil edememiştir. 

1970 kış mevsimi kurak gitmiştir. İlkbahar 
yine keza kurak gitmiştir. Güney Anadolu'da, 
Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'daki kuraklık 
Devlet gelirlerine, fert gelirlerine büyük tesir
de bulunmuştur. 

Personel Kanunu gelirken 2,5 milyarlık bir 
sanı getirmekte idi ve 1970 bütçesine de bunu 
koyduk. Bugün Senatoda Maliye Bakanının ver
diği izahata göre 1,5 milyar lira daha artmak 
suretiyle 4 milyara çıkmıştır. Bu 1 . 3 • 1970 ta
rihinden itibaren ödeneceğine göre, Devlet büt
çesinin bunu çekmesine imkân ve ihtimal yoktur. 
Biz burada milletvekilleri olarak elimizi vicda
nımıza koyacağız, bir taraftan memurları dü
şünürken, bir taraftan da Devleti düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bakanlıklara gittiğimiz zaman 1 milyon lira, 
100 bin lira icabında ödenemiyor. 

Gelen Personel Kanununda bir kısım memur
lara yüzde yüz zam yapılmıştır, bir kısmına yüz
de elli, bir kısmına da yüzde altmış zam yapıl
mıştır. Bu sene tatbik yılı olduğuna göre, 6 
katsayısının kabul edilmesi hem millet, hem 
memleket, hem de memurlar bakımından önem
lidir. Çünkü Personel Kanununda bilhassa 1, 2, 
3 ve 4 ncü derece olanların alış kudretinin yük
sek, diğerlerinin az olması da piyasada fiyat 
yükselmesine sebebolacaktır. 

Altı katsayısı belki 16 ncı derecede 70 lira 
düşüklük yapıyor, ama 1 nci derecede bin lira 
düşüklük yapıyor. 

Bu bakımdan vermiş olduğumuz önergeye il
tifat edilirse Parlâmentonun yüce üyeleri ve 
bilhassa şurada çalışan 70 - 80 kişi büyük bir 
vazife yapmış olacaktır. Aksi halde mânevi me
suliyet burada çalışanların üzerinedir. Takdir 
yüce Meclisindir. Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyurun. 
Takdimen Sayın Bakana söz veriyorum. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Personel Kanununun görüşülmesi bugün C. Se
natosunda tamamlanmıştır. Ancak, Millet Mec
lisinin kabul buyurduğu metin üzerinde C- Sena
tosunda bâzı değişiklikler yapılmış olduğu için 
bu tasan huzurunuza gelecektir. Demek ki, he
nüz kanuniyet iktisaJbetmemiştir. 

Katsayı meselesi Personel Kanunu ile ilgili
dir. Personel Kanununun bâzı hükümlerine da
yanılarak bütçe kanunlarında katsayı gösteri
lir. Personel Kanunu tasarısı henüz kanun ha
line gelmemiştir ki, katsayı müzakere edilebil
sin. 

Şu halde bir usul meselesi içerisindeyiz. Baş
kanlık Divanı ve yüksek Heyetiniz kabul buyu
rursanız, benim kanaatim odur M, Personel Ka
nunu tasarısı huzurunuza gelip, görüşülmesi ta
mamlanıp kabul buyurulduktan sonra bu kat
sayı kanunu tasarısı görüşülür ve hukukî bir 
durum içerisinde ancak böyle bulunulabilir. 

Bunu arz etmek için huzurunuzu işgal et
tim. Teşekkür ederim.. 

BAŞKAN — Konuşmaya lüzum hâsıl ede
cek sebep yok. Teknik zaruretten münlbais, tek
nik zaruretten doğan bir hal var. öyle değil mi 
Sayın Şener, Sayın Tosyalı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efen
dim, ben de Sayın Bakanın kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın ifadesine göre, 
bu Personel Kanunu tekemmül etsin, tamamen 
kabul edilsin, onu takiben katsayı görüşülsün. 

Maddeyi ve tasarıyı birlikte geri almak is
tiyorsunuz; Personel Kanunu kanunlaştığı an
dan sonra görüşülmesini sağlamak üzere tale-
bediyorsunuz değil mi efendim 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu hususu Yüce Meclisin oyu-
nr, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul1 edilmiştir. 

Gündemde yerini muhafaza ediyor, madde 
Komisyona gidiyor, Komisyon, Personel Ka
nunu kanunlaştıktan sonra bu maddenin mü
zakeresini intaç için getirecek görüşülecek. 
Teknik bir zaruret bu, 
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5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (8. Sayısı : 161) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir 
önerge var, küçük bir kanun, tek maddeden iba
ret bir kanun için, okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisimizin tatile girmekte olduğu şu sı

ralarda gündemde bulunan ve müddetin geç
mesiyle affı istenen şahısların büyük çapta ka-
yıbmı gerektirecek olan S. Sayısı : 24 ve S. 
Sayısı : 161 de kayıtlı iki özel af kanununun 
gündemde bulunan diğer maddelere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve talebe deriz. 

Manisa Balıkesir 
Süleyman Çağlar Osman Tan 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Efendim, 

önergeyi Komisyon mu vermiyor? 
BAŞKAN — Hayır efendim, gündemde bu

lunan iki şahsın özel affı teklifi varmış, müd
det geçmesi ile bu zor duruma girermiş, onun 
hakkımda önerge veriliyor, önergeyi şahıs 
veriyor, Komisyon vermiyor. 

Bu, gündemde bulunan maddeler arasında 
ıbir takdim tehir teklifidir. Yani gündemde 
bulunan maddeyi daha öne alarak şimdi görü
şelim diyor. 

Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Okutuyorum raporu. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Efendim, da

ha evvel de Şükrü Akkan'm bir teklifi vardı, 
kabul edilmedi. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen. Bu

yurun Sayın Uğrasızoğlu. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad

delere geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Çoğunluk 
yok Sayın Başkan. (C. H. P. li 5 milletvekili
nin çoğunluk olmadığı talebiyle ayağa kalktı
ğı görüldü. A. P. sıralarından «Oylamaya ge
çildi» sesleri.) 

BAŞKAN — Görüşülecek birçok mevzular 
var. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
DURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın 
Başkan, teklifi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi geri alıyorsunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-

DURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Evet efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Usul hakkında söz istiyorum. Bugün grup
lar adına verdiğimiz önergenin usulü hakkın
da... 

BAŞKAN — Hayır, daha oraya gelmedim 
de... 

AHMET ŞENER (Devamla) — Verdiği
miz önergenin tatbik edilmediğine dair söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sizin vermiş olduğunuz öner
geyi düzeltmeye göndermiştim. Şimdi sizin 
önergenize geleceğim. Sizin önergenizde bâzı 
noktaların düzeltilmesi için göndermiştim. Şim
di oraya geleceğim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kan, gruplar adına önerge vermiştik, önergede 
gösterilen, tadadedilen kanun taşanlarının dı
şında, centilmenlik anlaşmasının dışında hiçbir 
kanun tasarısının görüşülmesini derpiş etmiş 
değiliz. 

BAŞKAN — Sizin vermiş olduğunuz öner
gede Emlâk Vergisi tasarısı da varmış, Kat
sayı kanunu tasansı da varmış... Bunlann dü
zeltilmesi için önerge geri gönderilmişti. Henüz 
geliyor; «Bu görüşüldü» denmiş, «Geri kaldı» 
denmiş. Sizin önergenize daha sıra gelmedi, ge
lecek şimdi. Meselâ sizin önergenizde, sırası da 
belli değil, ama Ziraat Odaları kanunu tasarı
sı var, Gümrük Kanununda değişiklik yapıl
masını derpiş eden kanun tasansı var... 

AHMET ŞENER (Tralbzon) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, ben bir konuşayım; 
anlatamazsam ona göre konuşun. Ziraat Oda
ları kanun tasansı var, Gümrük Kanununda 
değişiklik getiren tasan var, Yugoıslavya ile 
yapılan anlaşmanın tasdiki var. Meselâ bunda 
bir takdim tehir yapabilirseniz daha faydalı 
olur; çünkü Ziraat Odaları mevzuuna başlar
sak belki bitiremiyebiliriz. Halbuki Crümrük 
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Kanunu ve Yugoslavya ile yapılan anlaşmayı 
ilgilendiren kanun maddeden ibare 'i kanunlar
dır. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade ©der misiniz, biz hangi mevzu
lar üzerinde anlaşmışsak izah edeyim. 

BAŞKAN — Anlıyorum; öteki muameleyi 
bitirmeden buna geçemem. Onu demek istiyo
rum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu, özel affı 
öngören önerge ve Komisyon raporu okutuldu; 
Komisyon, mevzu gündemde kalmak suretiyle 
maddeyi geri istedi. Bu mevzu gündemde bafei 
kalaoajk. Madde istendiği için; maddeyi ancak 
Meclis Komisyona iade edebilir. Maddemin Ko
misyona verilmesini Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlsr... 
Kabul edilmiştir. 

Madde Komisyona geri verilmiştir. 
Şimdi buma göre, bir önerge var Çalışma 

Bakanı tarafından verilmiş; Gümrük Kanunu
nu tadil eden tasarının diğer işlere takdimen 
görüşülmesi.. Bir önerge var; üç grup adına ve
rilmiş. Fakat biraz gayri vazıh. Arkadaşlar 
düzeltmişler, ben ifıade ledeyim; önergeyi ona 
göre muameleye tabi tutalım: 

Bu verilen Grup Başkanlarının imzalarını 
muhtevi önergede, bir not ilâve edilmiş; notta 
rakamlar falan karmakarışık. «Emlâjk vergisi» 
denmiş, karşısına «Görüşüldü» demişiz. O bit
ti. «Katsayı» denmiş, «Geri kaldı» diye işaret 
edilmiş. Onu taikiben «5» var, «6» var, «2» 
var, «1» var. 

Şimdi Sayın önerge sahipleri, bu yerilmiş 
olan önergedeki cetvelde «1» numara var. Et
rafı yuvarlak olarak çevrilmiş; Yugoslavya ile 
yapılan anlaşmanın tasdiki... «2 - Personel» 
denmiş ve Personel Kanunu tasarısı daha Sena
todan gelmedi. «3 - Emlâk Vergisi» denmiş; 
«4 - Katsayı» denmiş; şunu bir düzeltiverin de 
ona göre muamele yapalım. Yani şu andan iti
baren saatin vermiş olduğu imkândan faydala
narak hangisini evvel görüşeceksek ona göre 
muamele yapalım.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, biz Sayın Orhan Erenle birlikte verdiği
miz önergedeki sıraladığımız mevzuların dışın
daki mevzuların takdim - tehirle görüşülmesine 
taraftar olamayız. 

BAŞKAN — Sayın Şener, tamam, önergeyi 
gönderiyorum. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Mecliste 
yapılan görüşmeler pazarlık konusu mu oluyor 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Pazarlıktan murat şu: Bir an
laşmazlık var; ben anlatayım da siz kaani olu
nuz: Grup Başkanları üç imzayı muhtevi bir 
önerge vermiş. Önerge eski tarihi taşıdığı ci
hetle, bugün görüşülmesi mukarrer mevaddın 
yanıbaşında, ilâve edilerek Emlâk Vergisini, 
Katsayı Kanununun, Personel Kanununun, Zi
raat Odaları Kanununun, Gümrük tarifelerinde 
değişiklik getiren taslarının görüşülmesi mea
linde.. Yalnız, bu önerge oya konmadan evvel 
Emlâk Vergisi mevzuunu biz görüştük, bitti. 
Katsayı Kanununa başladık, teknik bir zuhuret 
ortaya çıktı, görüşemedik ve önergedeki mad
de numaralan değişmiş oldu. Onun için, öner
genin sahiplerine durumu izah ediyorum. An
latıyorum ki; önergenizi sistematize ediniz ve 
kendi buyurduğunuz şekilde düzeltiniz ki Mec
lise o şekilde arz edelim, diyorum. Pazarhk 
değil, karşılhlkh konuşuyoruz. 

RIZA KUAS (İstanbul) —Beş milletvekili 
yoklama istemişlerdi, bu konuda ne muamele 
yaptınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Arkadaşlar obstrüksiyondan 
vazgeçtiler. Yani, beş kişi ayağa kalkıp çoğun
luk yok iddiasından vazgeçtiler. Vazgeçmez
lerse her zaman yoklama yaparım. 

Öyle değil mi muhterem arkadaşlarım? 
(O. H. P. sıralarından «Evet» sesleri.) 

6. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kamın 
tasarısı ve 16 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/350) (S. Sayısı : 236) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Çalışma Bakanı 
tarafından verilmiş bir önerge var, onu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «236» sayısında yer alan Gümrük 

Kanununu tadil eden tasarının diğer işlere tak
dimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. Çalışma Bakanı 

Seyfi öztürk 

(1) 236 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapılacak
tı/. 

Şimdi o halde, kabul edilen önerge muva
cehesinde, sıra sayısı 236 da kayıtlı «5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 16 numa
ralı Geçici Komisyon raporu» üzerinde müzake
re açıyoruz. 

Küçük bir raporu var; onun için okutaca
ğım. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyorum. 
Rapor üzerinde söz istiyen sayın milletvekili? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarı metninde ivedilikle görüşülmesi tek
lifi vardır. İvediliği oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... İvedilik kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
?Â ncü maddesine 6290 sayılı Kanunla eklenen 
12 nci fıkradan sonra aşağıdaki 13 ncü fıkra 
eklenmiştir. 

13. Yabancı memleketlere işgücü şevkine 
dair yapılan anlaşmalar gereğince işçi kabul 
edecek yabancı memleketler tarafından, Türki
ye'de kurulacak irtibat büroları, temsilcilik ve
ya ofislerin, işgücü şevki ile ilgili çalışmaları 
ve işçilerin sıhhi ve meslekî seçimleri dolayısiy-
le lüzumlu görülecek araç, gereç ve eşya, (Bun-
'arın çeşitleri ve çıkış zamanları Çalışma Bakan
lığınca tesbit edilir.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 1 nci madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

1 nci maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanuna Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade ederseniz oy kupasını bu maksadı 
hâsıl için sıralar arasında dolaştıracağız. Bu şe
kilde oylama yapacağız, muvafık mı efendim? 
(«Muvafık» sesleri) Kupayı sıralar arasında 
dolaştırınız. 

7. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 arka
daşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bir geçici madde eklenmesine ve Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 arkadaşının, 
15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 39 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/333, 2/50, 2/79) (S. Sayısı: 223) (1) 

BAŞKAN — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile bu konudaki kanun tekliflerinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Tarım Bakanı tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya
pılacak işler meyanında bulunan 1/333 esas sa
yılı «6964 numaralı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sı» nın, evvelce bu kanunun bâzı maddelerinin 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması se-

(1) 223 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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bebiyle kesbettiği önem ve müstaceliyete bina
en, gündemdeki işlere takdimen, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
ilhami Ertem 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Geçici Komisyonun raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde şimdiye dek 
söz istemiş bulunan arkadaşlarımın isimlerini 
okuyorum : 

A. P. Grupu adına Sabahattin Savcı, C. H. 
P. Grupu adına Ahmet Şener; şahısları adına 
Ömer Buyrukçu, Hayrettin Uysal ve Hilmi İş
güzar. 

Sayın Savcı, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ÂDINA SABAHATTİN SAV

CI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, çok sayın 
milletvekilleri; 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zira
at Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile, 
buna ilişkin çok kıymetli milletvekili arkadaş
larımızın bu tasarı ile birleştirerek sunmuş bu
lundukları tadil teklifleri hakkında bugün A. 
P. Grupu adına görüşmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 1957 yılında bir ka
nun ile kurulması kesinleşmiş bulunan ve Tür
kiye çapında ilçe seviyelerinde 600 den fazla 
kurulmuş bulunan Ziraat Odaları ve Ziraat Oda
ları Birliği, çiftçinin kendi meselelerinde ken
di çözüm yollarını bulmak ve buna göre kendi 
kendine hizmet felsefesinden doğan bir çalışma 
yapmak üzere ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Ancak, 1963 yılında bütçeye gerekli ödenek 
konmak suretiyle kurulmuş bulunan Türkiye 
Ziraat Odaları Birliğinin, takdir edersiniz ki, 
mazisi çok yeni ve kısadır. Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği gerçekte bu kanun ile ku
rulmuş olmakla, tarım kesiminde çalışan çift
çilerimizin teşkilâtlanması düşünülmüş ve çift
çilerimize teknik, maddi birtakım imkânların 
salğanması öngörülmüştür. Hiç şüphesiz, ka
nun iyi niyetlerle hazırlanmış, çiftçimize ve köy
lülerimize büyük faydalar getireceği düşüncesi 

ile ortaya çıkmıştır. Bugün, yurt sathına yayıl
mış bulunan Ziraat Odalarının bünyesinde 20 
milyondan fazla üye bulunmakta ve çevresine 
tarımsal birtakım hizmetler yapmaktadır. 

Takdir edersiniz ki, demokratik düzenin bir 
icabı olarak her meslek kendi meselelerini hal
letmek için teşkilâtlanmış ve böyle bir yola ko
yulmuştur. İşte Türldye Ziraat Odaları Birliği 
de, bu maksatla meslekî mahiyette kurulmuş 
bir âmme teşekkülüdür. 1963 yılından bugüne 
kadar geçen müddet içerisinde tatbikatta bir
takım aksaklıklar müşahade edilmiş ve zaman 
zaman gerek hükümetler ve gerekse milletveki
li arkadaşlarımız bu kanunun aksaklıklarını ve 
noksan taraflarını gidermek için Yüce Meclisi
mize teklifler ve kanun tasarıları getirmiş bu
lunmaktadır. İşte bugün, Hükümetimizin ta
sarısı ile birlikte görüşülen diğer teklifler, yine 
yüksek takdirlerinizle ve Türk çiftçisine, Türk 
köylüsüne verilen değerin bir nişanesi olarak 
ivedilikle, öncelikle huzurunuza getirilmiş ve bu
nun maddeleri görüşülmeye başlanmıştır. Bu, 
çok isabetli bir hareket, Türk çiftçisine tatbi
katta yapılması gereken hizmetin en iyi şekil
de ulaştırılması bakımından çok yerinde bir an
layış ve iyi bir görüş olacaktır. 

Şu anda kanunun tadilini icabettiren mad
delerini görüşürken, ümidediyoruz ki, milyon
larca çiftçiyi sinesinde barındıran ve Türk çift
çisinin sesi ve gücü olarak kanuni mahiyette 
kurulmuş bu teşekkül, bundan böyle en iyi bir 
şekilde hizmetini ve Türk Milletine olan yarar
lı çalışmalarını göstermiş olacaktır. Bu ba
kımdan Yüce Heyetinizin göstermiş olduğu alâ
kaya bilhassa grupumuz ve şahsım adına şük
ranlarımı ifade etmek isterim. 

Hakikatte, kanunların beş - on senede bir 
tekniğin ve ilmin gelişmesi neticesinde tadili 
bir zarurettir. Belki, beş - on sene sonra bu
gün elimizde bulunan ve çiftçinin en büyük teş
kilâtı olan ziraat odalarının daha mükemmel ve 
daha modern bir şekilde hizmet etme imkânla
rını sağlıyacak yeni kanun tasarısı ve teklifle
rinin de getirilmesi düşünülmüş olacaktır. 

Biz bu vesile ile, bu tasarıyı hazırlayanlara 
ve tasarıda emeği geçenlere, mutlak surette ta
sarının Türk çiftçisine hayırlı ve uğurlu netice
ler getirmek maksadiyle hazırlandığına inana
rak, şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. 



M. Meclisi B : 135 29 . 7 . 1970 0 : 1 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru

nun. 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Görüşülmekte olan 6964 sayılı Ziraat Odala
rı Kanunu, Anayasa Mahkemesi tarafından, 
Anayasanın 61 nci maddesinin son fıkrası esas 
alınarak ve 6964 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinin iptal edilmesi sebebiyle bu kanun tek
rar Hükümet tarafından huzurunuza getirilmiş
tir. 

Bu kanunu tadil için arkadaşlarımla bera
ber bu kanunun birçok maddelerinin değiştiril
mesinin zaruri olduğunu ifade eden bir tekli
fimiz vardı. Fakat Komisyon, Hükümet tasarı
sını esas alarak görüşmüş, bizim teklif ettiği
miz bâzı maddelerin ilâve etmek istediği husus
ları nazarı itibara almamıştır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun bu ko
nudaki görüşlerini ifade etmeye gayret edece
ğim. Bu kanun aslında çok iyi niyetlerle ha
zırlanmıştır. (Ama şimdiye kadar gördüğümüz 
tatbikat odur ki, Ziraat Odaları Kanununun tes-
bit ettiği teşkilât, memlekette gereği gibi fay
dalı olamamıştır. Bu kanunun verdiği yetkilere 
göre, teşkilâtın çiftçiye tohumluğunu, fidesini, 
kredisini, sulama imkânlarını, damızlığını te
minde gerektiği kadar yardımcı olması lâzımge-
lirken maalesef bu husus da temin edilememiş
tir. 

Sadece, bu kanuna dayanılarak çiftçi vatan
daştan bir mânada vergi alına sistemini tatbik 
etmiştir. İyi niyetlerle hazırlanmış olan bu ka
nunun elbette desteklenmesi gerekirdi.' Ama 
çalışma tarzı, bugünedek çiftçiye fayda temin 
edecek şekle gelememiştir. Bu teşekkülün ku
ruluşunda birçok aksaklıklar olabilir; ama biz 
arzu ederiz ki, bu teşekkülün, buna benzer te
şekküllerde olduğu gibi, sanayi odaları gibi, ti
caret odaları gibi bunun da Bakanlık ve Hükü
met tarafından desteklenmesi ve çiftçiye fayda
lı hale getirilmesi lâzımdır. Ama bijz bunu gör
medik. 

Demin saymış olduğum hususları çiftçiye te
min etmeyen bir teşekkül pahalı bir teşekkül
dür. Fakir vatandaştan alman ve vergi mahi

yetinde bulunan paralarla elbette pahalı çalış
mak doğru olmaz. Bu getirilen tasarıdaki de
ğişiklikle de göreceksiniz, aynı şekli yine muha
faza edeceğiz. Bu memleketin çiftçisine hiçbir 
şey götürmeden ondan bir şey almak olmaz. 

Bizim getirdiğimiz kanun teklifinde, üye 
kaydını zorunlu görmemiştik. Burada çiftçinin 
doğrudan doğruya ziraat odasına kaydı zorun
lu kılınmaktadır. Bu husus doğru değildir. 

Bir dağın başında bir çiftçi düşününün; bu 
çiftçiye tohumluk temin etmiyorsunuz, kredi 
vermiyorsunuz, iyi damızlık vermiyorsunuz, fi
de vermiyorsunuz, sonra «Ziraat Odasına üyesi
niz, aidatınızı veriniz.» diyorsunuz. Onun bu da
ğın başında oturmuş olması bir suç mudur? Biz 
bunun karşısındayız arkadaşlarım. 

Anayasanın 61 nci maddenini okuyorum. 
«Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere 
malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür» 
Son fıkrası ise: «Vergi, resim ve harçlar ve 
benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur.» 
Halbuki şimdiye kadar bu Oda, vatandaştan bir 
nizamname ile aidatlarını taJhsil ediyordu. Ya
pılan bir şikâyet üzerine Anayasa Mahkemesi 
bunu bozmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Köylümün ziraatin'in gelişmesi için, köyle

rin içtimai ve ekonomik durumlarının kalkın
dırılmasında, demin söylediğim gibi kredi, fide 
ve sulama imkânlarının temininde, taban fiyat
larının tesbitimde Hükümeti uyarmak, çiftçiye 
Hükümetin yapması ıgereken hususları ve yar
dımları daha iyi yapması için, A. P. sözcüsü 
kıymetli meslekdaşım dedi ki; «çiffciçinin sesini 
getirecektir.» Ama çiftçi, «Taban fiyatlarını 
bâlâ ilân etmeden, neredesin?» diye bağırıyor. 
Ziraat odalarının sesi hâlâ çıkmamıştır. Bu 
kürsüden milletvekilleri defalarca gündem dışı 
söz alarak Hükümeti ikaz etmektedirler; «Taban 
fiyatlarının teısbitinde geç kaldın, çiftçi aracı
nın eline, tefecinin eline düştü» diyorlar. Bun
ları oda söyliyebilir mi? Söyliyemez. Neden 
söyliyenıez? Tarım Bakanlığından ve Hükümet
ten korkar da onun için. 

Biz arkadaşlarımızla birlikte 24 ncü mad
deyi kaldırarak bunları tamamen müstakil bir 
hale getirmek istedik; maalesef komisyon da ka
bul etmedi arkadaşlarımız. Neden? Mutlaka 
Hükümetin emrinde olacak, Hükümetin düdü-

— 746 — 



M. Meclisi B : 135 29 . 7 . İ970 O : İ 

günü çalacaksın. Böyle oda çiftçiye faydalı 
olmaz arkadaşlarım. Tarım Bakanı emir vere
cek, Başlbakan emir verecek, Hükümet emir 
verecek, sen ziraat politikasını çiftçi lehine çi
zeceksin, bu olmaz. Eğer parası varsa Tarım 
Bakanlığı fide verir, parası yoksa, yok. Fındık 
ve Pamuk müstâhsili inim inim inliyor, üzüm 
ve incir müstahsili bağırıyor, nerede Ziraat 
Odası? Bu olmaz arkadaşlar. Ziraat Odası da 
ticaret ve sanayi odaları gibi olmalıdır. Hürri
yetini eline alacak olan bir ziraat odası olmalı 
ki, çiftçinin sesini bu müessese duyurabilsin 
ve bu memleketin çiftçisini koruma imkânı 
bulsun. 

Bu kanunun 24 ncü maddesinde yaptığı
mız tadilâtı aynen okuyacağım. Maddenin (c) 
fıkrası şöyledir: «Madde 24 - Hükümetin ziraat 
politikası ve programının tahakkukuna çalış
mak. Bunun neticeleri hakkında odaların dü
şüncelerini Hükümet makamına intikal ettir
mek ve tadili gereken hususlarda temennilerde 
bulunmak.» 

Böyle şey olmaz. Hükümetin programını ala
caksın, elbet Hükümet programını savunur. 
Grupu var, teşkilâtı var, selâhiyetleri var. Ama 
sen Ibuiğün oda olarak memleketteki çiftçinin 
sesini bu memleketin Parlâmentosuna iletecek
ti n. Kuruluşun amacı ve gayesi de budur. Biz 
bundan <bu odayı uzak görürsek, Ibu elbette ki 
olmaz. 

Bizim teklifimizde madde 11 ile demin oku
duğum 24 ncü maddenin (c) fıkrasını şöyle de
ğiştiriyoruz: «Ziraat politikası ve programları 
hakkında odaların düşündüklerini Hükümet 
makamlarına bildirmek, kamu oyuna açıklamak 
ve g-ereken hususlarda temennilerde bulun
mak?» Ama maalesef bunu kabul ettiremedik. 

Ziraat Odası olarak, çiftçinin ziraat politi
kasını öğrenecek, fiyat politikasını öğrenecek, 
ondan ısonra igidecek Hükümet, «Beyefendi, 
bizim çiftçimizin duruimu bu» diyecek. Neden 
<bunu radyoda ve basında söylemesin? Söylemek 
günah mıdır? Bütçeden para alacak, onun için 
baş eğer. Çiftçiye sen fidesini, gübresini, suyu
mu verdiğin zaman o da kazanacak ve verdiği
min iki mislini verme imkânına sabibolacak, o 
zaman sen de kuvvetleneceksin. İşte o zaman 
21. milyon çiftçiyi temsil edersiniz. Aksi takdir
de Hükümetin emrinde ve Hükümetin sesini 

duyurmak için çalışırsan, sen o zaman ziraat 
odası olarak çiftçiyi temsil edemezsin. 

Sayın arkadaşlarım, bu konu çok önemlidir. 
Mütemadiyen politikacılar olarak (her grup öy
ledir) bu kürsülerden köylüye çok selâmlar 
gönderiyoruz, işte köylünün esas politikası 
şimdi (gelmiştir. Birleşerek bu maddenin tedvini
ni yaparken elbette ki ziraatçinin derdinin bu
raya aksettirilmeısi şarttır, biz bunu yapalım. 
Yoksa alınacak tahsisatlardan hiçbir şey elde 
edilmez, icabederse memleketin zirai politika
sını ve sesini memleketin basınında, radyosun
da söyliyebilecek olan ziraat odasına bütçeden 
para verilmesinde de hiçlbir sakınca yoktur. 
Hattâ çiftçinin dertlerini dile getirdiği için 
daha çok verilmelidir. Ama şimdi hiçbr şey soy 
leylek imkânına sahibolmadıklannı görüyorum. 

Sayın arkadaşlarım, maddeler üzerinde gö
rüşlerimiz ve icalbederse değiştirileniniz de ola
caktır. Bu kanun memleketin büyük bir kanu
nudur. Burada yapılan tadiller, çok iyi bir se
kide kıymetlendirilirse memleketimize çok ha
yırlı olacağından eminim. Parlâmentomuz da bu 
konuda çok daJha iyi fikirler getirmek imkânına 
^nihiptir. Bu konuda Culmlhuriyet Halk Partisi
nin de yapacağı tekliflerin ve değiştirilerin rağ
bet bulmasını temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, Güven 
Partisi Grupu adına buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; 

Hurusunuza gelen Türkiye Ziraat Odaları 
Kanununu, biz Güven Partisi olarak memnuni
yetle karşılıyoruz. Böyle bir kanunla, Türkiye 
ziratçilerinin ve çiftçilerinin birleşmesi, kuvvet
lenmesi, hak ve menfaatlerini koruyacak zirat 
odaları gibi bir kuruluşun, hakikaten teşekkül 
etmesini biz de temenni ediyoruz ve müspet oy 
vereceğiz. Yalnız, bundan, sonraki çalışmaları 
hakkında görüşlerimizi de şu şekilde sıralamak 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Odalarının 
çok kısa olan mâzisindeki tatbikatından görü
yoruz ki, ismi var, cismi yok bir teşkilât halinde 
bugüne kadar olagelmiştir. Ziraat Odalarının 
üye aidatı çok fazladır; vatandaşımızdan; zira
at yaptığı arazinin, mülkünün vergisinden daha 
fazla ziraat odası aidatı toplanmaktadır Ne 
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için? Ziraat Odalarından çiftçiye ve köylüye 
hiçbir menfaat temin edilmeme karşılığında. Bu
güne kadar ki tatbikat maalesef hiçbir fayda 
sağlamamış denecek kadar azdır. Şöyle ki : 

Türkiye'de son beş yıl içinde ziraat âletleri, 
traktörler, su. motorları, zirai mücadele âletleri, 
ilâçlar, gübreler maliyetlerinin iki - üç misli kâr 
ile satıldığı halde, ziraat odaları susmuştur. Zi
raat odasının, köylünün, çiftçinin yanında ol
ması. ve onun hakkını koruması lâzımgelirken 
bu hakk?. korumamış, piyasada çiftçinin, ziraat-
çinin aldığı bilcümle malzeme, traktör, âlet -
edevat, fiyatları yükselirken seyirci kalmıştır. 
Gönül, arzu ederdi ki, çiftçinin hamisi olması lâ-
zımgelen zirat odaları, bu fiyat artışına «dur» 
deyici. tedbirlerin alınmasını ilgili makamlar nez-
dinde temin edebilsin. Ziraaitçimizi teçhiz eden, 
montaj sanayiimizin yaptığı traktör ve bilcüm
le zirai, aletler, içten, dıştan temin edilen gübre, 
su motorları v. s. bunu yapanların merhametine 
terk edilmiş halde dururken ve çok aşırı fiyatlar
la bu mallar satılırken, yine ziraat odalarımız 
ve Ziraat Bakanlığımız da diyebilirim, seyirci 
kalmıştır. Fiyat, köylünün, çiftçinin, ziraatçinin 
aldığı traktörler başta olmak üzere, su motoru 
başta olmak üzere, artarken, bunlara seyirci ka
lınmıştır. 

Yine ziraat odalarımız ve köylünün babası. 
demek olan, hakikaten 50 yıl, 100 yıl boyunca 
köylünün yanıiîda olan ve ona büyük hizmetler 
yapan kıraat Bakanlığımız, köylünün, ziraatçi- I 
nin ana - baba Bakanlığı, son zamanlarda ken
disinden beklenen, ümit edilen hâmiliği maalesef 
göstermedi diyebiliyordu. Çünkü, köylünün iç
ten ve dıştan, montaj sanayimden çok aşırı, fa
hiş, merhametsizce pahalı fiyatlarla aldığı mal
zeme, motor, zirai, mücadele âleti, traktör be
delleri. daha da artarken, çiftçinin istihsal etti
ği, ürettiği pancarına, kendirine, pirincine, pa
muğuna ve diğer buğday v. s. gibi üretim mah
sûllerine değeri, fiyatının verilmesi için ne zi
rat odaları, ne de Tarım Bakanlığı ağırlığını 
koyması gerekirken, koymamıştır. 

Gönlümüz arzu ediyor ki, hiçolmazsa bu ka
nun çıktıktan sonra Ziraat Odaları köylünün al
dığını. ucuz, sattığını bir miktar, çiftçiyi ve zi-
raatçiyi. kalkındıracak kadar pahalı satmasını. 
temin etsin. Eğer Ziraat Odaları, bundan son
ra da çiftçinin aldığının pahalı, Battığının 

ucuz olmasına ve hattâ maliyetinin altında 
satmasına ve bu yüzden iflâsa sürüklenmesine 
seyirci kalacaksa, böyle bir Ziraat Odaları Bir
liğinin mevcudiyeti, yokluğundan daha kötü
dür. 

Temenni ediyoruz ki, bu ziraat odaları te
şekkülü hakikaten köylümüzün güç birliğini, 
hakkını, hukukunu koruyabilsin. Yine temen
ni ediyoruz ki, ziraat odaları madem ki 20 mil
yon Türk köylüsünü, çiftçisini, ziraatçisini si
nesinde birleştirecektir, o halde Türkiye'nin en 
büyük teşekkülünü sine'sinde birleştiren ziraat 
odaları, Türkiye'de her şeyden evvel bir millî 
zirai 'sanayinin kurulmasına ön - ayak olmalı
dır. Halktan topladığı ziraat odaları aidatını, 
çok şişkin olan teşkilâtının cari masraflarına 
harcıyaçaksa, biz buna razı değiliz. Türkiye'
de mutlaka bir millî zirai sanayi kurulmalıdır 
arkadaşlar. Türkiye'nin ziraatçdliği, çiftçiliği, 
bütün ekonomik kalkınmamızın temeli olan zi
rai kalkınmamızın geleceği, montaj sanayiimi
zin merhametine, ithalâtçının merhametine bı
rakılmamalıdır. Türkiye'de mutlaka çok emin, 
çok ehven fiyata satılacak zirai aletler sana
yii gibi millî bir sanayiin kurulması lâzımdır. 
Bu, köylü ve çiftçilik yönünden, ziraat yönün
den, bunların himayesi yönünden çok mühim
dir. 

Ziraat odalarımız Türkiye^de denlgeli bir 
ziraat politikasının güdülmesini temin edebil
melidir. Bir acı misal vereceğim, benim seçim 
bölgem Kastamonu büyük mikyasta bir ziraat 
arazisi değildir. Umumiyetle dar vadilerde, 
yaylalarda bilhassa hayvancılığa müsait bir 
bölgesidir. Hal böyle olmasına rağmen, hay
vancılığımızı sütçülük ve etçilik yönünde plân
lama, Ziraat Bakanlığında yapılıyor, Kasta
monu vilâyeti unutuluyor. Ben, Yüce Meclis 
huzurunda Türkiye'nin zümrüt gibi yaylafla-
rıyla, vadileriyle yalnız hayvancılığa en mü
sait bölgesi olan Kastamonu'nun son inkişaf 
plânına neden alınmadığını sayın Bakandan is
tiyor ve bunun tashih edilmesini istirham edi
yor. Ziraat odalarımızın bu nevi unutmalara 
engel olmasını da bu kanun münasebetiyle te
menni ediyorum. 

Çıkacak kanunun memleketimize, Ziraat 
Bakanlığımıza ve ziraat lodalarına hayırlı olma-
'smı dileyerek saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup
ları adına konuşmalar bitmiştir. Şimdi şahıslan 
adına söz istemiş olan arkadaşlarımın isimle
rini ısırasiyle okuyacağım. 

Ömer Buyrukçu... Yok. Hayrettin Uysal... 
Yok. Hilmi İşgüzar... Buyurun Sayın İşgüzar. 

Sayın tşgüzar'dan sonra Rfcşit Ülker, Fahri 
Uğrasızoğlu, Veli Bakirli, Ali Rıza Uzunıer sı
radalar. 

HİLMİ tşaÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. 

Ziraat Odaları Ziraat Odaları Birliği Ka
nununu tadil eden tasarı üzerinde ben de za
manınızı almadan kısaca bâzı noktalara temas 
etmek suretiyle maruzatta bulunacağım. 

Hepinizin bildiği üzere millî gelirde en çok 
payı olan ve gelir kesiminde, bizim memleketi
mizin nüfusu itibariyle de % 80 i Türk köylüsü 
ve bunların içinde de % 80 e yakını Türk çiftçi
si bulunmaktadır. Bu itilbarla, bu Ziraat Odaları 
ve Ziraat Odaları Birliği kanun, tasarısı, gerçek
ten büyük bir ihtiyaca cevap vermek için hazır
lanmış, fakat maalesef tatbikatta gerçek yerini 
bulmamıştır. 

Düne kadar burada büyük mücadelesi geçen 
işçiler olsun, daha birkaç gün evvel bütün me
murları, bütün personeli içine alan personel ka
nun tasarısı üzerinde görüşülürken de arkadaş
larımızın beyan ettiği veçhile, memurlar olsun; 
bunların yanında Türk köylüsü ve Türk çiftçisi 
daima ihmal görmüş ve bütün iktidarlar taki-
bettikleri politikada isminden bahsetmişler, fa
kat buna gerçek değerini verememişlerdir. 

Tarım kesimindeki çiftçiler teknik bilgiden 
mahrum bulunmaktadır. Çünkü, çiftçilerin eği
tilmesi ve bunlara bilgi verilmesini temin edici 
mahiyette yeterli okullar memleketimizde son 
zamanlarda kurulmuştur. Bu bakımdan baba
dan, atadan gördükleri şekilde çiftçilik yaptık
ları için rantabl ve rasyonel olmamıştır. Bu yön
den de mahsul gerek değeri bakımından, gerek
se istihsalin miktarı yönünden artan ihtiyaçlara 
cevap verecek durumdan çok düşük kaldığı için 
de Türk Devleti devamlı şekilde dış ülkelerden 
yiyecek ithal etmek zorunda kalmıştır. 

İşte bir taraftan tarım politikasına yön ver
mek, Hükümete bir baskı kuvveti, zinde kuvvet 
olarak Türk çiftçisinin haklarını korumak, di
ğer yönden Türk çiftçisine teknik bilgi vermek, 

teknik vasıtayı Türk köylüsünün ayağına kadar 
götürebilmek, daha doğrusu Türk köylüsünü ve 
çiftçisini sendikal bir müessese içinde toplamak 
hedefini güden Ziraat Odaları, arz ettiğim gibi 
taTfljikatta faydalı olmamıştır. 

Bugün Türk köylüsü sermayeden yoksun, 
krediden yoksun, sosyal imkânlardan da yok
sun bulunmaktadır. Türk çiftçisinin hayatı si
gortasızdır. Mahsulünün de sigortası yoktur, 
bu sene bildiğiniz veçhile büyük bir kuraklık 
tehlikesi Türk köylüsünü tehdidettir. Bunlar, 
teknik bilgiden mahrum, imkânlardan yoksun 
oldukları için, daima tabiatın kanunlarına 
boyun eğmek zorunda kalan Türk köylüsünü, 
kendi kaderiyle başbaşa bırakmıştır. 

Anayasanın 51 nci maddesinde bilhassa Dev
letin kooperatifleşmeye önem vereceğine ve 
onu destekliyeceğine dair âmir hüküm olması
na rağmen, Türk köylüsünün kurdukları koo
peratifler desteklenmemiş, tek başına bırakıl
mış, bu yönden de kooperatifleşme olmadığı 
cihetle memleketimizde kalkınma hızı durmuş
tur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşme yaptığı
mız için bununla ilgili konulara temas ediyo
ruz. İşçiler bugün sosyal haklardan, yaşlılık, 
emeklilik, ihtiyarlık, analık sigortalarından is
tifade ettiği halde, Türk köylüsü bunların hiç
birisinden istifade edememektedir. Asgari ücret 
politikasını bugün sendika yoluyla Türk işçisi 
istediği şekilde sağladığı ve burada Mecliste 
dahi kuvvetini gösterebildiği halde, Türk köy
lüsü bundan mahrumdur. İşte Türk köylüsünün 
sesini duyuracak yegâne organ ve örgüt bizim 
kanaatimize göre Ziraat Odaları olacaktır. Bu 
yönüyle ziraat odalarını biz benimsiyoruz ve 
bu kanunun lehinde oy vereceğiz,. 

Ancak, kuruluş yıllarında büyük hatalar 
yapmış olan Hükümetlerin politikasını takibe-
den Ziraat Odalarının bağımsız, hür ve müs
takil bir örgüt halinde Türk işçisinin yanında 
ve onun hizmetinde olmasını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, - bâzı arkadaşla
rım temas ettiği için ben o noktalara girmiyo
rum - çiftçilerin istihsal ettikleri ürünlerin ta
ban fiyatları daima keyfî, indî ve hükümetleri
nin kendi politikasına uygun olarak yapıldığı 
halde, ona müdahale edecek bir organ yoktur. 
Bugün asgari ücret politikasını kabul ettirdi-
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ği için sendikalar masa başına oturmak suretiy
le işveren ile işçi arasında bir anlaşma zemini 
hazırlanmış olduğu halde, Türk çiftçisi arasın
da böyle bir şey yoktur. 

Birkaç yıl önoe pırasa ve ıspanak fiyatına 
tütünlerin satıldığını hepimiz biliyoruz. Çeltik 
ofisi kurulması icabettiği halde kurulmamış, 
iki liraya çeltik gitmiştir, elli kuruşa kadar, 
seksen kuruşa kadar çeltiğin fiyatının düştü
ğünü görmüşüzdür. 

Bütün bunlar, Türk çiftçisinin yanında esas
lı bir şekilde onların haklarını koruyacak bir 
müessesenin olmaması yüzündendir. 

1965 yılında dolmuş fiyatları 50 kuruşken, 
bugün sene 1970, beş senede % 100 artmış ve 
100 kuruşa çıkmıştır. Domatesin kilosunu 10 
kuruttan, 15 kuruştan Türk köylüsünün elin
den alan toptancı 75 kuruşa 125 kuruşa sat
maktadır. Sonra, çeşitli müesseselerin kurduk
ları büyük soğuk hava depoları ve saire olma
dığı için de Türk çiftçisinin elindeki mahsuller 
ancak istihsal dönemi içerisinde kıymetlendi-
rilmekte, onun dışında kıymet bulamamakta ve 
Türk köylüsünün elinden çıktıktan sonra da 
fiyatlar birdenbire yükselmektedir. 

işte bütün bunlar tamamen Türk köylüsü
nün ve çiftçisinin kendi haklarını koruyacak 
bir organdan mahrum oluşundandır... 

Yalnız Türk köylüsü, Türk çiftçisi bugüne 
kadar Ziraat Odaları kuruluşundan bu yana ge
çen zaman içinde Ziraat Odalarından müşteki 
olmuştur, ondan şikâyetçi olmuştur; beş lira 
ve on lira gibi aidat parasını verememe yüzün
den icraya düşmüştür. Bu da Türk çiftçisinin 
ödeme gücünün çok zayıf olduğunun işareti
dir. O halde, Türk çiftçisinin hakkını koruya
cak Ziraat Odalarına, Hükümetler gerekli il
giyi göstermeli ve Ziraat Odaları vasıtasiyle 
Türk köylüsüne, çiftçisine gerekli bilgiyi, va
sıtayı, imkânı vermek suretiyle onların ha
yat seviyesinin yükseltilmesini sağlamak sure
tiyle, aidatı seve seve vermeyi onlara bir zevk
li vazife haline getirmeyi düşünmeli, bilmeli
dir. 

Ben zamanınızı almadan kısaca mâruzâtta 
bulundum. Hepinize saygılar sunarım arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
«fendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 

Ben Ibu tasarı üzerinde belki diğer illere 
nazaran daha az çiftçiyi ilgilendirir zannedi
len istanbul'daki şikâyetleri arz edeceğim ve 
oradan da kanunun hangi noktasında durulma
sı lâzımgeldiğini belli etmek gayretinde bulu
nacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
iSon yıllarda köy vasfı yüksek olan ilçe

lerimizde gezdiğimiz zaman, köylülerimizin 
kütle halinde ellerinde, kendilerine tebliğ edil
miş haciz varakaları ve tebligatlarla ziraat 
odalarından geniş oranda şikayetleriyle karşı
laştık. Zannediyorum ki, bu Türkiye'nin her 
tarafında da böyle olacaktır. 

Kamu niteliğindeki bir meslek kuruluşu 
olan bu odalara, çiftçi olan köylü, bu kanun
daki usule göre muhtarlar tarafından zorun
lu loılarak kaydedilmekte ve nizamnamesine gö
re de - kanunun 20 nci maddesinden kaynağı
nı alan tüzüğe göre de - aidat kesilmekte ve 
köylülere tebliğ edilmekte, ödenmediği tak
dirde de Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki Kanuna göre cebrî icra yoluna gidil
mektedir. 

ıKöyilünün şikâyeti : Bir; kendisine bu teb
ligatların ve hacizlerin gelmesinden, ilki; «Çok 
güzel, biz böyle bir parayı ödiyebiliriz, yani 
ödiıyecek kudretimiz olursa ödiyebiliriz. Fakat, 
(biz ıbu ziraat odalarından en ufak bir fayda 
'görmemekteyiz. Bu ziraat odalarının başına 
birtakım kimseler geçmektedir, bu toplanılan 
paraların nereye gittiğini bilmemekteyiz.» Köy
lünün şikâyeti budur, iki kısımdır. 

iŞimdi, öyle ise değerli arkadaşlarım, bu
nu bir tarafa atamayız. Bu bir tarafa bırakı
lacak mesele değildir. Türk köylüsü için kök
lü ve önemli bir meseledir, önemli meseledir. 
Şu bakımdan : Demin ifade ettiğim gilbi - Ana
yasa Mahkemesinin slon kararında da ifade 
edildiği gibi - kamu niteliğinde meslek kurulu
şudur. Yani, Anayasanın 122 nci maddesinden 
gücünü alır. Anayasa Mahkemesi (bunu (böyle 
tefsir etmiş, zaten hukukî durumu öyle ve 
böyle tesibi't edilmiş vaziyette. Böyle olunca, 
«isti/yen buraya girebilir, istemiyen çiftçi gir
mez.» Bu, bahis mevzuu değildir. Nasıl ta
bipler, talbip odalarına yazılmak mecburiye-



M. Meclisi B : 135 29 . 7 . 1970 O : 1 

tinde iseler, nasıl esnaflar, esnaf odalarına 
yazılmak mecburiyetinde iseler, nasıl avukat
lar, fbarolara yazılmak ımedburiyetinde iseler 
ve buna benzer diğer meslek kuruluşlarına ya
zılmadıkça iş göremezler ise, buralarda da çift
çi olanların mutlak surette bu odalara yazıl
ması zorunluğu vardır. 

iŞimdi, öyle ise bir defa bu zorunluıktan do
layı çok geniş bir çiftçi kütlesini, bütün çift
liyi doğru'dan doğruya ilgilendiren bir nitelik 
taşımaktadır. Türk çiftçisi böyle şeylerden ka
çınmaz. Eğer kaydedilip, bu kaydedildiği oda
lardan gerçekten bir fayda elde ederse, buna 
sevinçle katılır. Ama bütün istanbul köylüsü
nün söylediği şu - İstanbul Milletvekili olarak 
İfade ediyorum - Yalova'sında böyle, Çatalca'-
Binıda Iböyle, Silivri'sinde böyle, Şile'sinde 
(böyle, her yerde böyle. Yani, şikâyet bu : 
«Bizim hiçbir istifademiz yok, yalnız bize ai
dat lödeıme emri geliyor, o para nereye gidiyor 
bilmiyoruz.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesine intikal eden konuyu burada göz önü
ne sermekte fayda var, neler olduğunu oradan 
anlamak mümkün. Anayasa Mahkemesine ne
den gitmiş bu iş? 

«Devlet Orman İşletmesi Daday Müdürlü
ğünden 6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aracılığı ile Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Tüzüğünün 30 ve 32 nci 
maddelerine dayanılarak Daday Ziraat Oda
sınca 1965 ve 1966 yılları için alman 32 120 
lira üyelik aidatı eksik görülerek 15 110 lira
nın daha tahsiline Ziraat Odası Meclisince ka
rar verilmesi üzerine...» 

Dikkat buyurun, yani 32 120 lira alınmış, o 
eksik görülmüş, 15 000 lira daha tahsiline ka
rar verilince... 

ŞERAFETTİN YILDIRIM (Ankara) — Doğ
ru, Orman İşletmesi gelirlerine göre doğru. 

BAŞKAN — Neyse, her ikiniz de doğru 
söylüyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Anayasa 
Mahkemesi sizin dediğiniz gibi «doğru» demi
yor, «yanlış» diyor, iptal etmiş onun için. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yani, orada 
kendine göre bir hesap yapmış, getirmiş 15 000 
lira daha üzerine bindirmiş. Bunun üzerine ko
nu Anayasa Mahkemesine gitmiş. Anayasa Mah

kemesi, gerçekten medeni milletlerin asırlar bo
yunca çektikleri eziyetten sonra vardıkları bir 
kural gereğince, Anayasamızın 61 nci madde
sinde yer alan bir kural gereğince, «vatandaş
tan vergi ancak kanunla alınır» kuralı gereğin
ce, bu senenin, 1970 senesinin Mart ayında ip
tal edilmiş durumda. 

Şimdi, burada önümüzde bulunan metinde 
20 nci madde, 18 nci sayfada başlıyor : «Dör
düncü maddenin (a) fıkrasına göre odalara ka
yıtlı bulunanlardan tahsil olunacak yıllık aidat 
miktarları bakımından üyeler beş dereceye ay
rılır. Üye derecelerinin tâyininde üyenin yıllık 
gayrisâfi çiftçilik geliri nazara alınır.» 

a) 100 000 lira veya daha yukarı geliri 
olanlar birinci derece, 

b) 50 000 ilâ 100 000 liraya kadar geliri 
olanlar (50 000 dâhil) ikinci derece, 

c) 25 000 ilâ 50 000 liraya kadar geliri 
olanlar (25 000 lira dâhil) üçüncü derece, 

ç) 5 000 ilâ 25 000 liraya kadar geliri olan
lar, (5 000 dâhil) dördüncü derece, 

d) 5 000 liradan az geliri olanlar, beşinci 
derecede çiftçi addolunur. 

Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat mik
tarları, birinci derece çiftçiler için binde 4, ikin
ci derece çiftçiler için binde 3, üçüncü derece 
çiftçiler için binde 2, dördüncü derece çiftçiler 
için binde 1, beşinci derece çiftçiler için de bin
de yarım nisbetine göre hesaplanır.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, böyle bir mad
de Türkiye'de Türk çiftçisi için, netice itiba
riyle bir vergi yükü getiren bir maddedir. Ver
gi yükü getiren maddede evvelâ biz bir karar 
verebilmek için (Ben bunun yanlış olduğuna 
kaaniim, ama yanlışlığı bilimsel konuşmak lâ
zım. Yanlıştır demek yetmez.) şimdi ben bakan
lıktan soruyorum : Şu gruplara giren çiftçilerin 
adedleri tesbit edilmiş midir ve belli midir? 
Bence belli olması lâzımgelir. Belliyse, yılda bu 
5 grupun her birisindeki Türk çiftçisinden tah
sil edilecek miktar nedir? Hattâ daha ilerisine 
gidilebilir; bölge bölge, il il bunlardan toplana
cak gelirin miktarımn ortaya konması lâzımge
lir. 

Ayrıca bunun yanında, böyle bir gelirin, 
vatandaştan alman böyle bir verginin nasıl em
niyetle sarf edileceğinin ve kontrol edileceği
nin, bugüne kadar kontrol edilip edilmediğinin 
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bilinmesi lâzımdır. Ben edilmediği kanaatinde
yim, Türk çiftçisinin kanaati budur; «Birtakım 
adamlar buralara üşüşüyorlar, bu paraları har
cıyorlar» demektedirler. Bunu köylü söylemek
tedir. Köylülerin ismi de var, cismi de var, hep
sini buraya dökmek imkânına sahibiz. 

Onun için, ikinci olarak da, bu şekilde va
tandaştan, Türk çiftçisinden alınacak, bilhassa 
geliri düşük çiftçiden alınacak paranın sarfının 
kontrolü için bu kanunun yeterli olup olmadı
ğını, yeterli görülüyorsa hangi sebeplere daya-
nıldığmı, bugüne kadarki tatbikatta suiistimal
ler olup olmadığını, Bakanlığa şikâyetlerin ula
şıp ulanmadığını öğrenmek istiyorum. 

Bakanlık ciddî olarak bu rakamları, bu bil
gileri, bu teminatları vermediği takdirde bu ka
nunun sonuna kadar aleyhinde bulunacağım ar
kadaşlar. Sonuna kadar Türk çiftçisinin men
faati uğruna aleyhinde bulunacağım. Cevap ve
rilemediği takdirde, bunlar yapılmamış olduğu 
anlaşıldığı takdirde yapılacak bir iş vardır; bu 
iş de acele etmemek lâzım, Meclisin tatile gire
ceği, bir duruma girmişizdir. Bu metni Hükü
met geri alır, ciddî bir tetkikten sonra, Türk 
çiftçisine teminat sağlıyacak, Türk çiftçisini ız
rar etmiyecek, inletmiyecek bir metinle karşı
mıza gelir. 

Değerli arkadaşlarım, benim söylüyecekle-
rim bunlardan übaretltir. Hükümetin vereceği 
bilgileri iştiyakla bekliıyoruin. 

BAŞKAN — Açık loylama sırasında oyunu 
kullanmııyan aı^kadaşımız var mı?.. Yok. Oylama 
muamelesi (bitmiştir kupayı kaldırınız. 

Sayın Faihrj Uğrasızoğlu buyurunuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Önümüzdeki tasarı ve bâzı arkadaşlarımızın 

tekliflerini ihtiva eden bu metin, Ziraat Odala
rı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini tadil eden bir metindir. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçjhile, Anayasa 
Mahkemesinin ziraat odası aidatları ile ilgila bir 
maddeyi iptal etmesinden sonra ve bu vesile 
ittihaz edilerek, kanaatüme göre, ziraat odaları
na ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğine daha 
mütekâmil bir veçhe vermek maksadı ile bu 
tasarı hazırlanmış bulunuyor. 

Anahatları ile tasarı mütalaa edildiği za
man hakikaten büyük ekseriyeti çiftçi olan, 

üretici olan bir memlekette Ibu (kütleyi teşkil 
eden insanların bir (organizasyon içine girmesi, 
daha güçlü bir (teşkilât Ihalâıe gelerek hak ve 
menfaatlerini korumuş olmaları iktiza eder, 
mecburidir ve tmedeni insanların yapacağı iş
lerden bârisi şüphesiz budur. 

Bir taraftan köylerimizi kooperaltifleştirir-
ken, bir taraftan da (ziraat odalarını memleket 
şartlarına ve imkânlarına ruyigun bir şekilde iş
ler hale getirmek, köylüye IhaMIkaten faydalı 
b;ir duruma getirmek şüphesiz lüzumludur ve 
rou tasarıda öngörülen 'husus budur. Çiftçileri
mizin teşkilâtlanması, 'süratli gelişmeleri içisı, 
Türkiye ekonomisinin daha Ihızlı kalkınmasına 
yardımcı olmaları için ve bizatihi kendi refah
larının sağlanması tiçin ışarittır ve lüzumludur. 
Bu bakımdan bu anafelsefe içerisinde tasarıyı 
olumlu mütalâa etmek icabetmektedir. 

Ancak, bendeniz görüşlerimi şahsi olarak 
*fade erotiğim için bâzı endişelerimi 've tereddüt
lerimi, köylüden Ibana intikal 'edem bâzı (bilgi
leri Yüksek Huzurunuzda ifade etmeyi vazife 
ve borç telâkki ettiğim içsn söz aldım. 

Evvelâ şu hususu belirtmek isterim k:i, bir 
teşkilâtın kurulması belki kolaydır, ama bunun 
en iyi bir şekilde işletilmesi ve gayesine en uy
gun b.V: şekilde hizmet gördürülmesini temin et
mek oldukça güç olmaktadır. Çünkü bu teşki
lâtı kuran insanların kurdukları teşkilâtın mâ
na ve maksaJdını çok iyi bilmeleri, bu teşkilât 
içinde ken'di hak ve menfaatlerini çok i^i ko
rumaları ve bunun yanında yüksek bir memle
ket şuuru içinde kendi refahlarını sağlıyacak 
olan usulleri, melfeotları ve yolları çok iyi bilîtp, 
şuurlu bir şekilde bu yolda hizmet etmeleri 
icabeder. Bu, teşkilâtı meydana getiren insan
ların, bu teşkilâtla ijlgili olarak çok iyi bir şe
kilde eğitilmiş olmaları ile ancak mümkündür. 
Yani teşkilâtın maksadını, işleyiş tarzını, geti
receği faydaları, iy* işlememesi hainde tevlide-
deceği zararları çok şuurlu bir şekilde idrak et
mesi icabeder. Ancak, böyle bir zirai eğitim 
mevzuuna tabS olmuş, yetişmiş, zirai bilgi', kül
tür, anlayış, tecrübe, beceri bakımından belli 
bir (seviyeye yetişmiş olan insanlar elbette böy
le bir teşkilâtı daiha iyi bir şekilde çalışjtırabilie* 
ve kendileri de o nisbette istifade edeıbilıder. 
Aksi halde, bu olmadığı takdirde bir teşkilât, 
daha mütekâmil, daha ilerici birtakım vasıflan 
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ile medeni memleketlerin insanlarına mahsus 
birtakım nitelikler taşıyabilir, ıamıa mensubu 
olan, içine aldığı insanlara o nisbette faydalı 
olamaz, işe burada benim endişelerimden bi
risi başlamaktadır. 

Şimdiye kadr olan tecrübe ve kanaatlerimiz 
odur ki, mevcut ziraat odaları bütün Söyleri
mizde aşağı yukarı bütün köylü vatandaşlar 
tarafından şikâyet konusu edilmiştir. Bize inti
kal eden husus budur ve köylü yalnız şöyle şi
kâyet etmektedir: «Benden mecburi bir aidat 
alınmajktadır, anna ben bu teşkilâttan haber
sizim. Bu teşkilât ne yapar bilmiyorum, kime 
faydalıdır, ne sağlamaktadır, bana ne getire
cektir? Hiçbir faydasını görmüyorum. Onun 
için, beni de mecbur tutmaktadırlar, giriyorum, 
bu parayı veriyorum. Binaenaleyh, ben bun
dan şikâyetçiyim, beni serbest bırakmalıdır
lar, faydasını görmüyorum» demektedir. Belki 
köylü bunları yapmakta böyle bir şikâyette 
bulunmakta haklıdır, zira yakın alâlka, yakın 
menfaat görmek kabil olmıamıaktadır bu çeşit 
teşkilâtlarda. Çünlkü ziraat, odaları, Türkiye 
Ziraat Odları Birliği gibi teşkilâtlar uzun vade
li hizmetlerdir. Aradan uzun yıllar geçecek, 
teşkilât genişliyeoek, köylünün bilgi ve tecrü
besi tartacak, meslek şııuru artacak, yülkselecelc, 
hak ve menfaatinin nelerden ibaret olduğunu 
iyi bilecek, sabredecek ve bir gün gelecek bu 
teşkilâttan faydalanmaya başlıyacak. İşte bu 
uzun vâdeye köylümüzün tahammülü olmadığı 
ve kısa yoldan yakın menfaat göremediği için
dir ki, bence haklı olaralk şikâyet etmektedir. Bu 
da, dediğim gibi, yine bu zirai eğitimle ilgili bir 
husustur. Vatandaşlarımızın % 75 i köylü ol
duğuna göre ve bu vatandaşlarımızın hemen 
büyük bir kısmı teknik ziraat bilgisinden ve 
bunun teşkilâtı ile ilgili hususlardan habersiz 
bulunduğu için bu şikâyeti yapmaktadır. Bu
nu haklı görmek, buna kızmamak lâzımdır. 

Binaenaleyh, şimdi bu durum muvacehe
sinde böyle bir teşkilâtı kurarken bunu verim
li, memleket şartlarına uygun bir hale getir
meye gayret ederken, bir taraftan bu uzun va
deli hizmetin yanında buna paralel olarak oda 
eğitimiyle ilgili bilgilerin en tysa zamanda köy
lümüze ve bu teşkilât içerisinde vazife ala
cak olanlara süratle aktarılmasına ihtiyaç var
dır. Şayet köyden başlıyan temsilciler bu id
rak içinde bulunursa, ilçe merkezlerinde oda 

— 753 

29 . 7 . 1970 O : 1 

idare heyetlerini teşkil eden (kimseler bu şuur, 
bu anlayış, bu mesuliyet duygusu içinde bulu
nursa meselenin rengi değişmiş olacaktır. Onun 
için, bunun eğitim yönüne ne dereceye kadar 
önem verilecektir, bunu bilmiyorum. Yalnız 
benim bir tavsiyem olacaktır. 

Ziraat odlarında, birliklerde vazife almış 
olan ve bilgiden, lüzumlu görgüden mahrum 
bulunan vatandaşlarımızı en kısa bir zamanda 
kurslara tabi tutmakta, bunlara meselenin iç 
yüzünü, bunun sağhyacağı büyük menfaatleri 
anlatmakta fayda vardır ki; o yoldan bu me
sele köylere kadar intikal edebilsin. Bu çok 
önemli bir husustur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, çalışma saa
tinin bitimine çok az zaman var. Ona göre lüt
fen konuşmanızı ayarlayınız. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, birkaç dakika içinde hemen to-
parhyacağım. 

Şimdi mesele böyle olunca, bir defa bütün 
çiftçi buraya girmek mecburiyetiyle karşıkar-
şıyadır. Bu en mühim meseleyi teşkil etmekte
dir. Girmesi lâzımdır, ama arz ettiğim gibi, bâ
zı meseleler yüzünden bunda menfaatini gör
mediği için buna, içten de olsa, gizli de olsa va
tandaşımız tarafından bir direnme hâsıl olmak
tadır. Bu direnmeyi giderici tedbirleri almakta 
fayda vardır. 

Şüphesiz ziraat odası mahallî çiftçiye çok 
büyük faydalar sağlıyacaktır. Bunu sureti ka-
tiyede inkâr etmeye imkân yoktur. Yalnız, bu
nu çok muvazeneli bir şekilde en ücra kasaba
lara kadar, kazalara kadar süratle intikal etti
rip bunun faydalı yönlerini, istifade edebilecek
leri yönlerini köylünün ayağına getirmek, elle 
tutulur, gözle görülür hale getirmek iktiza 
eder. 

Bir meselemiz zuhur etti, Sayın Savcı arka
daşım da buradadır, meseleyi bilirler; bir ka
zamızda ziraat odasına bir yardım mevzuu zu
hur etti. Bütün vatandaşlar bunu bir mesele 
le olarak getirdiler. Ziraat Odaları Birliğine 
intikal ettirdik. Mesele iyi anlaşıldı, iyi kavran
dı, anlayış gösterildi; fakat neticede birtakım 
projeler meselesi çıktı, birşeyler, birşeyler... Bu 
parayı almak ve bir ziraat odasına birkaç ku
ruş temin etmek bir türlü mümkün olmadı. Eğer 
bu mümkün olsaydı meselâ o ilçe halkını, bu 



M. Meclisi B : 135 29 . 7 . 1970 O : 1 

odaya bağlı olan bu topluluğu ikna etmek bel
ki mümkün olacaktı. 

Binaenaleyh gübre temin etmek gibi, maki-
na temin etmek gibi, kredi temin etmek gibi 
meselelerde büyük hassasiyet göstermek ve bir 
denge dâhilinde ve mümkün mertebe eşidolarak 
bunu kazalara, köylere, arz ettiğim şekilde, mü
şahhas misalleriyle en kısa bir zamanda ulaştır
manın imkânlarını araştırmak lâzımdır ve şart
tır. Şayet üyelerden toplanılan paralar merkez
de fazla miktarda teraküm edecek olursa ve 
oraya intikal etmeden bunların nasıl sarf edil
diğini kontrol etmek, onlara ulaştırmak mese
leleri de eğer el ile tutulur şekle getiremiyecek 
olursa işte o zaman içten direnmekte olmakta
dır. 

Bugün samimi olarak arz ediyorum ve de
ğerli komisyonun ve Sayın Hükümetimizin de 
buna itibar göstermesini bilhassa istirham ede
rim; ziraat odalarına karşı bir içten direnme 
vardır, köylüde bir direnme vardır. Bu diren
meyi yok edici sebepleri bulmak, en kısa za
manda teşhis etmek ve bunları giderici tedbir
leri almak lâzımdır. En mühim olan budur, eği-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

2. — Grup Başkan vekillerinin, birleşimin 
30 . 7 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 e bıra
kılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun ve öncelikle görüşülmesi teklif edilecek 
birkaç kanunun daha süratle çıkabilmesini te
min için birleşimin Cuma gününe değil de Per
şembe gününe bırakılmasını öngören bir önerge 
gelmiştir. Bu hususta Yüce Meclisten karar is
tihsali için önce bu önergeyi okutacağım. Çalış
maları düzenliyen bir önerge mahiyetindedir. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemiınizde çıkarılması gereken bâzı 
kanunları görüşmek maksadiyle birleşimin 
30 . 7 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 e taliki
ne karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup 0. H. P. Grup 
Başjkanvekili Başkanvekili 

timle ilgilidir. Yakın menfaatini temin edici bir
takım tedbirleri almakla mümkündür, alınabi
lecek birtakım tedbirler vardır. Bunlar gideril
diği takdirde mesele çok faydalı bir hale ge
tirilmiş olacaktır. 

Köylümüzün muhtacolduğu bir teşkilâttır. 
Yalnız tekrar arz edeyim, teşkilât ileridir. Bu
nu yürütecek olan köylünün bilgisi tecrübesi 
geridedir. Mesele budur ve en mühim tarafı 
budur. 

Şimdi bir hususu daha arz edip konuşmamı 
tamamlıyacağım. 

Malûmuâliniz yeni vergi kanunu kesinleş
miştir. Burada üyelerin birtakım belge alma 
işleri vardır, tasdik işleri vardır. Bunlar, yeni 
vergi kanununa göre, vergiye tabidir. Umulma
dık meseleler çıkarabilir. Bu açıdan Hükümetin 
ve komisyonun buradaki belgeleri, tasdikli hu
susları yeni vergi kanunu muvacehesinde bir 
defa daha gözden geçirmesini lüzumlu ve fay
dalı mütalâa ediyorum. Zamanın darlığı sebe
biyle ancak burada sözümü kesmek mecburiye
tindeyim. Sayın Başkanın ikazına hürmetle va
zifeliyim. 

Saygılarımı sunarım. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Ankara İstanbul 
Orhan Eren Necdet Uğur 

G. P. Grup Başkanvekili 
Konya 

Vefa Tanır 
BAŞKAN — A. P., O. H. P., G. P. Grup Baş-

kanvekillerinin, grup yetkililerinin imzaladık
ları önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı, S. Sayısı 236 da kayıtlı; yapılan açık oy
lamaya 102 milletvekili katılmıştır; 99 kabul 
3 ret oyu çıkmıştır. Tasarı gelecek birleşim tek
rar açık oya sunulacaktır 

Muhterem arkadaşlarım, çalışma süresi so
ne ermiştir. Şimdi alınmış olan karar gereğince 
yarınki 30 Temmuz 1970 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAB 
Mefhmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Halindi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Oııhan Alp 
Hüseyin Balan 
H. Tungut Tokea* 
Şe raf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akealıoğlu 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Fikreıt Turhanjgil 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halii ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
102 

99 
3 
0 

346 
2 

[Kabul 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özıbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Zekdye Gülsen 
Mesult Hu.lki önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

DENlZLt 
ilhan Açıkalm 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan -Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

edenler] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 
Osman özer 
Akgün Siljivrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şevket Adaları 
Mustafa Akan 
Burhanettiin Asutay 
Komal önder 
Orhan Domir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Kerkin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Möhmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa A'ksoy 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NÎĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Metinduh Ekşi 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 

SllRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
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TRABZON I UŞAK I ZONGULDAK I Ahmet Nihat Akın 
Ahmet Şenıer | M. Fahri; Uğrasızîoğlu | Fu»at Ak | öahit KaraJkaş 

[Reddedenler] 
ANKARA I İSTANBUL I TRABZON 

Suna Toıral I Rıza Ruas I Ali Rızıa Uzoıner 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 2 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

135 NOt BİRLEŞİM 

29 . 7 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. _ . Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Samlsun Milletvekili Yaşar A'kal'ıu, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

5. — Adana Milletvekili Kemali Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/2) 

'6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erini ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu D analı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve ıaalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kangalı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önerged (8/4) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

11. — Maraş Milletvekili llbrathim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-
d?na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çamga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 



İİ13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. — Siirt Milletvekili Möhimct Neibil Ok
tay'ın, Doğu ve Grüney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza G-üllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

2 — 

ı 21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış-

| larm önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
i Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
j etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

22. —• Sinlop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

I 23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

24. — İçel Milletvekili CeilM Kargılı'nın, 
i banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı

mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 

! (8/11) 
• 25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 

Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

26. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi VQ 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

27. — Trabzon Milletvekili Ahlmeit Şemer'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması gc-

| T (dili tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana-



yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

28. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan 
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına djair öner
gesi (10/27) 

29. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

30. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanr.ı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

31. — i(*el Milletvelkili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti 
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

,32. — İçel Milletvekili Öelâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 noi maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

33. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

!34. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 

3 — 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et-
.ııek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

35. — Erzurum Milletvekili Gryasettin Kara-
ca'rnn; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasmm tesbit edilmesi mak
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
•v 10 /29) . 

36. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

37. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve. 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

38. — Nevşehir Milletvelkili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/32) 

n 
SOKULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 



3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
Hin, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra-
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mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nü/n, çiftçilerim yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişlori, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dpir Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın^ 
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunuma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
öözlü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Eoerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kamunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanımdan sözlü sorusu (6/33) 

27. —• Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı-



lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

30. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşalk-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamameı-
oğlu'mm, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenn^sme dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

32. — İznıir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
in, Sinop 51i orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kânıran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

35. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu v« yoı 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet. 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan AUıüvTm.. 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
ııun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu y:)lıın asirotlanm;^: nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

4-3. — Maraş Milletvokili İbrahim öztürk'-
dn, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
taoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Mülî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

47. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova 'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan <Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 



52. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. — Ankara Milletvekili Osıman Soğuıkpı-
nar'ın, halk sağlıği bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mmtakaya nakline dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

58. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, içel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

60. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair imar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
lifr'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

67. —• Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

68. —• Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını Bağlıya
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy işleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

70. — içel Milletvekili Turhan öz, gün er'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

72. — içel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

74. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

75. —• Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 



77. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasetıtin Ka
raca'mn, Erzurum - tapir ilçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa, alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

•82. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesinb dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

7 — 

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. —. Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 



100. —• Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nım, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Adil Turaıı'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyaeağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turaıı'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik .sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay 
üaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan »ö«lü sorusu (6/116) 

108. -— Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü Borusu (6/117). 

109. — Isıtaulbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. —• Çorum Milletvekili Oah.it Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-. 
ua Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı* başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Dcrinçay'-
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 

Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından »özlü sorusu (6/121) 

113. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. —• Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSl Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıya»ettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bdr orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapıknıyacağıına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale üçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içime 
suyuna fca^oışturuiınasına dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorum (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka-
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rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alınan tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından püot 
bölge haline konulup konuimıyacagına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. —• Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

132. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'ım 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nıın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar ve İmar ve Iskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
levi Bakanından sözlü sorusu ('6/148) 

138. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayıL T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Akso-
ıey'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporla.ii (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

2. — Sendikalar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi, Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk 
ile 4 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kamı-
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nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ııcü mad
desinin (c) bendinin kaldırılması, istanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun bir kısım maddelerinin değiştirilme
si hakkında kanun tekliflerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunda yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet, Çalışma ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/194, 2/84, 2/140, 2/287; Cumhuriyet Se
natosu 1/1123) (Millet Meclisi S. Sayısı : 133 e 
İnc i ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1453) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 7 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve ilki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesıbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, ea-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan v© 
istanbul Milletvekili İlhamı Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor

ları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri-
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Eraü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

9. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Mart, 
Nisan, Mayıs ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (5/8 A) (S. 
Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

10. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Hazi^ 
ran, Temmuz, Ağustos ayları hesaplarına ait 
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V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi .• 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Tşıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necnıettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 tc nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/9) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 .1970) 

11. — T. B. M. M. Saymanlığının 1909 Eylül, 
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

12. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, 
Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/7) (S. Sa
yısı : 205) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

13. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sa
yısı : 206) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

14. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 
670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eMenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân /komisyonları raporları (2/190) 
(iS. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

X .15. — Cumhuriyet Senatosu idare Âmirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağılı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapıl/ması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve B/ü'tçe Karma Ko
misyon başkanlıkları teskereleri (Millet Mec
lisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) Millet 
Meclisi S. Sayısı : 233) (Ou'nu'huriyct Senatosu 
S. Sayısı : 1463) (Dağıtma tarihi : 25 . 7 . 1970) 

X 16. — 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayiik 1970 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı ve Büt
çe Kanma Komisyonu raporuna dair Cumhiri-
yet 'Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/364; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1136) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 234; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1464) (Dağıtma tarihi : 25 . 7 . 1970) 

17. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
tasarısı hak'kmda Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumlhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 38 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/330; Cumhuriyet Senatosu 1/11.29) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 197 ye ek; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1457) (Dağıtma tarihi : 
27 . 7 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanıiüa geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
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mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
haikkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'ııin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki ^036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (İ/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
istanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Gevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua-

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
sürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 ned maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'ın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisauin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. M edici personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri 'komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1070) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Çıralk, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) 
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19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını'in, 
Ticari işletme rehni kanun teklin ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Setlfinaz-
dan doğana 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'mn ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (IS. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

,24. — Turgutlu'nun, Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 16m (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

25. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 

hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 27. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon rpporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

'X 28. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 arkada
şının Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

30. — Oisman Salımanlkurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

31. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç:a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 . 1970) 

32. — Makbule kızı Ferdiye Dcmiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5.1970) 

X 33. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın-



da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nei maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 34. — Güımnü'k kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mcbrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekei, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (iS. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 20 . 5 . 1970) 

35. — İstanbul Mili eti vekili İsimaiil PTalkkı Tc-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1970) 

36. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon rpporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

37. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güneı 'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

38. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Oztürk'ün, 
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/103) (S. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1970) 

X 39. — Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı ve 
11' arkadaşının, Türkiye mühendis ve ımiımar otla-
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lan kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, 
Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/141) (S. Sayısı : 168) 
* Dağıtma 'tarihi : 25 . 6 . 1970) 

40. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ve Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulu 21 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/187) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1970) 

X 41. — Buma Milletvekili Kasım Önadım'in, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/13) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1970) 

X 42. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuruımu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden ku
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 27. 6 . 1970) 

X 43. — Çiftçi mail!arınım korunması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Millî Sa
vunma, Köy İşleri, Tarım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207) 
(Dağıtma tarihi : . 30 . 6 . 1970) 

44. — Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağan
üstü sıavarj haktkınıda kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri, Adalet, Sağlık ve 'Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üye
den kurulu 25 nurnarallı Geçlici Komisyon rapo
ru (1/99) (;S. Sayısı : '211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1970) 

45. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde 'değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/246) (ıS. Sayısı : 215) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1970) 
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46. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1970) 

47. — İstanlbul Tdknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/208) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) 

X 48. — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1970) 

X 49. — 30 Mart 1968 tarîhinkle Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970) 

50. — 6064 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1970) 

51. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 
7 . 7 . 1970) 

52. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 

eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı: 
220) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

53. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

54. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

55. — 1050 sayıılı Mühaselbei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu 25 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı : 
227) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1970) 

56. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 
ncü maddesine bir fıkra öklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve 16 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (.1/350) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
27 . 7 . 1970) 
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1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 Numaralı 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/330; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1129) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1457) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 7 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10634 - 1/1129 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 29 . 6 . 1970 gün ve 1783 sayılı yazınız : 
Finansman kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge

nel Kurulunun 20 . 7 . 1970 tarihli 96 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (99) 

Kabul : 74 
Ret : 25 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 15, 16, 17, 20 . 7 . 1970 tarihli 93, 94, 95 ve 96 ncı birleşimlerin
de cjörüşülmüştür. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 24 . 7 . 1970 
Esas No. : 1/330 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki müzakerelerinde yapı
lan (3, 4, 11, 12, 15, 27, 33, 35, 37, 38, 39, 42, geçici 1, 54, 56, 61, 62, 66, 77, 79, 80 81, 82, 83, 86, 
88, 91, 94 ncü ve mütaakıp maddelerdeki) değişiklikler ve yeni madde ilâveleri (94 ve 117 nci 
maddeler) Geçici Komisyonumuzca Hükümet temsilcisinin de katıldığı toplantıda görüşülmüş ve 
bu değişikliklerle madde ilâveleri aynen benimsenmiştir. 
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Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Bu raporda 
,şkan yerine Sözcü 

Ankara 
T. Toker 

Kars 
T. Artaç 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Adana 
M. K. Küçüktepeınnar 

Siirt 
M. N. Oktay 

Sinop 
/ / . Biçer 

Çorum 
A. Güler 

Manisa 
8. Gümüşpala 

Balıkesir 
N. Güler 

Kars 
1. H. Alaca 

Tokat 
0. Hacibaloğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 nci ek) 
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MİLLET MEOLÎSÎNIN KABUL ETTİĞİ METİN 

FİNANSMAN KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Taşıt Abra Vergisi 

Muaflıklar ve istisnalar 

MADDE 3. — a) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve be
lediyeler ve köy hükmi şahsiyeti tarafından yapılan taşıt alımları ile iktisapları Taşıt Alım 
Vergisine tabi değildir. 

b) 17 . 7 . 1964 tarih ve 507 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin kapsamına giren derneklere 
kayıtlı olup profesyonel veya ağır vasıta ehliyetine saJhibolan götürü G-elir Vergisi mükellef
lerinin I sayılı tarifeye dâhil taşıtlar ile istiap haddi 7 tona kadar olan kamyonlar ve otur
ma yeri 25 kişiye kadar olan minibüs, otobüs, troleybüs ve benzeri taşıtlarla ilgili alımları bu 
vergiden müstesnadır, 

Bir yıl içinde trafik şube ve bürolarına kayıtlı olmıyan taşıtlarla ilgili birden fazla alım
lar bu istisnadan faydalandırılamaz. istisnanın uygulanabilmesi için ilgili vergi dairesi aracı
lığıyla Maliye Bakanlığından bir belge alınması arttır. 

c) Yabancı devletllerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konso
loslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensubolan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan 
memurları, Türkiye'de resmî bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı 
olmak şartiyle Taşıt Alım Vergisine tabi değildir. 

Vergileme ölçü ve nisbetleri 

(I) sayılı tarife 

MADDE 4. — insan veya eşya nakline mahms otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, panel ve arazi 
taşıtı aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

(I) Sayılı tarife 

Taşıtların yaşlan ile bunlar için 

Taşıtların net -ağırlığı 

990 kilo ve dalha aşağı 
951 - 1 200 kilo 

<1 '201 - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kilo 
1 80.1 ve dalha yukarı kilo 

ödenecek vergiler : 
1 

yaş Tl. 

ö 000' 
7 000 

12 ooo 
15 00O 
20 000 

2 - 3 
yaş Tl. 

4 500 
6 1900 

11 000 
14 OOO 
19 000 

4 - 5 
yaş Tl. 

4 000 
16 '000 

10 000 
13 000 
18 OOO 

6-8 
yaş Tl. 

3 '200 
4 800 
8 OOO 

•11 OOO 
16 000 

9 - 1 1 . 
yaş Tl. 

2-000 
3 '500 
•6 000 
9 000 

113 000 

12 -15 
yaş Tl. 

1 500 
2 500 
4 000 
7 000 

10 OOO 

16-20 
yaş Tl. 

1 000 
1 500 
3 000 
5 000 
8 000 

Bu hadler, spor ve yarış otomobilleri için °/c 100 zamlı uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 197 ye 1 nci ek) 
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UUMHUKÎYÎ^T SENATOSUNUN lyABUL ETTlftt MKTtN 

FİNANSMAIT KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Taşıt Alım Vergisi 

Muaflıklar ve istisnalar 

MADDE 3. — a) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediye
ler ve köy hükmi şahsiyeti tarafından yapılan taşıt alımları ile iktisapları Taşıt Alım Vergisine ta
bi değildir. 

b) 17 . 7 . 1964 tarih ve 507 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin kapsamına giren derneklere 
kayıtlı olup motosiklet, profesyonel veya ağır vasıta ehliyetine sahibolan götürü Gelir Vergisi mü
kelleflerinin, I sayılı tarifeye dâhil taşıtlar ile triportörler, istiap haddi 7 tona kadar olan kam
yonlar ve oturma yeri 25 kişiye kadar olan minibüs, otobüs, troleybüs ve benzeri taşıtlarla ilgili 
alımları bu vergiden müstesnadır. 

Bir yıl içinde trafik şube ve bürolarına kayıtlı olmıyan taşıtlarla ilgili birden fazla alımlar bu 
istisnadan faydalandırılamaz. istisnanın uygulanabilmesi için ilgili vergi dairesi aracılığiyle Ma
liye Bakanlığından bir belge alınması şarttır. 

c) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konso
loslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensu'oolan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan 
memurları, Türkiye'de resmî bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı ol
mak şartiyle Taşıt Alım Vergisine tabi değildir. 

Vergileme ölçü ve nisbetUri 

(I) Sayılı Tarife 

MADDE 4. — insan veya eşya nakline mahsus otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, panel ve arazi 
taşıtı aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

(I) Sayılı Tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler : 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kilo 
1 201 - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kilo 
1 801 ve daha vukarı kilo 

1 
Yaş Tl. 

5 000 
7 000 

12 000 
İD 000 
20 0C0 

2 - 3 
yaş Tl. 

4 500 
6 500 

11 000 
14 000 
19 000 

4 - 5 
yaş Tl. 

4 000 
6 000 

10 000 
13 000 
18 000 

6 - 8 
yaş Tl. 

3 200 
4 800 
8 000 

11 000 
16 000 

9 - 11 
yaş Tl. 

2 500 
3 500 
6 000 
9 000 

13 000 
Bu hadler, spor ve yarış otomobilleri için % 100 zamlı uygulanır. 

Muaflıklar 
MADDE 12. — Son nüfus sayımına göre belediyo içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yerler

de faaliyet gösteren mükellefler işletme vergisinden muaftır. (Bu kanuna ekli II numaralı tablo
daki 1, 2, 3, 17, 21, 23, 24 ve 25 numaralı pozisyonlar hariç) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 nci ek) 
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(Millıat Meclisinin kabul ettiği metin) 

İşletme Vergisi derecelerinin tesbiti 

MADDE 15. — işletme Vergisi dereceleri, Maliye Bakanlığınca emtia ve i§ nevilerine göre ha
zırlanacak cetveller Hizerine il merkezindeki ticaret odaları Ticaret Odası bulunmıyan il merke
zinde belediyelerce seçilecek 4 kişi ile o il defterdarının ve mazereti 'halinde tevkil edeceği bir Ma
liye memurunun başkanlığında kurulan özel bir komisyon tarafından ilçe itibariyle asgari 3 âza
mi 6 kademeli olmak üzere ayrı ayrı tâyin olunur. Şu kadar ki, merkez ilçesi dışındaki mükellef. 
lere ait derecelerin .ıtesbitinde o il merkezinde sejilmiş olan üyelerden ikisinin yerine o ilçelerin 
belediyelerince seçilmiş olan iki üye toplantılara katılır. 

işletme Vergisi derecelerinin tâyininde nazara alınacak esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlana
cak bir yönetmelikte belirtilir. 

Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihinden başlıyarak 15 gün içinde tâyin ve tesbit işini ta
mamlar. Lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca 2 aya kadar uzatılır. 

işletme Vergisi derecelerinin kesinleşmesi ve ilânı bakımından Vergi Usul Kanununda ortala
ma kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânına ilişkin madde hükmü uygulanır. 

Ancak, özel komisyonlarca düzenlenmiş bulunan cetveller, en geç, düzenlenmelerini takibeden 
ayın ilk 15 günü içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

İşletme vergisi dereceleri 3 yıl için tesbit olunur. 

MADDE 27. — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, mükellefler onbirinci maddenin I nci veya 
II nci fıkralarında gösterilen vergilendirme şekillerinden hangisini tercih ettiklerini Maliye Ba
kanlığınca seçilecek haberleşme araçlariyle yapılacak 3 gün süreli ilânlardan sonra geçecek 15 
gün içinde %ili vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedirler. Bu bildirime süresinde uymıyan 
mükellefler I nci fıkraya göre vergilendirilmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Yeniden işe başlıyan mükellefler, işe başladıkları ay içinde vergilendirilme şeklini seçip ilgili 
vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında gösterilen vergilendirme şeklini seçen mükellefler, aynı 
işe devam ettikleri müddetçe 3 yıl için bu usulden dönemezler. I nci fıkradaki vergilendirme şek
lini seçen mükellefler ise, mütaakıp yıl bu usulden dönebilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1. nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Lşletme Vergisi derecelerinin tesbiti 

MADDE 15. — İşletme Vergisi dereceleri, Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine göre ha
zırlanacak cetveller üzerine il merkezindeki ticaret odaları Ticaret Odası bulunmıyan il merke
zinde belediyelerce seçilecek 4 kişi ile o il defterdarının ve mazereti halinde tevkil edeceği bir Ma
liye memurunun başkanlığında kurulan özel bir komisyon tarafından ilçe itibariyle asgari 3 âza
mi 6 kademeli olmak üzere ayrı ayrı tâyin olunur. Şu kadar ki, merkez ilçesi dışındaki mükellef
lere ait derecelerin tesbitinde o il merkezinde seçilmiş olan üyelerden ikisinin yerine o ilçelerin 
belediyelerince seçilmiş olan iki üye toplantılara katılır. 

11 merkezinde Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği bulunduğu takdirde, buradan seçile
cek iki üye Ticaret Odası temsilcileri yerine geçer. 

İşletme Vergisi derecelerinin tâyininde nazara alınacak esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlana
cak bir- yönetmelikte belirtilir. 

Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihinden başlıyarak 15 gün içinde tâyin ve tesbit işini ta
mamlar. Lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca 2 aya kadar uzatılır. 

İşletme Vergisi derecelerinin kesinleşmesi ve ilâm bakımından Vergi Usul Kanununda ortala
ma kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânına ilişkin madde hükmü uygulanır. 

Ancak, özel komisyonlarca düzenlenmiş bulunan cetveller, en geç, düzenlenmelerini takibeden 
ayın ilk 15 günü içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

İşletme Vergisi dereceleri 3 yıl için tesbit olunur. 

Tercihlerin yapılması, ve ilân 

MADDE 27. —- Bu kanun yüriMüğe glirdaSktoen sonra, mükellefler onbdrinoi maddenin I noi ve
ya II noi fıkralarında gösterlen vefrgâlendârm<e s iner inden hangisini tercih öttüklerini Maliye 
Bakanlığınca aeçiHecek haberleşme anaçlariyle yapiladaJk 3 gün süreli üÜânUiardıan sonra geçecek 15 
gün içinde ilgili vergi dairesine bdldirmek mecburiyetindedirler. Bu bildirime süresinde uyma
yan mükellefler I noi fıkraya göre vergilendirilmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Yeniden işe başlıyan mükelMer, işe başladıkları ay İçinde vergilendirilme seklini seçip ilgili 
vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Onbirinci maddenin II noi fıkrasındıa gösteri bn vergilendirme şeklini seçen mükellefler, aynı 
İşe devam eıbbikiLeri müddetçe 3 yıl için !bu usuildon dönemezler. I ndi fıkradajki vergilendirme 
şeklini seçen mükellefler lise, mütaakıp yıl bu us ilden dönebilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 nci ek) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

(Tl) NUMARALİ TABLO 

İşletme veya emtianın nev'i 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
.19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

1 
l (Meşkûk altın re bilezikler hariç) 

1 

Kuyumcular 
Sarraflar 
Mücevheratçılar 
Sauna işletenler 
Lokantalar 
İçkili ve çalgılı 
Meyhaneler 
Çalgılı 
Birahaneler 
Çalgılı 
Bahçe işletenler 
İçkili ve çalgılı 
Bar işletenler 
Gazinolar 
İçkili ve çalgılı 
Kokteyl salonları 
Diskotekler 
Kır bahçesi işletenler 
İçkili ve çalgılı 
Pavyon işletenler 
Her çeşit mobilya, koltuk, korniş, halı grupu 
(Biri liraya kadar satışlar için % 1 uygulanıl-.) 
Gümüş eşya grupu 
Fos bijütÖrü, mücevherat grupu (Taklit ziynet eşyası) 
Her türlü televizyon 
Plâk'-' 
Oyun aletleri' 
Nalburiye inşaat hırdavatı, boya, sıhhi tesisat malzemesi grupu (Kapı tok 
mağı, kilit, menteşe ve her nev'i çiviyle ilgili toplam satışların 100 lirası için 
% 1) 
Parfümeri eşyası (Kolonya hariç.) 
Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu 
Her çeşit oto lâstiği, yedek par^a ve malzemesi grupu 
Her nev'i kristal eşya 

Satış Vergisi 
nisbeti 

(%) 

.10 
10 
15 
15 

15 

15 

15 

15 
25 

15 
15 
25 

10 
30 

10 
15 
15 

5 
10 
15 

15 

15 

Not : I ve II numaralı tablolarda işletme veya emtianın nev'i olarak gösterilen is kollarına dâhil 
mal ve hizmetler, diğer mal ve hizmetlerle birlikte faaliyet konusuna alındığı takdirde yalnızca bu 
hizmet ve mallar vergiye tabidir. 

I ve II numaralı tablolardaki nisbetlere göre tesbit olunan vergi, her bir muamele irin 5 kuruş
tan az olamaz. Verginin hesaplanmasında 5 kuruştan küçük küsurlar nazara alınmaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 nei ek) 



1. 
2. 
a. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
'10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

'16. 
'17. 
as. 
«19. 
'20. 
21. 

22. 
33. 
124. 
.25. 
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(Cumhuriyet Kona t osunun kabul et t iği metin) 

( I I ) N U M A R A L I TABLO 

İşletme veya emtianın nev'i 

1 
}- (Meşkûk altın ve yalnız altından yapılmış (bilezikler hariç) 

Kuyum'cuılar 
Sarraflar 
Mucevlheratçılar 'J 
Sauna işletenller 
Lokantalar 
içkili <ve çalgılı 
Meyfhaneler 
Çalgılı 
Birahaneler 
Çalgılı 
Baihçe işletenler 
İçkili ve çalgılı 
Bar işletenler 
Gaizinolar 
İçkili ve çalgılı 
Kokteyl salonları 
Diskotekler 
Kırfbahçesi işletenler 
İçkili ve çalgılı 
Pavyon işletenler 
Her çeşit imdbilya, koltuk, 'korniş, Ihalı ıgrupu 
(Bin kiraya kadar satışlar iiçin % '1 uygulanır.) 
GHimüş eşya ıgrupu 
I\>s <bijüt'örü, mücevherat ıgrupu (Taklit ziynet eşyası) 
Her türlü televizyon 
Plâk 
Oyun aletleri 
NaJKbıi'rilye İnşaat 'hırdavatı, Iboya, sıhhi tesisat malzemesi ıgrupu (Kapı tok-
'inağı, kilit, menteşe 've Iher nev'i 'çiviyle ilgili toplam satışların 100 lirası ilcin 
% 1) 
Parfümeri eşyası (Kolonya Ihar iç) 
Her çeşit kürk ve 'kürkten ımamuıl leşya grupu 
Her çeşit oto lâstiği, yedek parça ve malzemesi grupu 
Her 'nev'i 'kristal 'eşya 

Katış Vergisi 
nisbeti 

'% 

10 
10 
15 
15 

15 

15 

15 

15 
25 

15 
.15 
25 

'10 
30 

10 
15 
15 

5 
10 
15 

5 
15 
25 

5 
15 

Not : I ve II numaralı tablolarda işletme veya emtianın nev'i olarak gösterilen iş kollarına dâhil 
mal ve hizmetler, diğer mal ve hizmetlerle birlikte faaliyet konusuna alındığı takdirde yalmzca bu 
hizmet ve mallar vergiye tabidir. 

I ve II numaralı tablolardaki nisbetlere göre tesbit olunan vergi, her bir muamele için 5 kuruş
tan az olamaz. Verginin hesaplanmasında 5 kuruştan küçük küsurlar nazara alınmaz. 

Millet Meclisi (K. Kayısı : 197 ye 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

•ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul kıymet artışı vergisi 

Mevzu : Vergiyi doğuran olay 

MADDE 33. — Türkiye'deki arazi, arsa veya bunların üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
ler dâhil) ivazlı veya ivazsız, (veraset yolu ile intikaller ve kanuni mirasçılara yapılan şartlı veya 
şartsız hibeler kanuni mirasçıûar arasında yapılan her nevi taksim, ifraz, temlik veya trampalar ile 
müşterek malikler arasında yapılan taksim ve ifrazlar hariç) devir ve temlikinde ve bunların kar
şılıklı olarak trampa edilmesinden doğan değer farkları vergiye tabidir. 

istisna ve muafUklar 

MADDE 35. — a) ıGened bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediye
ler ile köyler vergiye tabi değildir. 

b) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan ve 'beldenin müstakbel inki
şafı bakımından lüzum görülen sahalann dışındaki devir ve temliklerden doğan değer farklarının 
40 000 lirası veya iktisabolunan değerlerin % 10 u vergiden müstesnadır. 

c) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inki
şafı bakımından lüzum görülen sahaların içindeki devir ve temliklerden doğan değer farklarının 
5 000 lirası, (ziraat arazisinin devir ve temlikinde değer farklarının 25 'bin lirası veya iktisabolu
nan değerlerin % 10 u) vergiden müstesnadır. 

İktisap maliyetinin tesbiti 

MADDE 37. — İktisap maliyeti (üçüncü kısımla ilgili geçici madde hükmü mahfuz olmak kay-
diyle) aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur. 

a) Vergiyi doğuran olayın vukuu tarihinde Bina ve Arazi vergilerinin tarhına esas olan vergi 
değeri, 

b) Bina ve Arazi vergilerinin tarhına esas olan vergi değerinden yüksek bir iktisap değeri 
mevcutsa bu değer, 

Bu fıkrada Bina ve Arazi Vergisi tarhına esas olan değerden yüksek değer olarak kabull edile
cek değerler, (ivazlı intikallerde) Emlâk Alım Vergisi, ivazsız intikallerde Veraset ve intikal Ver
gisi matrahının tesbitine esas olan değerdir. 

Matrahtan yapılacak tenziller 

MADDE 38. — Aşağıda gösterilen giderler matrahtan tenzil olunur. 
a) Gayrimenkulun iktisabı için ödenmiş bulunan her türlü aynî vergi, resim ve harçlarla 

faiz, Gider Vergisi, komüsyon ve benzeri masraflar. 
b) iktisaptan itibaren her yıl için İktisap maliyetinin % 5 i oranında hesaplanacak götürü 

gider ile bina ve arazi için ödenmiş bulunan bina ve arazi vergileri. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 .nci ek) 
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(Oıımhuıiyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 

Mevzu: Vergiyi doğuran olay 

MADDE 33. — Türkiye'deki arazi, arsa veya bunların üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
ler dâhil) ivazlı veya ivazsız (veraset yolu ile intikaller ve kanuni mirasçılara yapılan şartlı veya 
şartsız hibeler, kanuni mirasçılar arasında yapılan her nevi taksim, ifraz, temlik veya trampalar 
ile müşterek malikler arasında yapılan takısim ve ifrazlar hariç) devir ve temlikinden ve bunların 
karşılıklı olarak trampa edilmesinden doğan değer farkları vergiye tabidir. 

İstisna ve muaflıklar 

MADDE 35. — a) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediye
ler ile köyler vergiye tabi değildir. 

ib) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inki
şafı bakımından lüzum görülen saJhalarm dışındaki devir ve temliklerden doğan değer farklarının 
40 000 lirası veya iktisabolunan değerlerin % 10 u vergiden müstesnadır. 

c) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inki
şafı bakımından lüzum görülen sahaların içindeki devir ve temliklerden doğan değer farklannm 
5 000 lirası, (ziraat arazisinin devir ve temlikinde değer farklarının 25 bin lirası veya iktisabolu
nan değerlerin- % 10 u) vergiden müstesnadır. 

d) Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olan mükelleflere ait teşebbüslerin aktiflerine kayıtlı 
gayrimenkuller bu vergiye tabi değildir. 

İktisap maliyetinin tesbiti 

MADDE 37. — iktisap maliyeti (Üçüncü Kılınla ilgili geçici madde hükmü mahfuz olmak 
kaydiyle) aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur. 

a) Vergiyi doğuran olayın vukuu tarihinde Bina ve Arazi vergilerinin tarhına eöas olan ver
gi değeri, 

ib) Bina ve Arazi vergilerinin tarhına esas olan vergi değerinden yükseik bir iktisap değeri 
mevcutsa bu değer, 

Bu fıkrada Bina ve Arazi Vergisi tarhına esas olan değerden yüksek değer olarak kabul edile
cek değerler, ivazlı intikallerde Emlâk Alım Verjisi, ivazsız intikallerde Veraset ve intikal Ver
gisi matrahının tesıbitine esas olan değerdir. 

Matrahtan yapılacak tenziller 

MADDE 38. — Aşağıda gösterilen giderler natrahtan tenzil olunur. 
a) Gayrimenkulun iktisabı için ödenmiş bulunan her türlü vergi, resim ve harçlarla faiz, ko-

müsyon ve benzeri masraflar. 
İb) iktisaptan itibaren her yıl için iktisap maliyetinin % 5 i oranında hesaplanacak götürü 

gider ile bina ve arazi için ödenmiş bulunan bfra ve arazi vergileri. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kaimi ettiği metin) 

Verginin nisbeti 

MADDE 39. — Vergi, 36, 37 ve 38 nci maddeler gereğince tesbit edilen matrah üzerinden aşa
ğıdaki nisbetlerde alınır. 

Verginin nisbeti 
% 

îlk 50 000 lira 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 

Vergi Teminatı 

MADDE 42. — Mükellefler, devir ve temlik dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâğın (İvazsız 
intikallerde beyan edecekleri değerin) % 6 sini verginin teminatı olarak şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak bir bild rimle gayrimenkulun bulunduğu yer vergi daire
sine yatırmaya mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun uygulanmasında, Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe girin
ceye kadar iktisap maliyeti aşağıdaki şekilde tesbit olunan değerlerdir : 

a) Bina Vergisi (tarhına esas gayrisâfi iratları veya Arazi Vergisi tarhına eısas değerleri 
1 . 1 . 1947 den önce tahrir veya takdir edilmek suretiyle (konulmuş olan gayrimenkuller için, 
Vergi Usul Kanununun 268 nci maddesinde gösterilen vergi değerlerinin 12 katı, 

b) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1947 - 1 . 1 . 1959 tarihleri arasımda konulmuş 
bulunan gayri/menkuller için, Vergi Usul Kanununun 263 nci maddesinde gösteriden değerin 
8 katı, 

c) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1959 - 1 . 1 . 1965 tarihleri arasında konulmuş 
gayrimenkuller içtin V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösterilen değerin 5 katı, 

d) Gayrisâfi irattlan veya değerleri 1 . 1 . 1965 - 1 . 1 . 1968 tarihileri arasında konulmuş 
gayrimenkuller için V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösterilen değerin 2 katı, 

e) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1968 den (sonra konulmuş gayrimenkuller için 
V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösterilen değerin bir buçuk katı. 

Ancak, yakardaki miısdlller uygulanarak bulunacak değerlşrden yüksek bir iktisap değeri mev
cutsa bu değerin iktisap maliyeti olarak beyanı ihtiyarîdir. 

Bu takdirde ihtiyaren beyan olunacak değerin ivazsız intikallerde Veraset ve İntikal Vergi
sinin ivazlı intikallerde Emlâk Alım Vergisi veya tapu devir harçlarının matrahının tesbitine esas 
olmuş değer olması şarttır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 nci ek; 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Verginin nisbeti 

MADDE 39. — Vergi, 36, 37 ve 38 nci maddeler gereğince tesbit edilen matrah üzerinden aşa
ğıdaki nisbetlerde alınır. 

Verginin nisbeti 
% 

tik 50 000 lira için 15 * ' 
Sonra gelen 50 000 lira için 20 
Sonra gelen 200 000 lira için 30 
Sonra gelen 300 000 lira için 40 
600 001 lira ve daha fazlası için 50 

Vergi teminatı 

MADDE 42. — Mükellefler devir ve temlik dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâğın (ivazsız 
intikâllerde beyan edecekleri değerin) % 3 ünü verginin teminatı olarak şekli ve muhtevası Ma
liye Bakanlığınca tesbit olunacak bir bildirimle gayrimenkulun bulunduğu yer vergi, dairesine 
yatırmaya mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun uygulanmasında, Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe 
girinceye kadar iktisap maliyeti aşağıdaki şekille tesibdıt olunan değerlerdir: 

u) Bina Vergisi tarhına esas gayrisâfi iratla! ı veya Arazi Vergisi tarhına eısas değerleri 
1 1 . 1947 den önce tahrir veya takdir edilmek suretiyle konulmuş olan gayrimenlkuller için, 
Vergi Usul Kanununun 268 nci maddesinde gösterilen vergi değerlerinin 12 katı, 

b) Gayriısâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1947 - 1 . 1 . 1959 tarihleri arasında konulmuş 
bulunan gayrimenkuller için, Vergi Usul Kanunumun 268 nci maddesinde gösterilen değerin 8 katı, 

c) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . If 59 - 1 . 1 . 1965 tarihleri arasında konulmuş 
gayrimenkuller için Vergi Usul Kanununun 268 ı-ci maddesinde gösterilen değerim 5 katı, 

d) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . -1965 - 1 . 1 . 1968 tarihleri arasında konulmuş 
gayrimenkuller için Vergi Usul Kanununun 268 n :ı maddesinde gösterilen değerin 2 katı, 

e) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1.963 den sonra konulmuş gayrimenkuller için 
Vergi Usul Kanununun 268 nci maddesinde gö3Girilen değerim birbuçuk katı, 

Ancak, yukardaki misiller uygulanarak bululacak değerlerden yüksek bir iktisap değeri mev
cutsa bu değerin iktisap maliyeti olarak beyanı ihtiyarîdir. 

Bu takdirde ihtiyaren beyan olunacak değerin ivazsız intikallerde Veraset ve intikal Vergisi
nin, ivazlı intikallerde Emlâk Alım Vergisi veya tapu devir harclannm matrahının tesbitine esas 
olmuş değer olması şarttır. 

Mükellefler, diledikleri takdirde.. Emlâk Vergisi 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 değerler) iktisap maliyeti yerine geçmesini ve vergi tahakkukunun bu beyandan 
sonra yapılmasını talebedebilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

BEŞİNCİ KISIM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

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 vazo, 

duvar tabağı ve heykelcik gibi seramikten mamul süs eşyası, 

MADDE 56. — Aynı kanunun değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrah 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim edilen : 
a) I nci tabloda sıklet üzerinden vergiye ta M olan akaryakıtlarla III ncü tablodaki tuzun 

saf sikletleri, 
b) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
c) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
d) Havagazınm metreküb olarak miktarı, 
e) Kahvenin gayrisâfi sıkleti, 
f) Tekele tabi maddelerden tütün mamulleri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın aylık satış 

bedelleri tuitarı, 
Aylık satış bedelleri tuftan Itâbiri, Tekel Genel Müdürlüğü tevzi ve ısaitış üniteleri tarafından 

bir ay içinde bayilere yapılan tekel maddeleri satış bedellerinin toplamını ifade eder. 
g) Diğer maddelerin 'satış bedelidir. 
Satış bedeli tâbiri, teslim edilen maddeler karşılığında her ne adla olursa olsun müşteriden alı

nan veya müşterinin borçlandığı para veya diğer dfğerlerin toplamını ifade eder. 
h) Satış bedeli veya aylık satış bedeli tutarı bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa 

göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye matrah ittihaz olunur. 
II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarınaaki mamullerin montajının başkaları hesabına 

yapılması halinde matrah mamulün V. U. K. mına göre bulunacak emsıal bedelidir. 

MADDE 61. — Aynı kanunun değişik 35 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye bir (k) bendi eklenmiştir : 

İstisnalar 

Madde 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük taşımaları ile yerli hampetrol taşımaları Nakli
yat Vergisinden müstesnadır : 

k) Bir petrol boru hattına iltisak halinde bulunan tâli derecedeki boru hatları ile iltisak nok
tasına kadar yapılan yerli hampetrol taşımaları. 

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

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

Mükellef 

Madde 36. — Nakliyat Vergisini 34 ncü maddeds yazılı nakil vasıtalarını ve petrol boru 
hatlarını işletenler öder. (Petrol boru hatlarını işletenler, Petrol Kanununa göre belge sahibi ta
şıyıcılardır.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

BEŞİNCİ KISIM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 54. — 13 Temmuz 1956 tarih ve 6832 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü mad
desinin (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 vazo, 

duvar tabağı ve heykelcik gibi seramikten mamul süs eşyası. 

MADDE 56. — Aynı kanunun değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Matrak 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim edilen; 
a) I nci tabloda siklet üzerinden vergiye ta'ıi olan akaryakıtlarla III ncü tablodaki tuzun 

sâf sıkletleri, 
b) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
c) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
d) Havagazının metreküb olarak miktarı, 
e) Kahvenin gayrisâfi sMeti, 
f) Tekele tabi maddelerden tütün mamulle :i ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın aylık 

satış bedelleri tutarı, 
Aylık satış bedelleri tutan tâbiri, Tekel Genel Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tarafından 

bir ay içinde bayilere yapılan tekel maddeleri sa iş bedellerinin toplamını ifade eder. 
g) Diğer maddelerin satış bedellidir. 
Satış bedeli tâJbiri, teslim edilen maddeler ka'sılığında her ne adla olursa olsun müşteriden 

alınan veya müşterinin (borçlandığı para veya dijer değerlerin toplamını ifade eder. 
h) Satış bedeli veya aylık satış bedeli t u t a ı bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa 

göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye matrah ittihaz olunur. 
II sayılı tablomun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonla ındaki mamullerin montajının başkaları hesabı

na yapılması halinde matrah mamulün Vergi U ;ul Kanununa göre bulunacak emsal bedelidir. 

MADDE 61. — Aynı kanunun değişik 35 nci maddesinin blvinci fıkrası hükmü, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye (k) ve (1) foendleri eklenmiştir. 

İstisnalar 

Madde 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük tanımaları ile yerli hampetrol taşımaları Nakliyat 
Vergisinden müstesnadır : 

k) Bir petrol boru hattına Stisak halinde bulunan tâli derecedeki boru hatları ile iltisak nok
tasına kadar yapılan yerli hampetrol taşımaları. 

1) Belediyelere rÜ3uım ödiyerek yolcu taşıyan şehir içi özel kara nakil vasıtaları. 

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

Mükellef 

Madde 36. — Nakliyat Vergisini 34 ncü maddede yazılı nakil vasıtalarını ve petrol boru hat
larını işletenler öder. (Petrol boru hatlarını işlenenler, Petrol Kanununa göre belge sahibi taşıyı
cılardır.) 

Millet Meclisi (»S. »Sayısı ; 197 ye 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Belge sahibi taşıyıcılar bu kanun gereğince ödiyeoekleri Petrol Boru Hattı Nakliyat Vergi
sini, 6326 sayılı Petrol Kanununun veya bu kanunun ds ve tadillerinin ilgili hükümlerinle göre tes-
bit ©ditecek Petrol boru hattı ücret tarifelerindeki ıtaşıma ücretine ilâve suretiyle petrolü taşıtan
dan tahsil ederler. 

«Belli bir iş veya belli bir süre için kiralana 
sınmasında vergi mükellefi taşıt sahibidir.» n taşıtlarla kiralıyana ait eşya ve şahısların ta-

MADDE 66. — Aynı kanunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet 

Madde 43. — PTT hizmetleri vergisi aşağıda gösterilen nisbetlerde alınır. 
1. — Posta hizmetleri (% 10) 
2. — Telgraf hizmetleri (% 10) 
3. — Telefon hizmetleri (% 10) 

MADDE 70. — Aynı kanuna 66 ncı maddesinden sonra aşağıdaki ek 5 ve 6 ncı maddeleri ihti
va eden altıncı bölüm eklenmiştir : 

ALTINCI BÖLÜM 

Bina inşaat Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

Belediye ve tapu memurlarının görevleri 

EK MADDE 5. — Belediye imar ve yapı kontrol memurları inşaat ve iskân ruhsatlarının veril
mesinden önce, ilgili vergi dairesince tanzim edilmiş Bina İnşaat Vergisinin ödendiğini gösterir 
belgeleri talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Tapu ve Kadastro idareleri, ilgili muameleleri yapmadan önce, Bina İnşaat Vergisinin öden
diğini gösterir belgeleri talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 
Gerekli muamelelerin ifasını mütaakıp mezkur belgeler, muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit 

olunacak cetvellere dökülür ve bunlar muamelenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün için
de ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Belediye ve tapu memurlarının sorumluluğu 

EK MADDE 6. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce ruhsat veren belediye ve 
muamele yapan tapu memurları verginin ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar. 

Belediye ve tapu memurları bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükel
leflere rücu edebilirler. 

MADDE 72. — Aynı kanuna bağlı I sayılı tablonun 9 ncu pozisyonu aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

9. Camlar : 
A) Gam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk istihsal mahsulü 

her türlü cam ve cam eşya (B,C,D ve E fıkralarındaki camlar hariç) (% 20) 
B) İşlenmemiş çekme veya üfleme cam (imal sırasında kaplama yapılmış ol

sun olmasın) (Kare veya müstatil veya gayrı şekilde kesilerek şekillendirilmiş 
yaprak halinde cam) 

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197 ye 1 nei ek) 
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Belge sahibi taşıyıcılar bu kanun gereğince ödiyecekleri Petrol Boru Hattı Nakliyat Verg&i-
ni, 6326 sayılı Petrol Kanununun veya bu kanunun ek ve tadillerinin ilgili hükümlerine göre tes-
bit edilecek petrol boru hattı ücret tarifelerindeki taşıma ücretine ilâve suretiyle petrolü taşıtan
dan tahsil ederler. 

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

MADDE 66. — Aynı kanunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet 

Madde 43. — PTT Hizmetleri Vergisi aşağıdaki gösterilen nisbetlerde alınır. 
1. Posta hizmetleri (% 8) 
2. Telgraf hizmetleri (% 10) 
3. Telefon hizmetleri (% 10) 

MADDE 70. — Aynı kanuna 66 ncı maddesinden sonra aşağıdaki ek 1 ve 2 nci maddeleri ihti
va eden altıncı bölüm eklenmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Bina inşaat Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

Belediye ve tapu memurl-arınm görevleri 

EK MADDE 1. — Belediye imar ve yapı kontrol memurları inşaat ve iskân ruhsatlarının veril
mesinden önce, ilgili vergi dairesince tanzim edil niş Bina İnşaat Vergisinan ödendiğini gösterir 
belgeleri talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Tapu ve kadastro idareleri, ilgili muameleleri yapmadan önce, Bina İnşaat Vergisinin ödendi* 
ğini gösterir belgeleri tslebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 
G-erekli muamelelerin ifasını mütaakıp mezkûr belgeler, muhtevası Maljye Bakanlığınca tesbit 

olunaoak cetvellere dökülür ve bunlar muamelenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde 
ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Belediye ve tapu memurlarının sorumluluğu 

EK MADDE 2. — Gerekli vergltain tamamen ödenmesinden önce ruhsat veren belediye ve mu
amele yapan tapu memurları verginin ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar. 

Belediye ve tapu memurları bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükel
leflere rücu edebilirler. 

MADDE 72. — Aynı kanuna bağlı I sayılı tablonun 9 ncu pozisyonu aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

9. Camlar : 
A) Gam ilk maddeleri ile hurda camlardan inal olunan ilk istihsal mahsulü her türlü cam 

ve oam eşya (B), (O), (D) ve (E) fıkralarındaki camlar hariç) (% 20) 
B) İşlenmemiş çekme veya üfleme cam (imal sırasında kaplama yapılmış olsun olmasın) (Ka

re veya müstakil veya gayrı şekilde kssdlerek şekillendirilmiş yaprak halinde cam) 

a) 4 mm. den daha fazla kalınlıkta ol?r. âcli YO buzlu pencere camları 

Millet Meclisi (S. ,S syis: : 197 ye 1 nci ek) 
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b) Renkli, dalgalı ve çizgili pencere camları (% 50) 
c) Sairler (% 50) 
O) Emniyet camları (% 00) 
D) Gam damacana, şişe, küçük şişe (ilâç şişeleri ile tabiî meyva suları için 

kullanılan şişeler hariç) (% 40) 
E) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (optik tarzda işlenmemiş ve op

tik camdan yapılmamış) (lâmba ve şişeleri ile elektrik ampulleri hariç) (% 40) 

MADDE 73. — Aynı kanuna bağlı II sayılı tablonun 3 ncü pozisyonunun (C) bendindeki 
(yük taşımaya mahsus olanlar hariç) ibaresi kaldırılmıştır. 

MADDE 74. — Aynı kanuna bağlı II sayılı tablonun 5 nci pozisyonuna aşağıdaki (e) bendi 
eklenmiştir : 

e) Her türlü televizyon (% 20) 

MADDE 77. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içkiler ; 
a) Tabiî köpürür şarap (% 70) 
b) Sair şaraplar (% 20) 
c) Viski (% 70) 
d) Vermut (% 50) 
e) Her çeşit bira (% 20) 
f) Her çeşit kolalı içkiler (% 30) 
g) Kınakına şarabı (% 10) 

MADDE 79. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun sonuna 6 ncı pozisyon eklenmiştir : 
6. Her türlü kolalı içki imalinde kullanılan özütler (% 50) 
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b) Renkli, dalgalı ve çizgili pencere camları (% 50) 
c) Diğerleri (% 50) 
C) Emniyet camlan (% 50) 
D) Cam damacana, şişe, küçük şişe (ilâç şijeleri ile tabiî meyva suları için kul

lanılan şişeler hariç) (% 40) 
E) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (Optik tarzda işlenmemiş ve optik 

camdan yapılmamış) (Lâmba ve şişeleri ile elektrik ampulleri hariç) (% 40) 

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

3. Taşıtlar : 
a) (b), (c) ve (d) bendlerinde yazılı olanlar dışında kalan her türlü motorlu 

kara taşıtları. Nisbet 
(% 20) 

b) Motosiklet ve yan arabası, sandalların arka tarafına takılan benzinle müte
harrik motorlar. Nisbet 

c) Kamyonetler. Nisbet 
d) ÖBinek otomobilleri. Nisbet 
e) Motorlu kara taşıtlarının motorlu şasileri. Nisbet 
f) Motorlu kara taşıtlarının motorsuz şasileri. Nisbet 
g) Bisikletler (Oyuncak olanlar hariç). Nisbet 

MADDE 74. — Aynı kanuna bağlı II sayılı tablonun 5 nci pozisyonu aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

5. Ses cihazları ve levazımı : 
a) Pikap ve pikaplı radyolar. Nisbet (% 10) 
b) Sair her türlü radyo alıcı cihazları. Nisbet (% 5) 
c) Ses kaydeden cihazlar. Nisbet (% 20) 
d) Her nevi gramafon, gramafon plâğı ve iğneleri, ses şeritleri. Nisbet (% 20) 
e) Her türlü televizyon. Nisbet (% 20) 

MADDE 77. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde de 
ğiştMlmiştir. 

3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içkiler : 
a) Tabiî köpürür şarap 
b) Sair şaraplar 
c) Viski 
d) Vermut ve kınakına şarabı 
e) Her çeşit bira 
f) Her çeşit kolalı içkiler 

MADDE 79. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun sonuna 6 ncı pozisyon eklenmiştir :# 
6„ Hor türlü kolalı igk.1 imalinde kullanılan 'Jaütler (% 40) 

(!% 
C% 

• < % 

(,% 
'<% 
(% 

20) 
20) 
25) 
15) 
10) 
5) 

(% 
(% 
<% 
(% 
(% 
(% 

70) 
20) 
70) 
50) 
20) 
20) 
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MADDE 80. — Aynı kanuna aşağıdaki (V) sayılı tablo eklenmiştir. 
V - Bina inşaat tablosu : 
1. Konut inşaatı : 

A) 101 - 120 nı2 lik konut birimleri için 
B) 121 - 150 m2 lik konut birimleri için 
O) 151 - 200 m2 lik konut birimleri için 
D) 200 m2 den fazla konut birimleri için 
2. — İşyeri inşaatı : 
A) 0 - 50 m2 lik işyeri birimleri için 
B) 5.1 - 100 m2 lik işyeri birimleri için 
C) 100 m2 den fazla işyeri birimleri için 

Yukardaki 1 ve 2 No. lu ^arifeler; belediye sınırı içi nüfusu (en son nüfus sayımı sonuçlarına 
göre) 100 001 - 200 000 arasında olan şehirlerde % 5; 200 001 - 400 000 arasında olan şehirlerde 
% 10; 400 000 in üstünde olan şehirlerde % 15 oranlarında zamla uygulanır. 

Beton, 
demir, kagir 

v e yan kagir 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

20 
50 
60 
125 

25 
50 
75 

Ahşap 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

10 
20 
ISO 
r>0 

15 
25 
<> * 

Diğer 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

7 
10 
15 
25 

10 
15 
25 

ALTINCI KİSİM 

Emlâk Alım Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 81. — 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar; bağımsız bölümler veya katlar (eklenti
ler veya ortak yer paylan dâhil) meydana getirilmesi ile ivaz karşılığında, Türkiye'deki gayrimen-
kullerin iktisabı, gayrimenknller üzerinde irtifa'* haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin te
sisi, bu hakların ve kuru mülkiyetin devri Emlllc Alım Vergisine tabidir. 

MADDE 82. — Aynı kanunun 2 nci mad.des.me aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklen

tiler veya ortak yer paylan dâhil) meydana getirilmesinde mükellef, adlarına yapı kullanma izni 
(İskân belgesi) verilenlerdir.» 

MADDE 83. — Aym kamınım 3 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (g) fıkrası eklemnigtir : 

c) Karşılıklı olmak sortiyle diplomatik ihtiyaçlarla konsolosluk ihtiyaçları ioin yapılan ve 
1 nci maddenin kapsamına giren ikfcicap ve işlemler, 
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MADDE 80. — Aynı kanuna aşağıdaki (V) sayılı tablo eklenmiştir. 
V - Bina inşaat tablosu : 

Beton, demir, kagir 
ve yarı kagir inşa
atta konut veya iş- Ahşap inşaatta konut Diğer inşaattta konut 
yeri birimleri için veya işyeri birimleri veya işyeri birimleri 

m2 de (Tl.) için m2 de(Tl.) için ma 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. İşyeri inşaatı : 
A) 0 - 5 0 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 

Yukardâki 1 ve 2 No. lu tarifeler; belediye sınırı içi nüfusu (en son nüfus sayımı sonuçlarına 
göre) 100 001 - 200 000 arasında olan şehirlerde % 5; 200 001 - 400 000 arasında olan şehirlerde 
% 10; 400 000 in üstünde olan şehirlerde % 15 oranlarında zamla uygulanır. 

ALTINCI KISIM 

Emlâk Alım Vefgisi Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 81. — 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İvaz karşılığında, Türkiye'deki gayrimenkullerin iktisabı, gayrimenkuller üzerinde irtifak hak
larının ve gayrimenkul mükellefiyetinin tesisi, bu hakların ve kuru mülkiyetin devri; arsa üze
rine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklentiler veya or
tak yer paylan dâhil) meydana getirilmesi, Emlâk Alım Vergisine tabidir. 

MADDE 82. — Aynı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklen

tiler veya ortak yer paylan dâhil) meydana getirilmesinde mükellef, adlarına yapı kullanma izni 
(iskân belgesi) verilenlerdir. 

MADDE 83. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (g) ve (h) fıkralan eklenmiştir : 

c) Karşılıklı olmak şartiyle diplomatik ihtiyaçlarla konsolosluk ihtiyaçlan için yapılan ve 
1 nci maddenin kapsamına giren iktisap ve işlemi sr, 
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g) Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafından münferiden veya usul ve furuu veya 3 ncü dere
ceye kadar kan ve sihri hısımlar tarafından müştereken arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle 
binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde, meydana getirilen binalar, bağım
sız bölümler veya katların toplara satış değerlerinin 50 000 lirası (Bakanlar Kurulu bu haddi bir 
misline- kadar artırmaya yetkilidir.) 

MADDE 86. — Aynı kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralaıı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«İlgililer tarafından beyan edilecek satış değerleri ve satış bedelleri, beyan tarihindeki rayiç 
bedelden aşağı olamaz. 

Rayiç bedel beyan tarihindeki normal alım - satım bedelidir.» 

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

ödeme zamanı ve yeri 

Madde 16. — Emlâk Alım Vergisi arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, ba
ğımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde yapı kullanma izninin (iskân belgesi) ve
rilmesinden, diğer hallerde muamelenin tapu dairesinde yapılmasından önce vergi dairesine ödenir. 

Memurların Sorumlulukları 

Madde 17. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden Önce muamele yapan tapu memurları 
ve yapı kullanma izni (iskân belgesi) veren memurlar verginin ödenmesinden mükellefler ile bir
likte müteselsilen sorumludurlar. 

ilgili memurlar bu madde gereğince ödemeye medbur oldukları vergiler için mükelleflere rücu 
edebilirler. 

YEDİNCİ KISIM 

Veraset ve intikâl Vergisi Kanuniyle ilgili değişiklikler 

MADDE 91. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nisbet 

Verginin matrahı ve ilk tarhiyat 

Madde 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanu
nuna göre bulunan değerlerdir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgeldiği 
takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.) 

Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve intikal Vergisi mevzuuna giren mal
ları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi 
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g) Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafından münferiden veya usul ve furuğ veya 3 ncü dere
ceye kadar kan ve sihri hısımlar tarafından müştereken arsa üzerine inşa veya binaya ilâve sure-
retiyle binalar bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde, meytdana getirilen binalar, 
bağımsız bölümler veya katların toplam satış değerlerinin i&0 000 liram (Bakanlar Kurulu for. had
di bir misline kadar artırmaya yetkilidir.) 

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vukubuiduğu bölgelerde, bu âfetlerin vu
kuunu takibeden yıldan itibaren en çok beş yıl içinde arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiy
le meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya katlar. 

Mezkûr bölgeler Maliye ve tmar ve iskân bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 
(Bu fıkra hükmü bu kanunun yürürlük tarihinden önceki devre içinde uygulanır.) 

MADDE 86. — Aynı kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

ilgililer tarafından beyan edilecek satış değerleri ve satış bedelleri, beyan tarihindeki rayiç be
delden aşağı olamaz. 

Rayiç bedel beyan tarihindeki normal alım - satım bedelidir. 

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

Ödeme zamam ve yeri 

Madde 16. — Emlâk Alım Vergisi arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, ba
ğımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde yapı kullanma izninin (iskân belgesi) veril
mesinden, diğer hallerde muamelenin tapu dairesinde yapılmasından önce vergi dairesine ödenir. 

Memurların sorumlulukları 

Madde 17. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce muamele yapan memurları ve yapı 
kullanma izni (iskân belgesi) veren memurlar verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müte-
sölsilen sorumludurlar. 

ilgili memurlar bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükelleflere rüou 
edebilirler. 

YEDİNCİ KISIM 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanuniyle ilgili değişiklikler 

MADDE 91. — 7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Matrahın tâyini, verginin tarhı ve niiısbet 

Verginin matrahı ve ilk tarhiyat 

Madde 10. — Veraset ve IntriSkal Velisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanu
nuna göne bulunan değerleridir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzungedıdiği 
takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenailOıer yapıldıktan sonra kalan mükbardır.) 

Mükelefllıer ilk tarhiyatta nazara alınmatk üzare Verasıelt ve intikal Vergisi mevzuuna giren 
malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, bettörttilmiyenlıer bakımından ise 
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Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3 neti bölümündeki esaslara göre değerlemek ve 
beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. 

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

Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayeleri
ni tesbit edebilirler. 

İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak 
murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir. 

öz sermaye veya ticari varlık; bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan haller
de Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci bölümün
deki esaslara göre tesbit olunur. 

b) Gayrimenkuller ticari işletmeye dâhil olsun olmasın rayiç bedelle değerlenir. 
c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir. 
d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele 

değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele gör
memiş ise itibari değerle değerlenir. 

e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 281 nci maddesindeki hükümlere göre değerlenir. 
f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit oluna

cak kura göre değerlenir. 
g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen 

değerdir. 
Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dışındaki bilûmum haklar (sınai ve edebî 

mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta na
zara alınmaz. 

İdare yukardaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin ve
rildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden 
malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir. 

İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan 
edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi, 
kusur cezalı olarak alınır. 

Ancak, gayrimenkullere ilişkin değerlemelerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulan
maz. 

Bu madde ve geçici 1 nci maddeye göre yapılacak ille tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 
ncu maddesinde bahis konusu edilen «tamamen ödemeyi» tazammun etmez. 

SEKİZİNCİ KISIM 

1.7. 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 94. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nisbette vergi alınır. 
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Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme iio iıîgıili 3 ncü bölümündeki esasllara göre değerlemek 
ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. 

a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm sden tak
vim yılı bilançosunla göre bulunacak 02 sermaye, ticari sermayedir. 

Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayeleri
ni tesbit edebilirler. 

İşletme esasına g;ör<Q defter tutanlarda götürü mükellefiyete tabii olanlarda ticari sermaye olarak 
murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı -beyan edilir. 

Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esasllara göre bu maddede hüküm olmıyan haller
de Vergi Usul Kanununun iktisıadi işletmıeEıere dâbil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci bölümün
deki esaslara göre tesbit olunur. 

b) Gayrinıenkuller ticari işletmeye dâhil olsun olmasın rayiç bedelle değerlenir. 
c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir. 
d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içimdeki en son muamele 

değeri ifle değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele gör
memiş ise itibari değerle değerlenir. 

e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 266 noı maddesindeki hükümlere göre değerlenir. 
f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit oluna

cak kura göre değerlenir. 
g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline (kaydedilen 

değerdir. 
Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dışındaki bilûmum haklar (sınai ve edebî 

mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta na
zara alınmaz. 

İdare yukardaki esaslara göne beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin ve
rildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intifkal eden 
malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir. 

ilk tarhiyatta navara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan 
edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi, 
kusur cezalı olarak alınır. 

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

Bu madde ve geçici 1 nci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemöler kanunun 19 
ncu maddesinde bahis konusu edilen «tamamen ödemeyi» tazammun etmez. 

SEKİZİNCİ KISIM 

1.7. I96-İ tarihli ve 488 saydı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 94. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 483 sayılı Damga Vergisi Kanununun 11 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Belli para gösterme mecburiyeti, 

Madde 11. — Cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü ikrazata ait taahhütname ve 
mukavelenameler (iskonto ve iştira senetleri taahhütnamesi - Dispans - dâhil) ve bunların tem
lik, yenileme, devir ve değiştirilmesine müteallik bütün kâğıtlarda ve keza matlupların devir ve 
temlikine ilişkin mukavelename ve temliknameler-le ikraz veya temlik edilen para miktarının veya 
âzami haddinin gösterilmesi mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu kâğıtların her birinden alm-
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MADDE 95. — Aynı kanunun 15 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tesbite Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

MADDE 96. — Aynı kanunun 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Noterde düzenlenecek kâğıtların Damga Vergisinin pul yapıştırılması şekliyle ödenmesinde 
ise bu pullar kâğıtların noterde kalan kopyalarına yapıştırılır. 

MADDE 97. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı yukarda yazılı olanların ve diğer kâğıtların vergisini basılı damga konulması 

şekliyle ödetmeye yetkilidir. 

MADDE 98. — Aynı kanunun 18 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı lüzum göreceği kâğıtların vergisini makbuz verilmesi şekliyle ödetmeye yet

kilidir. 

MADDE 99. — Aynı kanunun 19 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü hallerde vergiyi istihkaktan kesinti yapılması şekliyle ödet

meye yetkilidir. 

MADDE 100. — Aynı kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye (c) bendi eklenmiştir : 

b) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı hallerde, müsaade önceden alınmak kaydiyle : 
aa) Müsaadenin münferit, kâğıda taallûk etmesi halinde kâğıdın düzenlendiği günü takibe-

den yedi gün içinde, 
bb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli kâğıtlara şâmil olmak üzere verilmesi halinde bir 

ay zarfında düzenlenecek kâğıtların vergisi ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar. 
c) Maliye Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine makbuz verilmesi şekliyle ödeme yapılması 

hallerinde bir ay zarfında düzenlenecek kâğıtların vergisi ertesi aym yedinci günü akşamına ka
dar, 

Vergi Dairesine ödenir. 

MADDE 101. — Aynı kanuna bağlı (I) sayılı tablo yeniden düzenlenerek aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

(I) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine tabi 'kâğıtlar 
I - AKİTLERLE İLGİLİ KÂĞITLAR : 
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 

(Binde 5) 
(10 Tl.) 
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ması gereken Damga Vergisi ile cezası olayın meydana çıktığı tarihte, ilgili bulunduğu cari hesap
ta kayıtlı kredi veya ükrazat miktarına göre hesaplanır ve alınır. 

Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve ınüstakrizlerle temlik eden ve adına temlik yapı
lın şahıslar ve müesseseler müteselsilen sorumludurlar. 

MADDE 95. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nisbette vergi alınır. 

MADDE 96. — Aynı kanunun 15 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tesbite Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

MADDE 97. — Aynı kanunun 16 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Noterde düzenlenecek kâğıtların Damga Vergisinin pul yapıştırılması şekliyle ödenmesinde 
ise bu pullar kâğıtların noterde kalan kopyalarına yapıştırılır. 

MADDE 98. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı yukarda yazılı olanların ve diğer kâğıtların vergisini basılı dam^a konulması 

şekliyle ödetmeye yetkilidir. 

MADDE 99. — Aynı kanunun 18 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı lüzum göreceği kâğıtların vergisini makbuz verilmesi şekliyle ödetmeye yet

kilidir. 

MADDE 100. — Aynı kanunun 19 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü hallerde vergiyi istihkaktan kesinti yapılması sekliyle ödet

meye yetkilidir. 

MADDE 101. — Aynı kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye (c) bendi eklenmiştir : 

b) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı hallerde, müsaade önceden alınmak kaydiyle : 
aa) Müsaadenin münferit kâğıda taallûk etmesi halinde kâğıdın düzenlendiği günü takibeden 

yedi gün içinde, 
bb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli kâğıtlara şâmil olmak üzere verilmesi halinde t i r 

ay zarfında düzenlenecek kâğıtların vergisi ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar. 
c) Maliye Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine makbuz verilmesi şekliyle ödeme yapılması 

hallerinde bir ay zaafında düzenlenecek kâğıtların vergisi ertesi ayın yedinci günü akşamına 
kadar, 

Vergi Dairesine ödenir. 

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

((I) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine tabi kâğıtlar 
I - AKİTLERLE İLGİLİ KÂĞITLAR : 
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 

(Binde 5) 
(10 Tl.) 
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c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresi ae göre kira bedeli üzerinden) 
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri 
2. Teklifnameler 
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : 
ilk 5 milyon lira için 
Sonra gelen 5 milyon lira için 
10 milyon liranın yukarısı için 
(Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz) 
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblâğa yukarıdaki nisbetler yeniden uygula

nır ve âzami had yeniden nazara 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 tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri (50 Krş.) 
5. Tahkimnameler ve sulhnameler : 
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 ta

allûk edenler (Binde 1) 
b) Diğerleri (10 T.L.) 

11 - KARARLAR VE MAZBATALAR : 
1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idari dâvalarla ilgili olmıyarak Da-

mştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
2. Artırma ve Eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmıyan daire ve ku

rumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları 

(Binde 5) 
(25 T.L.) 

(Binde 3) 

III - TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KÂĞITLAR : 
1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine henziyen senetler 
b) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz senedi) 
2. Varant (Rehin senedi) 
3. lyda senedi 
4. Taşıma senedi 
c) Konşimentolar 
d) Deniz ödüncü senedi 
e) İpotekli borç senedi, irat senedi 
2. Ticari belgeler : 
a) Faturalar müstahsil makbuzlariyle gider puslalarınm fatura 

çen nüshaları : 
1. 1O0 liraya kadar olanlar (100 dâhil) 
2. 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) 
3. 1 000 liraya kadar olanlar (1 0O0 dâhil) 
4. 10 000 liraya kadar olanlar (10 000 dâhil) 

(Binde 5) 

(10 
( 6 
( 2 
( 5 
( 6 
(Binde 
(Binde 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

5) 
5) 

yerine ge-

( 25 Krş) 
( 50 Krş.) 
(100 Krş.) 
(200 Krş.) 
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c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine 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 limited şirket mukavelenameleri : 
îlk 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 hin lirayı aşamaz) 
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblâğa yukarıdaki nisbetler 

yeniden uygulanır ve âzami haid yeniden nazara alınır. 
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (10 T.L.) 
c) Elrici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım. satımı ile ilgili rehin senetleri (50 Krş.) 
5. Tahkimnameler ve sulhnameler : 
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 ta

allûk edenler (Binde 1) 
b) Diğerleri j(10 T.L) 

11 - KARARLAR VE MAZBATALAR : 
1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idari dâvalarla ilgili olmıyarak Danıştay -

dan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (25 T.L.) 
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmıyan daire ve kurumla

rın yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararlan (Binde 3) 

III - TİCARÎ İŞLETMELERDE KULLANILAN KÂĞITLAR : 
1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen senetler (Binde 5) 
b) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz senedi) 
2. Var ant (Rehin senedi) 
3. tyda senedi 
4. Taşıma senedi 
c) Konşimentolar 
d) Deniz ödüncü senedi 
e) İpotek borç senedi, irat senedi 
2. Ticari belgsfer : 
a) Faturalar müstahsil makbuzlariyle gider pasMammı fatura yerin.3 gs-

çen nüshaları : 
1. 100 liraya kadar olanlar (100 dâhil) ( 25 Erg.) 
2. 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) ( 50 Erşı. 
3. 1 000 liraya kadar olanlar (.1 000 dâhil) (100 Erş.) 
4. 10 000 liraya kadar olanlar (10 000 dâhil) (200 Krş.) 

(10 
( 6 
( 2 
( 5 
( 6 

• T.İT1 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

lû 5) 
(Binde 5) 
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50 000 liraya kadar olanlar (50 000 dâhil) 
50 000 den yukarı olanlar 
Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları 
Menşe ve mahreç şahadetnameleri 
Bilançolar ve İşletme hesabı hulâsaları (Resmî dairelere ve bankalara 

5. 
8. 
b) 
c) 
d) 

ibraz edilenler) 
1. 
2. 
3. 
e) 
f) 
g) 
h) 

Bilançolar 
Kâr ve zarar cetvelleri 
işletme hesabı hülâsaları 
Barnameler 
Tasdikli manifesto nüshaları 
Ordinolar 
Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve 

tahsil emirleri 
IV - MAKBUZLAR VE DİĞER KÂĞITLAR : 
1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı mutaz^mmın imza ve mühürleri ihtiva 

eden kâğıtlar dâhil) : 
a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar parayı ihtiva eden

ler (100 dâhil) ve ilgilileri tarafından alınan pıralar için icra dairelerine verilen 
makbuzlar 

b) 500 liraya kadar parayı ihtiva edenler (500 dâhil) 
c) 1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1 000 dâhil) 
d) 10 000 liraya kadar parayı ihtiva edenle? (10 000 dâhil) 
e) 50 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (50 000 dâhil) 
f) 50 000 den yukarı olanlar 
g) Avans makbuzları 
lı) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmî dairelere veri

len makbuz ve ibra senetleri ve resmî daireler besabma ödenen paralar hakkında 
mütaaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkûr daire
lere ait nüshaları 

i) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, ye
mek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve saire gibi her ne ad ile olursa olsun 
hizmet kargılığı alman paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden 
ödenmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya 
emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden 
kâğıtlar 

j ) ödünç alman paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler 
k) icra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için dü

zenlenen makbuzlar 
2. Beyannameler : 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müra selâtinin gümrüklenmesi için 

postahanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele mad-
uosı ıçm 

b) Kanun hükümlerine göre resmî dairelere verilen 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri 
2. Kurumlar Vergisi beyannameleri 
3. Muhtesar beyannameler 
4. Diğerleri 

diğer beyannameler 

(300 
(500 

Krş.) 
Krş.) 

(Binde 3) 
(10 

(20 
(10 
(10 
( 2 
( 5 

(100 

T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
Krş.) 

(100 Krş.) 

(25 
(50 

(100 
(200 
(300 
(500 

Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 

(Binde 5) 

(Binde 5) 

(Binde 4) 
(Binde 4) 

(Binde 4) 

(100 Krş.) 

(5 
(10 

(2,5 
(1 

Tl.) 
Tl.) 
Tl.) 
Tl.) 
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50 000 liraya kadar olanlar (50 000 dâhil) 
50 000 den yukarı olanlar 
Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları 
Menşe ve mahreç şahadetnameleri 
Bilançolar ve işletme hesabı hulâsaları (Resmî 

ibraz edilenler) : 
1. Bilançolar 

Kâr ve zarar cetvelleri 
İşletme hesabı hulâsaları 
Barnamelor 
Tasdikli manifesto nüshaları 
Ordinolor 
Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal teslim ve 

tahsil emirleri 
'IV - MAIVIUTZIJAIÎ-VK Dld-KR KÂUlTLAU : 
1. Makbuzlar (ibra senetleriyle kabzı mutazammm imza ve mühürleri ihtiva 

eden kâğıtlar dûMİ) : 
a) Bolü bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar parayı ihtiva eden

ler (100 dâhil) ve ilgilileri tarafından alman paralar için icra darilerine verilen 
makbuzlar 

b) 500 liraya kadar parayı ihtiva edenler (500 dâhil) 
1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1 000 dâhil) 
10 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (10 000 dâhil) 
50 C0D liraya kadar parayı ihtiva edenler (50 000 dâhil) 
50 000 den yukarı olanlar 
Avans makbuzları 
Kişiler tarafından belli parayı mutazammm olarak resmî dairelere veri

len makbuz ve ibra senetleri ve resmî daireler hesabına ödenen paralar hakkında 
müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkûr daire
lere ait nüshaları 

i) Maaş, ücret, p'ündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, ye
mek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve saire gibi her ne ad ile olursa olsun 
hizmet karşılığı alman paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden 
öienmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya 
emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden 
kâğıtlar 

j) ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler 
k) icra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için dü

zenlenen makbuzlar 
2. Beyannameler1 : 
a,) Yalbancı memleketlerden gelen posta mürasslâtmın gümrüklenmesi için pos-

tıhaneleroe gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele mad
desi için 

b) Karam hükümlerine göre resmî dairelere verilen diğer beyannameler : 
1. Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri 
2. Kurumlar Vergisi beyannameleri 
3. Muihîiesar beyannameler 

d) 
o) 
f) 
S) 
h) 

(300 
(500 

Krş.) 
Krg.) 

(Binde 3) 
(10 

(20 
(10 
(10 
( 2 
( 5 

(100 

T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
Krg.) 

(100 Krş.) 

(25 Krş.) 
(50 E - ) 

(100 Krg.) 
(200 Krş.) 
(300 Krş.) 
500 Krş.) 
(Binde 5) 

(Binde 5) 

(Binda 4) 
(Binde 4) 

(Binde 4) 

4. Di£;C3:Jleri 

(100 

(5 
(10 
(2,5 

d 

Krş.) 

Tl.) 
Tl. ) 

Tl.) 
Tl.) 
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3. Havale mektupları, posta ve telgraf havaîenamaleri : 
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 liradan fazla maktu veya nispî vergiye 

tabi olanların resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (1 T.L.) 

MADDE 102. — Aynı kanuna ekli 2 sayılı tablonun V - Kurumlarla ilgili kâğıtlar bölümü
ne aşağıdaki 20 nci fıkra eklenmiştir. 

20. İktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisadi Dev
let Teşekküllerine aidolan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlem
lerle ilgili kâğıtlar. 

DOKUZUNCU KISIM 

Harçlar Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 103. — 2 . 7 . 1904 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Harcın nisbeti 

Madde 76. — Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
Konsolosllar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler uygu

lanır. Ancak bu işlemler dolayısiyle ödenmesi gereken maktu harçlar 4 misli (yurt dışındaki işçi
ler için 3 misli) olarak tahsil olunur. 

MADDE 104. — Aynı kanuna bağlı (I) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet 
ve hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

I - Başvurma harcı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde 
3. Yargıtay ve Danıştayda 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili 

veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 
II - Celse Harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celseler

den) 
1. Sulh mahkemelerinde 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde 
III - Karar ve ilânı harcı : 
2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân bulunmayan dâ

valarda ve dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında 
kalan kararlarında 

b) (a) fıkrasında yazılı dâvalarda esasa taallûk eden Yargıtay ve Danıştay 
kararlarında 

c) Yargıtay ve Damstayın icranın tehiri kararlarında 

(10 T.L.) 
(20 T.L.) 
(30 T.L.) 

(10 T.L.) 
(20 T.L.) 

(15 T.L.) 

(60 T.L.) 
(30 T.L.) 
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3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri : 
a) 600 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 liradan fazla maktu veya nispî vergiye 

tabi olanların resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (1 Tl.) 

MADDE 103. — Aynı kanuna ekli 2 sayılı tablonun V - Kurumlarla ilgili kâğıtlar bölümüne 
aşağıdalri 20 nci fıkra eklenmiştir. 

20. İktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisadi Dev
let Teşekküllerine aidolan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlem
lerle ilgili kâğıtlar. 

DOKUZUNCU KISIM 

Harçlar Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 104. — 2 . 7 . 1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Harcın nisbeti 

Madde 76. — Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler uygu

lanır. Ancak bu işlemler dolayısiyle ödenmesi gereken maktu harçlar 4 misli (yurt dışındaki işçi
ler için 3 misli) olarak tahsil olunur. 

MADDE 105. — Aynı kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nistoet ve 
hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

I - Başvurma harcı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (10 Tl.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (20 Tl.) 
3. Yargıtay ve Danıştayda (30 Tl.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik karan vermesi sebebiyle yetkili 

veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 
II - Celse Harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celseler

den) 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (20 T.L.) 
III - Karar ve ilâm harcı : 

2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân bulunmıyan dâ

valarda ve dâvanın reddi karari'yle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında 
kalan kararlarında (15 T.L.) 

b) (a) fıkrasında yazılı dâvalarda esasa taallûk eden Yargıtay ve Danıştay 
kararlarında (60 T.L.) 

c) Yargıtay ve Danıştayın icranın tehiri kararlarında (30 T.L.) 
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1. 

o 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

E) İcra ve iflâs h a r d a n : 
I - icra harçları : 
İ. icraya başvurma harcı (10 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde icranın yerine getirilmesi harcı (20 
4. idare harçları (20 
(Haczedilen gayrimenkul! erin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve he

sap tutulması için.) 

II - iflâs harçları : 
1. Maktu harç : 
iflâsın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (50 T.L.) 
C) Ticaret sicili harçları : 
I - Kayıt ve tescil harçları : 

Ticari istetmenin ve unvanının tescil ve ilânında : 
Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (150 Tl.) 
Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (500 Tl.) 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (1 000 Tl.) 

Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişiler ve kooperatiflere ait işletmelerde (100 Tl.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 Tl.) 
e) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 Tl.) 
0. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalar laki değişikliklerin tescilinde : 
(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (100 Tl.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 Tl.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 Tl.) 
4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (50 Tl.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (100 Tl.) 
o) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde şubelerin her biri, (Yabancı mües

seselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı harca tabidir. (150 T.L.) 
II • Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 
1. Kayıt suretleri sayfasından (10 Tl.) 
2. Tasdiknameler (30 Tl.) 
D) Diğer yargı harçları (müşterek kışını) : 
I - Suret harçları : 
a) ilânım her sayfasının suretinden (3 T.L.) 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının su

retlerinden (3 T.L.) 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden (5 Tl.) 
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletname suretlerinden (5 Tl.) 
île'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak üzere, ceza mahkemelerinden 

alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır. 

MADDE 105. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin aşağıda yazılı po
zisyonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapıl
mıştır : 

I - Değer veya ağırlık üzerinden alman nispî harçlar : 
4. Konişnıento yazılması harcı : 
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B) İcra ve iflâs harçları : 
I - İcra harçları : 
1. İcraya başvurma harcı (10 T.L.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde ic anın yerim gstlvilme.'îi harcı (20 T.L.) 
4. idare harçları (20 T.L.) 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira m kwelder i düzenlenin esi ve he

sap tutulması için.) 

I I - iflâs harçları : 
1. Maktu hare : 
iflâsın açılması veya konkordato isteği ve ma aya 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 isletmelerde (1*50 T.L.) 
b) Şahıs şirketleri'ne ait işletmelerde (500 T.L.) 
e) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (1 000 T.L.) 
2. Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişiler ve kooperatiflere ait işlet melerde (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 vakıa r^.ı'ki Jeğ ik l ik le r in tescilimle : 
(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerde ı hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işle''Melerde (100 T.L.) 
b) Şâhıs şirketlerine ait işletmelerde (150 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 T.L.) 
4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işlenmelerde (50 T.L.) 
b) ŞaJhıs şirketlerine ait işletmelerde (100 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde şu elerin her biri, (Yabancı mües

seselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı harca tabidir. (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 zalbıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının su

retlerinden (3 T.L.) 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suî-osl'jrmden (-• Tl.) 
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vefıâletnaane surelilerinden (5 Tl.) 
Relsen verilmesi icabeden suretler haricolmak üı^re, ceza mahkemelerinden alınacak suretler

den de aynı harçlar alınır. 

MADDE 106. — Aynı kanuna bağlı (2) sayı \ tarifenin aşağıda ynzılı po
zisyonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde a .iğ. ..'kA"< de| 'H klikler yapıl
mıştır : 

I - Değer veya ağırlık üzerinden alman vuspî harçlar : 
4. Konşimento yazılması harcı : 
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Konişmento yazılmasında eşyanın her gayrisâfi tonundan (25 Krş.) 
II - Maktu harçlar : 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı kanun ve tarifede 

ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden 
2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protostolardan muhataba tebliğ edile

cek beher nüsha için 
3. Vekâletnameler : 
a) özel vekâletnamelerde beher imza için 
b) Genel vekâletnamelerde beher imza için 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için) 
aa) İşletme defteri 
bb) Bilanço esasına göre tutulan defterler 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için 
5. Suretler ve tercümeler : 
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı 

kâğıt ve kayıt suretlerinin beher sayfasından 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve ter

cümeleri beher sayfasından 
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantıların

da hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 
9. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere 

ait beyannamelerden her imza için 
10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmiyen muka

velelerin feshinde beher imza için 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimnanıe, ölüme bağlı tasarruf senet 

ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlât edinme, 
kan - koca mallarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukavele
leri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferrua
tına dair senet, mukavele ve kâğıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından 
re'sen düzenlenecek tutanaklardan (50 TL.) 

MADDE 106. —Aynı kanuna bağlı (3) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozis
yonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

Vergi itiraz harçları 

Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili anlaşmazlıklardan dola
yı mükellefler tarafından îtiraz Komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda ve Da-
nıştayda : 

I - Başvurma harcı : 
1. Vergi itiraz Komisyonlarına başvurma (10 TL.) 
2. Vergi Temyiz Komisyonuna ba§vurma (25 TL.) 
3. Danıştaya başvurma (50 TL.) 

(10 

(10 

(8 
(10 

(10 
(50 

(10 
(10 

(5 

(5 

(500 

(5 

(5 

Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

TL.) 

TL.) 
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Konşimento yazılmasında eşyanın her gayri safi tonundan (25 Krş.) 
II - Maktu harçlar : 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı kanun ve tarifede 

ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 
2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edile

cek beher nüsha için 
3. Vekâletnameler : 
a) özel vekâletnamelerde beher imza için 
b) G-enel vekâletnamelerde beher imza için 
4. Defter tasdiM : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için) 
aa) İşletme defteri 
bb) Bilanço esasına göre tutulan defterler 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için 
5. Suretler ve tercümeler : 
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı 

kâğıt ve kayıt suretlerinin beher sayfasından 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve ter

cümeleri beher sayfasından 
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantıların

da hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 
9. Düzeltme harcL : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere 

ait beyannamelerden her imza için 
10. Mukavele fesld harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmiyen muka

velelerin feshinde beher imza için 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimnamc, ölüme bağlı tasarruf senet 

ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlât edinme, 
kârı - koca mallarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukavele
leri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferrua
tına dair senet, mukavele ve kâğıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından 
re'sen düzenlenecek tutanaklardan (50 Tl.) 

MADDE 107. — Aynı kanuna bağlı (3) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozis
yonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

(10 

(10 

(8 
(10 

(10 
(50 

(10 
(10 

(2 

(5 

(500 

(5 

(5 

Tl,) 

Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

Vergi itiraz hardan 

Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili anlaşmazlıklardan dola
yı mükellefler tarafından İtiraz Komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda ve Da-

rjştayda : 
I - Başvurma harcı : 
1. Vergi İtiraz Komisyonlarına başvurma 
2. Vergi Temyiz Komisyonuna başvurma 
3. Danıştaya başvurma 

(10 TL.) 
(25 TL.) 
(50 TL.) 
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III - Maktu hare : 
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan tarhiyatta yukardaki pozisyonlarda 

gösterilen, 
1 itiraz Komisyonu kararlarında 
2. Temyiz Komisyonu kararlarında 
3. Danıştay kararlarında 
4. Temyiz Komisyonu ve Danıştayın tehiri icra kararlarında 
IV .Suret harçları : 
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için, karar 

sayfasından 
suretinin her 

MADDE 107. — Aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin aşağıda yazılı po
zisyonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmış 
VÖ aynı tarifeye 1/17 numaralı pozisyondan sonra ,18 ve 19 numaralı pozisyon
lar eklenmiştir : 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar : 
I - Tapu işlemleri : 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen 

yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden 
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların kanuni ve mansup mi

rasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya pi
yango ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden 

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların bağışlanmasında ka
yıtlı değerler üzerinden 

6. ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden 
0. Mal birliği ve mal ortaklığının mukaveleden mütevellit şuf'a, iştira ve 

voi'a haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin 
sicite şerhinden kayıtlı değer üzerinden 

13. Her nevi kayıt tashihinde kayıtlı değer üzerinden 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortak

lar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden 
16. Glayrhnenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinden her parsele 

ait kopya için 
17. ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin 

her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beheı sayfasından 
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlen

mesinde gayrimenkulun kayıtlı değeri üzerinden 
19. Muvazaa tarikiyle vâki tescillerin hüknen düzeltilmesinde kayıtlı de

ğer üzerinden 

(20 TL.) 
(50 TL.) 

(100 TL.) 
(100 TL.) 

(3 T.L.) 

(Binde 70) 

(Binde 5) 

(Binde 30) 
(Binde 5) 

(Binde 3) 
(Binde 5) 

(Binde 5) 

(20 TL.) 

(5 TL.) 

(Binde 5) 

(Binde 60) 

MADDE 108. — Aynı kanuna bağlı (5) sayılı t u'fünbı a^ağîda yazılı pozisyonlarında ve bun-
:;.i y-'-y d vo h d'V;drdo r.^ığ'.daki değindikler y:vp'İniştir : 
'•". \. d*d>\; 'yy: did>.: t:r>\ ü^örin.i-^n alı̂ fvo^k harçlar: 
'.'. C-- ;'h\j n;:-nvjbrdA?kk-.;cı verilecek »bayrak •;. dul .i:.1., linçleri : 
d'rdo,' .üra-n t onil,ibrandan (1.50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 5 000 ıliradan fazla olamaz) 
2. !Vi,;arot eyjcsı manifcaioîarmm tasdikinde c^/y:^. dehor gayrisâfi tonundan (1 T.L.) 
(E::', 'hare ;"30 liradan ıvz, 2 0Ö0 liradan çok olamaz) 
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III - Maktu hare : 
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan tarhiyatta yuikardaJki pozisyonlarda 

göısterilen, 
İtiraz Komisyonu kararlarmıda 
2. Temyiz Komisyonu kararlarında 
3. Danıştay kararlarımda 
4. Temyiz Komisyonu ve Danıştayın tehiri icra kararlarında 
IV - Suret harcıları : 
Tarafların isteği üzerine verilecek karar sureti 

sayfasından 
i için, karar suretinin her 

MADDE 108. — Aynı kanuna bağlı (4) sayı ı tarifenin aşağıda vasılı po
zisyonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde sağıdaki değişiklikler yapılmış 
ve aynı tarifeye 1/17 numaralı pozisyondan soma 18 ve 19 numaralı pozisyon
lar eklenmiştir : 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar : 
1 - Tapu işlemleri : 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz dol 'arma suretiyle iktisabedilen 

yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden 
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ay. î hakların kanuni ve mansup 

mirasçılara intikalinde, bağışlamadan riicularda v3 vasiyetlerin infazında veya 
piyango ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı de^ar üzerinden 

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların bağışlanmasında ka
yıtlı değerler üzerinden 

6. İfraz veya taksim veya birleştirme işlemleri .ide kayıtlı değerler üzerinden 
9. Mal birliği ve mal ortaklığının mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve 

vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nal il ile mükellef mirasçı nasbmm 
sicile şerhinden kayıtlı değer üzerinden 

13. Her nevi kayıt tashihinde kayıtlı değer üzerinden 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar 

adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden 
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinden her parsele 

ait kopya için 
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin 

her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından 
18. Taksim hakkımn bertaraf edilmesinde I 'anım beyanlar hanesine işlen

mesinde gayrimenkulun kayıtlı değeri üzerinden 
19. Muvazaa tarikiyle vâki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer 

üzerinden 

(20 TL.) 

(50 TL.) 
(100 TL.) 
(100 TL.) 

(3 TL.) 

(Binde 700) 

(Binde 5) 

(Binde 30) 
(Binde 5) 

(Binde 3) 
(Binde 5) 

(Binde 1) 

(20 Tl.) 

(5 Tl.) 

(Binde 5) 

(Binde 60) 

MADDE 109. — Aynı kanuna bağlı (5) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

II - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak 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 tasdikinde 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 vizesi, beher rüsum tonilâtosundan 
(Bu hare 50 liradan az, 1 500 liradan fazla olamaz) 
III - Maktu harçlar : 
1. Gemi jurnalinin tasdiki : 
a) Jurnalin tasdiki 
b) Jurnala sayfa ilâvesi 
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri : 
3. İmza ve mühür tasdiki: 
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki ya

bancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları ta
rafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara 
ifbraz edilecek olan yazılı kâğıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike 
mutaallik imza ve mühürlerin metne şâmil olmamak üzere tasdiki 

b) imza ve mühürlerin metne şâmil olmak üzere tasdiki 
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine: 
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher 

sayfa için) 
b) Bunların tercümesinin tasdiki (beher sayfa için) 

(0,50 T.L.) 

(50 T.L.) 
(20 T.L.) 

(250 T.L.) 

(50 
(100 

(50 
(75 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

MADDE 109. — Aynı kanuna bağlı (6) »ayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdijk 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.) 
I yıldan fazla süreli olanlar için (1 500 Tl.) 

Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, 
Pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı hare alınır 
(Müddet uzatıldığı takdirde uzatılan süreye tekabül eden harcın yarısı alınır. 

Öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara mahsus müşterek pasaportlar ile bu 
pasaportların uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harcın yarısı, 

KonsolosluJklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alınır.) 
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince 

verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 
18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (250 Tl.) 

(Bu kamunla pasaport harçlarında yapılmış olan artırmalar aşağıda gösterilen 
şahıslara uygulanmaz- a) Yurt dışındaki işçiler, b) Türk Parasının Kıymetini 
Koruma hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar 
dairesinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek usullere uyularak harice tedavi 
maksadiyle gidecekler üe öğrenim maksadiyle gidecek olanlar, c) San basm 
kartı hâmilleri) 

II - Vize harçları : 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş (50 Tl.) 
b) Mütaaddit giriş (150 Tl.) 
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3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilâtosundan (0,50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 1 500 liradan fazla olamaz) 
III - Maktu harçlar : 
1. Gemi jurnalinin tasdiki : 
a) Jurnalin tasdiki 
b) Jurnala sayfa ilâvesi 
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri : 
3. îmza ve mühür tasdiki : 
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki ya

bancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları ta
rafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ib
raz edilecek olan yazılı kâğıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike 
mütaaillik imza ve mühürlerin metne şâmil olmamak üzere tasdiki (50 T.L.) 

b) îmza ve mühürlerin metne şâmil olmak üzere tasdiki (100 T.L.) 
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine : 
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher 

sayfa için) (50 T.L.) 
b) Bunların tercümesinin tasdiki (beher sayfa için) (75 T.L.) 

MADDE 110. — Aynı kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri 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.) 
I yıldan fazla süreli olanlar için (1 500 Tl.) 
Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, 
Pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı hare alınır. 
(Müddet uzatıldığı takdirde uzatılan süreye tekabül eden harcın yansı alınır. 

Öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara mahsus müşterek pasaportlar ile bu 
pasaportların uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harem yarısı, 
Konsolosluklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alınır.) 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince 
verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 
18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (250 Tl.) 

(Bu kanunla pasaport harçlarında yapılmış olan artırmalar aşağıda gösterilen şahıslara uygu
lanmaz : 

A) Yurt dışındaki işçiler ile bunların eş ve çocukları, 
B) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tes

bit edilen ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek usullere uyularak harice tedavi maksadiyle gide
cek olanlar ve refakatindekiler, 

C) Sarı basın kartı hâmilleri, 
D) «Yalnız Kıbrıs için muteberdir» damgalı pasaportlarla Kıbrıs'a seyahat edecekler...) 
II - Vize harçları : 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş (50 Tl.) 
b) Mütaaddit giriş (150 Tl.) 
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Tl.) 
TL) 

2. Transit viaeteri : 
a) Tek transit (50 
b) Çift transit (100 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 

2 No. la gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecetk münferit 

pasaportlara ait dönüş vizeleri. (50 Tl.) 
III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik 

harçları : 
1. İkamet tezjkerosi : 
a) 6 aylık olanlar 
b) 1 yıllık olanlar 
c) 2 yıllık olanlar 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 

MADDE 110. — Aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin aşağıdaki yazılı 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

îmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 
1. İmalât ruhsatları : 
2. İhtira beratları : 
a) İhtira ve munzam ihtiraların tescili taleplerinden ve noksan evrakın 

yeniden 3 aylık müddet verilmesi hususundaki taleplerden 
b) Tesciline karar verilen ihtiralar dan, 
1. Tescil harcı olarak 
2. İkinci yıl ve muteber olduğu sürece her yıl için taksitler halinde 
c) Munzam ihtiraların her birinin tescilinden bir defaya mahsus 
d) Müddetleri uzatılan ihtira beratlarından, uzatılan her yıl için 
e) İhtira beratlariyle munzam ihtiraların devir, intikal ve intifa (lisans) hak

larının tescilinden 
f) Menşe memleket vesikalarından 
g) İhtira beratlariyle, munzam ihtiraların dosyalarından veya sicil defterle

rinden çıkarılacak suretlerinden unvan ve adres değişikliklerini, terkin taleple
rini ve tatbik mevkiine koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı ta
leplerinden 

h) İhtira tarifnamelerinde yapılacak tadil, tashih ve ilâvelerden, (beher ta-
rifname sayfası için) 

3. Markalar : 
a) Marka tescili talebini havi dilekçelerden (yenilenme talepleri dâhil) ve 

noksan evrakın tamamlanması için yeniden müddet verilmesi taleplerinden 
<b) Tesciline karar verilen her bir marka için tescil harcı olarak 
c) Marka tescilinin yenilenmesinden (bir marka için) 
d) Markaların devir, intikal ve intifa (lisans) haklarının tescilinden 
e) Marka dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerden, 

unvan ve adres değişikliklerini, eşya ilâvesi veya çıkarılmasını havi talepler ile 
terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden 

f) Menşe memleket vesikalarından 

(100 Tl.) 
(200 Tl.) 
(300 Tl.) 
(100 Tl.) 

pozisyonlarında ve 

tamamlanması için 
( 25 T.L.) 

300 
300 
250 
500 

250 
100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

( 50 T.L.) 

( 25 T.L.) 

25 
250 
200 
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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 gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri ürerine verilecek münferit 

pasaportlara ait dönüş vizeleri. (50 Tl.) 
Î Î I - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi va Dışişleri Bakanlığı tasdik 

harçları : 
1. İkamet 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.) 

MADDE 111. — Aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin aşağıdaki yazılı pozisyonlarında ve 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

İmtiyaznanıe, ruhsatname ve diploma harçları 
I - İmalât ruhsatları : 
2. ihtira beratları : 
a) İhtira ve munzam ihtiraların tescili taleplerinden ve noksan evrakın 

yeniden 3 aylık müddet verilmesi hususundaki taleplerden 
b) Tesciline karar verilen ihtiralar dan. 
1. Tescil Harcı olarak 
2. ikinci yıl ve muteber olduğu sürece her yıl için taksitler halinde 
c) Munzam ihtiraların her birinin tescilinden bir defaya mahsus 
d) Müddetleri uzatılan ihtira beratlarından, uzatılan her yıl için 
e) İhtira beratlariyle munzam ihtiraların devir, intikal ve intifa (lisans) hak

larının tescilinden 
f) Menşe memleket vesikalarından 
g-) ihtira beratlariyle, munzam ihtiraların do ^alarmdan veya sicil defterle

rinden çıkarılacak suretlerinden unvan ve adres değişikliklerini, terkin taleple
rini ve tatbik mevkiine koyma taleHni bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı ta
leplerinden ( 50 T.L.) 

h) İhtira tarif namelerimle yapılacak tadil, tashih ve ilâvelerden, (beher ta
rif name sayfası için) ( 25 T.L.) 

3. Markalar : 
a) Marka tescili talebini havi dilekçelerden (ysnilenme talepleri dâhil) ve 

noksan evrakın tamamlanması için yeniden müddet verilmesi taleplerinden ( 25 T.L.) 
b) Tesciline karar verilen her bir marka için tescil harcı olarak ( 250 T.L.) 
c) Marka tescilinin yenilenmesinden (bir marka için) ( 200 T.L.) 
d) Markaların devir, intikal ve intifa (lisans) haklarının tescilinden ( 250 T.L.) 
e) Marka dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerden, 

unvan ve adres değişikliklerini, eşya ilâvesi veya çıkarılmasını havi talepler ile 
terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden ( 50 T.L.) 

f) Menşe memleket vesikalarından ( 100 T.L.) 
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III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyaz
ları : 

1. Maden arama ruhsatnameleri ( 500 T.L.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri (1 500 T.L.) 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi (5 000 T.L.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve intikal

lerinde asli harcın yarısı alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali ta

leplerinin tescilinden (1 000 T.L.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tesci

linden ~ (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 

sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısımda diğer bir hükmi şahsa muvak
katen kullanma hakkı tanınmasının tescilinden (1 000 T.L.) 

e) Diğer hususların tescilinden (400 TL.) 
2. Ruhsatlar 
a) Müsaade vesikaları (2 000 T.L.) 
b) Arama ruhsatnameleri (2 400 T.L.) 
c) İşletme ruhsatnameleri (20 000 T.L.) 
d) Belgeler (3 000 T.L.) 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden yarı 

hare alınır. 
3. Tarif elerin tasdiki (250 TL.) 
V - Satış ruhsatnameleri : 
1. Tekel konusuna giren maddeleri .satmak istiyenlere verilecek satış ve ruh

sat tezkereleri (Her yıl için) 
1 nci sınıf dükkânlarda (500 TL.) 
2 noi sınıf dükkânlarda (250 TL.) 
3 ncü sınıf dükkânlarda (100 TL.) 
4 ncü sınıf dükkânlarda (50 TL.) 
Geziciler (20 TL.) 
(Tekel idaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde işçilerin toplu bu

lunduğu mahallerde ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız ruhsat ve tezke
re verebilir.) 

2. Tekel konusuna giren maddeleri, imâl ve ithal etmek istiyenlere verilecek 
izin vesikaları 

(Her yıl için) (400 TL.) 
Dış memleketlere ihracetmek için imalât yapanlardan bu harcın yarısı alınır. 
3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek 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.) 
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III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyaz
ları : 

1. Maden arama ruhsatnameleri 
2. Maden işletme ruhsatnameleri 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve-intikal

lerinde asli harcın yarısı alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali ta

leplerinin tescilinden (1 000 TL.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tesci

linden (1 200 TL.) 
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin 

tescilinden (600 TL.) 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri il© belgelerin devirlerinin veya bunların 

sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir lasımda diğer bir hükrni şahsa muvak
katen kullanma hakkı tanınmasının tescilinden (1 000 TL.) 

e) Diğer hususların tescilinden (400 TL.) 
2. Ruhsatlar 
a) Müsaade vesikaları (2 000 TL.) 
b) Arama ruhsatnameleri (2 400 TL.) 
c) İşletme ruhsatnameleri (20 000 TL.) 
d) Belgeler (3 000 TL.) 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden yarı 

hare alınır. 
3. Tarifelerin tasdiki (250 TL.) 
V - Satış ruhsatnameleri : 
1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak istiyenlere verilecek satış ve ruh

sat tezkereleri (Her yıl için) 
1 nci sınıf dükkânlarda (500 TL.) 
2 nci sınıf dükkânlarda (250 TL.) 
3 ncü sınıf dükkânlarda (100 TL.) 
4 ncü sınıf dükkânlarda (50 TL.) 
Geziciler (20 TL.) 
(Tekel İdaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde işçilerin toplu bu

lunduğu mahallerde ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız ruhsat ve tezke
re verebilir.) 

2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve ithal etmek istiyenlere verilecek 
izin vesikaları 

(Her yıl için) (400 TL.) 
Dış memleketlere ihracetmek için imalât yapanlardan bu harcın yarısı alınır. 
3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, 

sön nüfus sayımına göre) : 
Nüfusu 10 000 den aşağı olan yerlerde (10 TL.) 
Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde (50 TL.) 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde (100 TL.) 
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4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alına
cak ruhsat harçları : 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir 
kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık 
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre). 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde 
Nüfusu 30 000 ile 00 000 arasında lolan mahallerde 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahallerde 
VI - Meslek ertbaJbına verilecek tezkere., vesika ve ruhsatnamelerden alınacak 

harçlar : 
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları : 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) 
Nüfusu 5 000 e kadar olan maihaller için 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahaller için 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanuna göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri (300 T.L.) 
14. Gümrük Komisyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncula

rına verilecek ruhsatnameler : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (1 000 T.L.) 
ikinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (500 T.L.) 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için): 
a) Su ürünleri müstahsılları için (10 T.L.) 
b) Karaavcılığı ruhsat tezkereleri (Köylülerhariç, her yıl için): 
1. Avcı cemiyetine dâhil olanlardan (50 T.L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan (100 T.L.) 
16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hu

susi eşhasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (her yıl için) (100 T.L.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsat

nameleri (4 000 T.L.) 
b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruh

satnameleri (2 000 T.L.) 
18. özel okul işletme ruhsatnameleri : 
a) îlk tahsil seviyesindeki özel okullardan (her yıl için) (özel anaokulfları 

ve özel kreşler dâhil) (2 000 T.L) 
lb) Orta tahsil seviyesindeki okullardan (her yıl için) (4 000 T.L.) 
c) Yüksek tahsil seviyesindeki okullardan (her yıl için) (6 00ü T.L.) 
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4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alına
cak ruhsat harçları : 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir 
kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık 
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre). 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahallelide 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahallerde 
VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak 

harçlar : 
1. Eczane açanlardan alınacak Ruhsat hacları : 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) 
Nüfusu 5 000 e kadar olan mahaller için 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahaller için 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanuna göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri 
14. Gümrük komisyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncuları

na verilecek ruhsatnameler : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için 
İkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) ıSu ürünleri müstahsılları için 
b) Karaavcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler hariç, her yıl için) 
1. Avcı cemiyetine dâhil olanlardan 
2. tAvcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan 
16. ıSilâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hu

susi eşhasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her yıl için) 
17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsat

nameleri 
b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruh

satnameleri 
18. Özel okul işletme ruhsatnameleri: 
a) îlk tahsiiıl ıseviyeısindeM özel otkullardan (Özel anaokuları ve özel kreşler 

dâhili) (her yıl için) 
b) Orta tahsil seviyesindeki okullardan (her yıl için) 
c) Yüksek tahsil seviyesindeki o'kullardan (her yıl için) 
(Kazanç temini gayesi bu'lunmıyan ve genel eğitime yararlı olduğu MiIHî 

Eğitim Bakanlığınca taısdik olunan özel okullar hariç) 
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MADDE 111. — Aynı kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet ve 
hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

0 

TRAFİK HARÇLARI 

I - Kayıt ve tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve 

tescil işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan 
2. Motorlu taşıtlardan 
a) Motosikletlerden 
b) Diğerlerinden 
(Otomobil, kaptıkaçtı, münübüs, kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli 

traktör, çekici araçlar ve benzerleri) 
II - Ehliyetname harçları : 
Karayollan Trafik Kanunu ve Tüzüğüne g-öre verilecek ehliyetnamelerden bir 

defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden 
2. Profesyonel ehliyetnamelerinden 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden 
4. Traktör ehliyetnamelerinden 
5. Uluslararası ehliyetnamelerinden 
III - imtihan harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde yapılacak imti-

tihanlarda, her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Sürücü ehliyatnamesi almak istiyenlerden 
2. Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
3. Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde : 
a) Sürücülerden 
b) Şoförlerden 
IV - Ehliyetname vizesi harçları : 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
VI - Ruhsat harçları : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
4. 19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre verilecek ruhsatlardan 
5. 31 nci maddesine göre verilecek : 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
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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 işlemlerinden bâr defaya mahsus olmak üzere hare «ılınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan (10 Tl.) 
2. Motorlu taşıtlardan 
a) Motosikletlerden (50 Tl.) 
b) Diğerlerinden (100 Tl.) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli 

traktör, çekici araçlar ve benzerleri) 
II - Ehliyetname harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden bir 

defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden 
2. Profesyonel ehliyetnamelerinden 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden 
4. Traktör ehliyetnamelerinden 
5. Uluslararası ehliyetnamelerinden 
III - İmtihan harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde yapılacak imti

hanlarda, her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Sürücü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
2. Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
3. Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde : 
a) Sürücülerden 
b) Şoförlerden 
IV - Ehliyetname vizesi harçları : 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
VI - Ruhsat harçları : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
4. 19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre verilec ek ruhsatlardan 
5. 31 nci maddesine göre verilecek . 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
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T.L.) 
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T.L.) 
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T.L) 
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(Millet Meclisinin kivini I ettiği metin) 

ONUNCU KISIM 

Değerli Kâğıtlar Kanununla yapılan değişiklikler 

MADDE 112. — 21 . 2 . 1963 tarih vo 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı «Değerli Kâ
ğıtlar Tablosu» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

DEĞERLİ KÂĞITLAR TABLOSU 

Değerli kâğıdın cinsi : 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
b) Beyanname 
c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 
Kira sözleşme kâğıtları 
Pasaportlar : 
a) Birinci sınıf kaiblı olanlar 
lb) İkinci sınıf kablı olanlar 
c) Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar 
d) iş ve işçi Bulma Kurumu vasıtasiyle yurt dışına çalışmak üzere gi

den işçilere verilecek pasaportlar 
ikâmet tezkereleri 
Evlenme cüzdanları : 
a) Bilinci sınıf kaiblı olanlar 
b) İkinci sınıf kablı olanlar 
c) Üçüncü sınıf kablı olanlar 
Nüfus cüzdanları : 

a) Bilimci sınıf kablı olanlar 
b) ikinci sınıf kaiblı olanlar 
işletme Vergisi perakende satış vesikaları (50 aded) 

Bedel 

( 1 
( 1 
( 2 
( 2 

(100 
( 75 
( 50 

( 30 
( 50 

( 75 
( 10 
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( 10 
( i 

(2,5 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

Çeşitli hükümler 

MADDE 113. — 23 . 6 . 1965 tarih ve 634 sayılı Kanunun 55 nci maddesinin birinci cümlesin
deki muafiyet Emlâk Alım Vergisi için uygulanmaz. 

MADDE 114. — Bu kanunun 105 nci maddesinde yazılı (1) sayılı tablonun makbuzlar ve diğer 
kağıtlar bölümünün 2/b pozisyonunda gösterilen vergi beyannamelerinden alınacak Damga Ver
gisinin bu kanunla artırılan hadlerine tekabül eden miktarları için 1970 malî yıhnda ceza uygu
lanmaz. 

MADDE 115. — 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 1 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Ancak tuz'u kimyevi maddeler istihsalinde ilk madde olarak kullanan sınai işletmeler, bu 
maksatla ve sadece kendi ihtiyaçlarında sarf etmek, harice satış yapmamak şartiyle tuz istihsal 
ve istihraç edebilirler.» 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

ONUNCU .KISIM 

Dtğcr!i Kâğıtlar Kanununda, yapılan değişiklikler 

MADDE 113. — 2.1. . 2 . 1963 tarih ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı «Değerli Kâ
ğıtlar tablosu» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

DEÜERLl KAĞITLAR TABLOSU 

Değerli kâğıdın cinsi : Bedel 

Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
b) Beyanname 
c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 
Kira sözleşme kâğıtları 
Pasaportlar : 

a) Birinci sınıf kablı olanlar 
b) İkinci sınıf kablı olanlar 
c) Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar 
d) iş ve İşçi Bulma Kurumu vasıtasiyle yurt dışına çalışmak üzere gi

den işçiler ile bunların eş ve çocuklarına verilecek pasaportlar 
İkâmet tezkereleri 
Evlenme cüzdanları : 
a) Birinci sınıf kablı olanlar 
b) İkinci sınıf kablı olanlar 
c) Üçüncü sınıf kablı olanlar 
Nüfus cüzdanları 
a) Birinci sınıf kablı olanlar 
b) İkinci sınıf kablı olanlar 
İşletme Vergisi perakende satış vesikaları (50 aded) 
Bono kâğıtları (Emre muharrer senetler) (10 aded) 
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T.L.) 
T.L.) 
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T.L.) 
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T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
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Çeşitli hükümler 

MADDE 114. — 23 . 6 . 1965 tarih ve 634 sayılı Kanunun 55 nci maddesinin birinci cümlesin
deki muafiyet Emlâk Alım Vergisi için uygulanmaz. 

MADDE 115. — Bu kanunun 105 nci maddesinde yazılı (1) sayılı tablonun makbuzlar ve diğer 
kâğıtlar bölümünün 2/b pozisyonunda gösterilen vergi beyannamelerinden alınacak Damga Ver
gisinin bu kanunla artırılan hadlerine tekabül eler. miktarları için 1970 malî yılında ceza uygu
lanmaz. 

MADDE 116. — 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3078 < ayıh Tuz Kanununun 1 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak tuzu kimyevi maddeler istihsalinde ilk madde olarak kullanan sınai işletmeler, bu mak
satla ve sadece kendi ihtiyaçlarında sarf etmek, harice satış yapmamak şartiyle tuz istihsal ve 
istihracedebilirle:r. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 116. — Bu kanunun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 117. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 117. — 21 . 5 . 1955 gün ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanunu
nun 28 . 5 . 1970 gün ve 1266 sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Anonim Ortaklık için yabancı memleketlerden satmalınacaık veya kiralanacak her nevi uçak, 
telsiz cihazı, emniyet ve işaret tesisatı ve bunlara mütaallik her türlü yedek edevat, malzeme ve 
teçhizat ile uçak seferlerinde kullanılmak üzere gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından temin 
edilecek jet yakıtları ithalde alman Damga Resmi dâhil, Gümrük Resminden ve diğer bilûmum ver
gi. ve resimlerden muaftır.» 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 118. — Bu kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 119. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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I-MNANSMAN KANUN" TASVİRÎSİNİ (İÖRÜŞUN (ÎKCMri KOMİSYONUN TAYSİYI']|/KRİ 

BİRİNCİ KISIM 

Taşıt al-mı vergisi 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 3. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 4. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

İşletme verilisi 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 12. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 15. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemişti,. 
MADDE İG. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 23. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 24. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 25. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 28. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 27. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 28. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 29. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 30. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 31. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 32. — Kesinleşmiştir, 
GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
I numaralı tablo kesinleşmiştir. 
II numaralı tabloda yapılan değişiklik benimsemiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul kıymet artıp vergisi 

MADDE 33. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se ııatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 34. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 35. — Komisyonumuz,, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 36. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 37. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 38. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 39. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 40. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 41. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 42. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 43. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 44. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 45. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 46, — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimse

miştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Spor - Toto Vergisi 

Kesinleşmiştir. 
Kesinleşmiştir. 
Kesinleşmiştir. 
Kesinleşmiştir. 
Kesinleşmiştir. 
Kesinleşmiştir. 
Kesinleşmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

(lider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
Kesinleşmiştir. 

Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
Kesinleşmiştir. 
Kesinleşmiştir. 
Kesinleşmiştir. 
Kesinleşmiştir. 
Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
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MADDE 47. 
MADDE 48. 
MADDE 49. 
MADDE 50. 
MADDE 51. 
MADDE 52. 
MADDE 53. 

MADDE 54. 
MADDE 55. 
MADDE 56. 
MADDE 57. 
MADDE 58. 
MADDE 59. 
MADDE 60. 
MADDE 61. 
MADDE 62. 
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MADDE 63. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 64. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 65. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 66. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 67. — Kesinleşmiştir. (Ek 1, 2, 3, 4 ncü madıdeler kesinleşmiştir.) 
MADDE 68. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 69. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 70. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
EK MADDE 1. — Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiş

tir. 
EK MADDE 2. — Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiş

tir. 
MADDE 71. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 72. — Korniryonunıuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 73. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 74. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 75. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 76. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 77. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 78. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 79. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 80. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 

ALTINCI KISIM 

Emlâk Alım Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler 

MADDE 81. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 82. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 83. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 84. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 85. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 86. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 87. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 88. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 

(Madde 16 ve 17 benimsenmiştir.) 
MADDE 89. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 90. — Kesinleşmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Veraset ve intikal Vergisi Kanuniyle ilgili değişiklikler 

MADDE 91. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
(Madde 10 benimsenmiştir.) 
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MADDE 92. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 93 — Kesinleşmiştir. 

SEKtZÎNCÎ KISIM 

1.7. 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 94. — Cumhuriyet Senatosunca tasarıya eklenen bu madde aynen benimsemiştir. 
MADDE 95. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 96. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 97. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 98. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 99. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 100. — Komisyonumuz, Cumhuriyet ıSenatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 101. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 102. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 103. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Harçlar Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 105. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse
miştir. 

MADDE 106. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 107. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 108. — Komisyonumuz, Cumhuriyet fcenatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 109. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 110. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 111. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 112. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 

ONUNCU KISIM 

Değerli kâğıtlar Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 113. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 114. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 115. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 116. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 117. — Cumhuriyet Senatosunca tas, riya ekilenen bu madde aynen benimsemiştir. 
MADDE 118. — Komisyonumuz, Cumhuriyet lEvnatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
MADDE 119. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiştir. 
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Toplantı ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 202 ye | nci ek 

Emlâk Vergisi kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi İçişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen üyelerden kurulu 38 Numaralı Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet Senatosu 1/1130) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1461) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 22 . 7 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10638, 1/1130 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 ,. 7 . 1970 gün ve 1784 sayılı yazınız. 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senato

su Genel Kurulunun 22 . 7 . 1970 tarihli 98 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul 
edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Açık oy neticeni : 104 

Kabul : 78 
Ret : 26 
Cckinscr : — 

Not : Bu tasan Genel Kurulun 20, 21, 22 . 7 . 1970 tarihli 96, 97 ve 98 nci birleşimlerinde 
görüşülmüştür. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
G e cici JComisy onu 
Esas No. : 1/332 

Karar No. : 5 

27 . 7 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Kmlak Verdisi kanunu tasarısının 'Cumhuriyet 'Senatosu Grene! Kurulundaki müzakerelerin
de yapılan (3, ,4, '5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 38 ilâ 43 neü 
ve geçici 1 ve 3 neü maddelerdeki) •değişiklikler ve yeni madde ilâveleri ( 4 neü ve geçici 5 nei 
maddeler) Geçici Komisyonumuzca., Hükümet 'temsilcisinin de katıldığı toplantıda görüşülmüş ve 
bu değişikliklerle madde ilâveleri aynen benimsenmiştir. 

Cenel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz etmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu toplantıda Başkan 

Sözcü 
Ankara 

T. Toker 

Erzincan 
S. Perinçck 

Adana Çorum 
M. K. Küçüktepepınar Söz hakkım mahfuzdur 

A. Güler 

Kars 
/. II. Alaca 

Kars 
2'. Artaç 

Diyarbakır 
A. Ensarioğlu 

Siirt 
M. N. Oktav 

Manisa 
S. Gihnüspala 

Tokat 
O. Hacıbaloğlu 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Çanakkale 
M. H. Önür 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
N. Gür er 

Malatya 
II. d ökçe 

imzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 202 ye 1 n<si ek) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

EMLÂK VERGİSİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Bina Vergisi 

JİİKİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

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 oranınûa mükelleftirler. İştirak 
halinde mükellefiyette malikler vergiden mütesclsilen sorumlu olurlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflıklar : 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemde şartiylc 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) 11 özel idarelerine, belediyelere ve köylere ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler 
veya bunlara bağlı müesseselere ait; 

aa) ıSu, 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 (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, askeri gazinolar ve kantinler ile bunların müştemilâtı; 
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 şartiylc makima ve alet depoları, zahide ambarları, samanlık
lar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, 'kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (Seralar) ve 
İK-nzem binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları; 

i) ıSu ürünleri müstahsili arının 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 ikamöte tahsis olu
nan kısım için uygulanır.) 

j) Umuma tahsis edildiği Maliye Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 202 ye 1 nci ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

EMLÂK VERGİSİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Bina Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

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 inal ile olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak 
halinde mülkiyette malikler vergiden müteselsildi 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, kanunla 
kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar; 

b) İfl 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; 
c) Köylere "ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları (soğukhava depoları, içmeler ve kap

lıcalar) ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarım karşılamak maksadiyle 
İ!şletilen hamam, çamaşırhane ve değirmenler ve köy odaları; 

d) Ordu evleri, askerî gazino ve kantinler ile bunların müştemilâtı; 
e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere 

aldölmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartiyle); 
f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlik 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 müstahsıllarmın 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 olunan 
kısım için uygulanır.) 

j) Umuma tahsis edildiği Maliye Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve 

Millet Meclisi (S. Sayısı v 202 ye 1 nci ek) 



— 6 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

banların ımütemmimlıeıriyle demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, pe
ron, alimıantasyon tesisleri, iskele ve istasyon bina lan ile yolcu salonları, cer ve malzeme depo-
L'.rı gibi demiryolu mütemmimleri, (diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman ve müstakil ida-
rnbane 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 ımilletlerarası kuruluşlara, milletler arası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine 
ait binalar; 

m) Genel eğitime ve ıkamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (dernekle rd e kazanç temini gayesi bulunmamak ve vakıf
larda 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 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 liraya 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, satmalma 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 i'l'e 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
tikleri ve işletmelerine dâhil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada 
tahsisi halinde Turizm Müessesesi Belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl; 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vulmbulduğu 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 imar 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 «a», «b», «c» 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 bu'lunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından 
muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldjğı bütçe yılının sonuna kadar geçten yıllara ait muafi
yet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 202 ye 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul, ettiği metin) 

bunların ımütemmimleriyle, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, 
peron, alimantasyon tesirleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, cer ve analzeme de
poları gibi demiryolu mütemmimleri (diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman ve (müstakil ida-
relhanıe 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: şartiyie) ve "merkezi Türkiye'de 
bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait bi
nalar; 

m) Genel eğitime ve kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Balkanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (derneklerde kazanç temini gayesi bulunmamak ve va
kıflarda 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 bin liraya ıkadar (50 bin dâhil) olmak şartiyie yeniden inşa edilen binalar, 

bina apartman ise daireler, mesken olarak kullanılmak kaydiyle ve inşalarının sona erdiği yılı 
takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl, 

Vergi değeri 100 bin liraya kadar olan binalarda yukardaki muaflık hükmü, değerin 50 bin 
lirası için aynusürc ile uygulanır 

Vergi -değeri 150 ıbin liraya kadar olan binalarda ise yukardaki muaflık hükmü, değerin 25 
bin lirası için aynı süre ile uygulanır. 

ıBu 'binaların, ibirıa apartman ise dairelerin, Mesken olarak kullanılması şartiyie, satmalına 
veya sair suretle iktisabolunması halinde de yukardaki hüküm bakiye müddet için tatbik edilir. 

İlâve inşaatlarda, bu kısıım için yukarda ya/ıh muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır. 
(Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen ' eya tamamen (meskenden başka maksatlara tah

sisi'halinde bu bina veya daireye tanınmış bulunan muaf iyot, tahsisin yapıldığı yılı takibeden bütçe 
yılmdan itibaren düşer. 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizmi müessesesi belgesi al
mış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi erinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tah
sis ettikleri ve işletmelerine dâhil binaları, inşalarının ısona erdiği veya mevcut binaların bu 
maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgecinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itiba
ren 6 yıl; 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vukubulduğu 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 muafh etten faydalandırılır. >(İBu halde, bu maddonin 
(a) fıkrası hükmü uygulanmaz.) 

Mezkûr bölgeler Maliye ve İmar ve İskân bak.nlı.klarmca müştereken tesbit olunur. 
d) Fuar, sergi ve panayırlarda inşa edilen bir-alar (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 bulunuimazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından 
muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait mu
afiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildi.-iv-de bulunulmaz.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 202 ye 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kalbul ettiği metin) 

Köy binaları için istisna : 

MADDE 6. — Köylerdeki binaların değerlerinin 60 000 lirası, bu vergiden müstesnadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah : 

MADDE 7. — Bina 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. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası : 

MADDE 10. — Bina Vergisi, mükelleflerinin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 
Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri mecburidir. 

(Devletin muafiyetten faydalanması hali hariç) 

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 ttmar ve İs

kân Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirtilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 202 ye 1 nci ek) 



— 9 — 

(Cumhuriyet 'Senatosunun kabul ettiği metin) 

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, binalın 'bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan ver-
yi 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 nisbetlerde alınır : 
50 bin liraya kadar olan matrahlarda binde 7 

100 bin liraya kadar olan matrahlarda binde S 
150 bin liraya kadar olan matrahlarda binde 0 
150 bin liradan yüksek olan matrahlarda binıh 10. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası : 

MADDE 10. -— Bina Vergisi, mükelleflerinin yAzılı ibeyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir : 
Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri mecburidir. 

İKİNDİ KISIM 

Arazi Vergisi 

BÎRtNCl 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, parselenmemiş olmasına rağmen bu kanuna göre arsa sayılacağı İmar ve İs

kân Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirtilir. 
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Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazî tâbiri arsaları da 
kapsar. 

Mükellef : 

MADDE 13. — Arazi Vergisinin arazinin maliki, varsa intifa hakkı 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 mütcselsilen sorumlu olurlar. 

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 ret ve iade olunur. 

İKİNCİ HOLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflık : 

MADDE 14. — Aşağıda yapılı arazi kiraya verilmemek şartiyle Arazi Vergisinden 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) 11 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 miUletlararası 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 acılanmış 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; 
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Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer in a (İdelerinde yer alan arazi tâbiri arsaları da 
kapsar. 

Mükellef : 

MADDE 13. .— Arazi Vergisini, arazinin maliki varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa 
araziye analık ıgibi tasarruf edenler öder. 

Bir araziye (müşterek mülkiyet halinde mâlik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak 
halinde mülkiyette ımâlikler vergiden '(müteselsi en sorumlu olurlar. 

Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmıyan kişiler tarafından 'ödenen Arazi 
Vergileri ihtilâfın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması ıhalinde ihtilâfla ilgili bulunanların karar 
talihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları partiyle kendilerine ret 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; 

b) t i özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara 
bağlı müesseseler tarafından işletilen: 

aa) Su, Elektrik, havagazı, mezbaha ve so^uk hava işletmelerine ait arazi; 
ıbb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait arazi; 
c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere 

aidolmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulun:.!,imaları şartiyle): 
d) Yabancı devletlere aidolup gerek elçilik ve Ikonsoloslulk binaları gerekse 'elçilerin ikâme

tine (mahsus binalar yapılmak üzere sahibolunan arazi ve arsalar ile ıbu çeşit binalardan yanan, 
yjkılanların 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 djsmda insan emeğiyle yeniden orman haline ge

tirilmek 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 2 ' yıl; 
d ) Yeniden aşılanmış kestanelik 20 yıl; 
e) Yeniden aşılanmış harnupluık (Keçiboyı. ^ u ) 10 yıl; 
f) Yeniden fidanla veya aşılamak suretiyle yetiştirilen her nevi meyvelikler 10 yıl; 
,g) Yeniden emekle yetiş tir ilmiş çay ve narenciye bahçeleri 10 yıl; 
h) Yeniden emekle yetiştirilmiş fındıklıklar 15 yıl; 
i) Yeniden yetiştirilen bağ ve güllükler 6 yıl; 
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1) Muhitin hususiyetine göre sahipli arazide yeniden yetiştirilecek fıstık çamlıkları ve pala
mut meşelikleri 20 yıl; 

3. Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bit
kilerinin yetişmelerini engelliyen arazilerden ;bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık 
ve sair haller dolayısıiyle 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 Vergi Dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazMn tâyin olu
nan cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılından başlar. Blitçe yılı içinde bildirim ya
pılmazsa muafiyet bildirimin yapıldığı yılı takibeden 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 livası, 
Arad Vergisinden müstesnadır. 

Bu hükmün tatbikatmda aile reisi ile birlikte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara ait 
arazi değerleri toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı isrisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara alın
mak suretiyle uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah : 

MADDE 17. — Arası Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

Nisbet : 

MADDE 18. — Arazi Vergisi aşağıda yazılı nisbetlerde alınır : 
î lk gelen 50 000 liraya kadar matrahlarda «binde 3 
Sonra gelen 75 000 » * » » 4 

» > 100 00O » » » » 5 
» » 325 000 » » » » 8 

3'25 001 liraya ve daha fazla matrahlar için binde 10 
Arsalar için vergi nisbeti binde 16 tir. 
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j) Yeniden yetiştirilen kavaklıklar 10 yıl; 
k) Muhitin hususiyetine göre sahipli arazide \eniden yetiştirilecek fıstık çamlıkları ve pala

mut ımeşelikleri 25 yıl; 
3. Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bitki

lerinin (yetişmelerini enigelliyen araziden; bat-ıkhk, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve 
sair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma el
verişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

Oeçici olarak muaflıktan istifade için arazinin hu maddede yazılı cihetlere tahlsiıs edilmiş olduğu-
îi'un ilgili Vergi Dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâyin olunan 
cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa 
muafiyet bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde biîdiriııain 
yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet haikkı düşer. 

Muafiyetleri sona eren arazi, muafiyetin bitruhü takibeden bütçe yılımdan itibaren vergiye 
tabi tutulur. 

Muafiyet konusu arazinin bu maddede gösterilen . cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının 
şartlarını Maliye, Orman ve Tarım Bakanlıkları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği müştereke ti tes-
bit eder. 

MADDE 16. — Mükelleflerin bir verigi dairen bölgesindeki arazisinin (arsalar hariç) toplam 
vergi değeri 50 000 liraya kadar olanlarının tamamı 50 000 liradan fazla olanlarının 50 000 li
rası arazi vergisinden müstesnadır. 

Bu hükmün tatbikatında aile reisi ile birlikte yaşryan eş ve velayet altındaki çocuklara ait 
arazi değerleri 'toplu olaralk nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna hisseli arazide mü keli ef 1 erin hisse miktarları ayrı ayrı nazara ahn>-
rnak suretiyle uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah : 

MADDE 17. — Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

Bir ilçe hudutları içindeki bir mükellefe ait a razinin Vergi değerleri 'aynı matrahta birleştirilir. 
Aile reisi, kendisiyle birlikte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazinin vergi de

ğerlerini aynı matrah tiçinde beyan etmeye mecburdur. 

Nisbet : 

MADDE 18. — Arazi vetfgisi aşağıda yazılı nisbetlerdo alınır. 
İlk gelen (50 000 lira için binde 2 
Sonra gelen 76 000 lira için binde S 
Sonra gelen 100 000 lira için binde 4 
Sonra gelen 100 000 lira için binde 6 
Sonra gelen 100 000 lira için binde 8 
425 bin liradan fazla matrahlar için binde 10 
Arsalar için vergi nisibeti binde 15 tir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin 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 büf.şe yılının birinci (dâhil) 
ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BİRÎNCt BÖLÜM 

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 dçin 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. 

Köylerde yapılacak beyan : 

MADDE 25. — Köylerde bulunan bina ve arazilerin vergilendirilmesiyle ilgili beyanlar şifaM 
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 g;ü.n içinde mezkûr defter müsflbit evrakla birlikte 
muhtarlar tarafınJdan imiza mukabilinde ilgili vergi dairesinıe teslim olunur. 

Vergi değeri : 

MADDE 29. — Vergi değeri, emlâk yengisinin mevzuuna giren bina ve arazinin rayiç bedelidir. 
Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım - satım bedelidir. 
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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 olanların da -beyanname yenmeleri mecburidir. 

Verginin tarh ve tahakkuku : 

MADDE 21. — Ara.zi Vergisi ilgili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk 
ettirilir. 

Yapılan bu tarih ve tahakkuku takibeden yıllarda Arazi Vergisi her bütçe yılının birinci (dâ
hil) ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır* 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hıüküanler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Beyanname verme ve bildirimde bulunma süresi : 

MADDE 28. —(Emlâk Vergisi beyannameleri: 
a) Bina ve arsalar için beş yılda, arazi için Jse, on yılda ibir defa olmak üzere, Mart, Nkan, 

Mayıs .aylarında; 
b) Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu veya inşaatın ısona ermesinden .evvel kısmen kul

lanılmaya başlanımışsa her kısmım kullanılmasına başlandığı tarihi takibeden üç ay içinde; 
c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı vergi id eğerini tâdil eden sebeplerin doğması halinde 

değişikliğin vukubukluğu ayı takibeden üç ay içinde; 
İlgili vergi dairesine verilir. 
Yutardaki fıkralarda yazılı siüreleri bir misline kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Köylerde yapılacak beyan : 

MADDE 25. — Köylerde bulunan bina ve arazinin ver'gilendirilımesiyle ilgili beyanlar şifahi 
veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. Şifahi veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve nıuftıtevası Maliye Bakanlığınca teslbit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı deftertorine g'eçi-
rildilkten sonra mahsus hanesi mükellefe iınza ettirilir. 

Mükellefler dilerlerse bina ve arazi kılylmct beyanı defterine kaydettirmek istemedikleri bina 
ve arazisini, beyan sıürosin'de doğrudan doğruya ilgili vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak 
beyan edebilirler. 

Birinci ek sürenin hitanımdan itibaren 15 gün içinde mezkûr defter mülsbit evrakla 'birlikte 
mulhtarlar tarafından iımi-za mukabilinde ilgili vergi dairesine telsi im olunur. 

Vergi değeri : 

MADDE 29. — Vergi değeri, Emlâk Vergisinin 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 n/ci maddesine göre 
hazırlanacak tüzükte belirtilecek normlar nazara alınır. 

Tarım arazisinin vergi değerinin tesb itinde ise arazinin (Arsalar hariç) potansiyel hâsılası da 
nazara alınır. 

Ödeme süresi : 

MADDE 30. — Emlâk Vergisi birinci taksiti Mart, Nisan vıe Mayıs ay]arında 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. 
içinde 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 'edileme/. 

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. 

KaçakçıUk cezasının uygulanmayacağı : 

MİADDE 35. — Bu kanunun tatbikatında V. U. Kanununun kaçakçılık oezası ile ilgili hüküm
leri uygulanmaz. 

Çeşitli hükümler 

Vergi hasılatlıdan 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 hasılatının % 70 i 
özel idarelere, 

ödenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 202 ye 1 nci ek) 



— 17 — 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihindeki nonmal alım satım bedelidir. 
Arazi ve bina ile ilgili normal alım bedelinin tâyininde bu kanunun '31 nci maddesine göre 

hazırlanacak tüzükte belirtilecek norımlar nazara jıhnır. 
Tarım arazisinin vergi değerinin tesbitinde ise arazinin (Arsalar hariç) verim gücü de nazara 

alınır. Yerim gücünün hangi hallerde nazara alınacağı Tüzükte belirtilir. 

Ödeme süresi : 

MADDE 30. — Emlâk Vergisi birinci taksiti Mart, 'Nisan ve Mayıs aylarında ikinci taksiti Ka
sım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 

Köylere ait bina ve arazinin vengisi Kasım ayı içinde ödenir. 
Maliye Bakanlığı ödeme aylarını bölgelerin özelliklerine göre iller itibariyle değiştirebilir. 
İçinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile önceki bütçe yıllarına ait IBnıa ve Arazi vergile

ri ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilaflı ise yapılan tarhiyat imiktan 'kadar nakit veya Hazine tah
vili (Tasarruf bonosu hariç) veya ıbanka teminat mektubu emaneten yatırılmadıkça bina ve arazi
nin (biıia aparttman ise dairelerin) 'başkalarına devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde »aynî bir 
hak tesis ve ref'edilemez. 

Vergi Dairesince yapılacak işlem : 

MADDE 31. •— Vergi İDadresi, gerektiği takdirde, Maliye Bakanlığınca 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 değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabiî, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre na
zara alınacak nanmlar 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 fık
rada adı geçen 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. 

Kaçakçılık cezasının uygulanmıyocağı : 

MADDE 35. — Bu kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanununun kaçakçılık cezası ile ilgili hü
kümleri uygulanmaz. 

Çeşitli hükümler 

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 alınan Emlâk Vergisi hasılatının '% 30 ıı özel 
idarelere, % 50 si belediyelere, 

2. Belediye sınırları dışındaki, arazi ve binalardan alman Emlâk Vergisi hasılatının % 70 i 
özel idarelere, 

Ödenir. 
Ancak, yukardaki 1 nci ve 2 nci fıkralara göre il özel idarelerine ayrılan payın % 3 ü kesile

rek köy idareleri sermaye payı olarak İller Bankasına verilir. 
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Kesirler : 

MADDE 39. — Emlak Vergisinin hesaplanmasında 50 (dâhil) kuruşa kadar olan vergi kesir
leri atılır; 50 kuruştan fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 40. — Aşağıda yazılı kanunlarla crğcr 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 Kanamın 545:; 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 nei 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 talihinden sonra kalan kısmı için uygulanır. (Ancak, 28 . 2 . 1970 
tarihine kadar tarhı gereken Bina, Buhran ve Savunma vergileri, mezkûr tarihe kadar in er'i olan 
kanun hükümlerine göre tarh, tahakkuk ve tahsil olunur.) 

GEÇİCİ MADDE 3. — 28 . 2 ; 1970 tarihine kadarki 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-
yonlerin, vergi cezası ve gecikme zamlarının % 90 ı, 2 nci iki ay sonuna kadar tamamını ödiyeıı-
lerin vergi cezası ve gecikme zamlarının % 80 i ve 3 ncü iki ay sonuna kadar tamamını ödiyeıllcrin 
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 ııisbette aftan faydalanırlar. 
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Kesirler : 

MADDE 39. — Emlâk Vergisinin hesaplanma-;uda 100 kuruşa kadar olan vergi kesirleri atı
lır. 

Bina ve Arazi vergilerinde zamanaşımı süresinin başlangıcı : 

MADDB 40. — Beyan dışı kalan Bina ve Arazinin vergilerinde zamanaşımı, bu bina ve arazi
nin beyan edilmediğine idarece muttali olunduğu tarihi takibeden yılın başından itibaren başlar. 

İKÎNC1 BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 41. — Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyaıı hükümler 
kaldırılmıştır : 

1. 4 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 1996, 2413, 2870, 2898, 4873, 5648, 
5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı kanunlar ile ok 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 ve 4040 sayılı Kanunun 489 sayılı Kanunla 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. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki geçici muaflık 
hükümleri; gerek bu kanunun yürürlüğü tarihinden önce muaflıktan faydalanmamış binalar hali
kında, gerekse 6188 sayılı Kanunun 13 ncü mad leşi ile 1837 sayılı Kanunun 206 ve 491 sayılı ka
nunlarla değişik 4 ncü maddesi gereğince geçici muafiyet almış binalar hakkında da, bu binala
rın inşalarının siona er'diği yıiı takibeden 10 yılh'k 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 ele ve tadilleri gereğince tanınan geçici muafiyetler sak
lıdır. 

GEÇİCİ .MADDE 3. — 28 . 2 . 1971 tarihine Ladarki 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 nci ay sonuna kadar tamamını 
ödiyonlerin, vergi cezası ve gecikme zamlarının c/o 90 ı, 2 nci iki ay sonuna kadar tamamını ödi-
yenlerin vergi cezası ve gecikme zamlarının % 8ü 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 açıkVmd'ğı nisbette aftan faydalanırla;'. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Maliye Bakanı bu kaoun ve diğer vergi kanunları hükümlerinin uygu
lanmasında Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı «durak ii ve ilçelerde servisleri kontrol altında 
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Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 41. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
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bulundurmak ve vergi tetkik ve yoklamalarını yaptırmak üzere defterdarlık kontrol memurla
rını geçici surette görevlendirebilir. 

Bu şekilde görevlendirilenlere Maliye Bakanlığınca hazırlanacak esaslar dâhilinde vazife gör
dükleri sürece belediye hudutları dışında vazife gören defterdarlık kontrol memurları için tesbit 
olunan en az yevmiye miktarı ödenir. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 42. — Bu kanun 1 . 3. 1971 tarihinle yürürlüğe girer. 

MADDE 43. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
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Emlâk Vergisi Kanun tasarısını görüşen Geçici Komisyonun tavsiyeleri 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. . 
MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 3. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 4. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. , 
MADDE 5. — Komisyonumuz Cumhuriyet, Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 6. — Komisyonumuz, Cumhuriyet iSenatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 7. — Komisyonumuz, Cumhuriyet iSenatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 8. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 10. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 12. — Komisyonumuz, Cumhuriyet iSenatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 13. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 14. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 15. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 16. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 17. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 18. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 20. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 21. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 23. — Komisyonumuz, Cumhuriyet iSenatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 24. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 25. — Komisyonumuz, Cumhuriyet 'Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
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MADDE 26. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 27. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 28. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 29. — Komisyonumuz, Cumhuriyet (Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
(MADDE 30. — Komisyonumuz, 'Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
(MADDE 31. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 32. — Kesinleşmiştir. 
'MADDE 33. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 34. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 35. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 36. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 37. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 38. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 39. — Komisyonumuz, Cumhuriyet 'Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 40. — Cumhuriyet 'Senatosunca tasalıya eklenen bu madde aynen benimsenmiştir. 
MADDE 41. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
GEÇİÖt MADDE 1. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen 

benimsemiştir. 
GıEÇlÖİ 'MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
GKEÇİÖİ MADDE 3. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen 

bonimısiemiştir. 
ıGKÇÎ.Oİ MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
ÖEÇJİCI MADDE 5. — Cumhuriyet Senatosun a tasarıya dklenen bu makide aynen benimse

miştir. 
MADDE 42. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 
MADDE 43. — Komisyonumuz, Cumhuriyet, vSeııatosunca yapılan değişikliği aynen benimse

miştir. 

» - © « 
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Dönem : 3 A A A 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : J[ J.6 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odalar Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal ve 11 arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih 
ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve adı geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 39 No. lu Geçici Komisyon rafcoru 

(1/333, 2/50, 2 /79) 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat O dalan Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/333) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 5 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 565/3712 
MİLLET M KOLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
17 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odalar Bir
liği Kanununun, bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
alarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

(Başbakan 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun ta'sarısı gerekçesi 

23 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sayıl] ı Ziraat Oda'arı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin kuruluş 
masrafları için gerekli bulunan ödeneğin ancak 1963 yılı Bütçesine konulabilımiş olması sebebiy
le bahis konusu kanunun fiilen uygulanmasına 1%8 ten itibaren geçilebilmiştir. 

Bu tarihten itibaren kurulmaya başlıyan ve sayıları yıldan yıla artarak halen 619 a varımış 
bulunan Ziraat Odalarının 7 yıllık faaliyetleri sı asında görülen aksaklıkları gidermek amaciyle 
mezkûr kanunun 4, 5, 8, 9, 11, 17, 18, 20, 26, 28, 30, ve 31 nci maddelerinin değiştirilmesinde za
ruret görülmüş ve değiştirme sebepleri de aşağı la izah edilmiştir. 
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1. Meır'i kanunun 4 ncü maddesinin, çiftçiliğin ve çiftçinin tarifi ile ilgili fıkrası, uygulama-

da karşılaşılan güçlükleni bertaraf etmek amacı ile açıklığa kavuşturulmuştun'. 
2. Mer'i kanunun 5 nci maddesinin 2 nci paragrafındaki, hakikî şahıslar hakkında istenilen, 

köy veya ihtiyar heyetlerince hazırlanacak cetvellerin odalar tarafından onaylanmasını mütaakip, 
bir ay süre ile ilân tahtasına ve köylerde de muhtarlar tarafından herkesin görebileceği bir yere 
asılması gereği konulmuştur. Bu hükmün getirilmesindeki gaye; üyelerin kayda esas olan kemdi 
durumlarını öğrenebilmesi ve varsa itirazlarını zamanında yapabilmesini temin maksadiyledir. 

ı3. Oda umumi heyetinin içtimai ve vazif el eriyle ilgili 8 nci maddede belirtilen ve oda genel 
kurulunun teşkiline ait bölülme, tarımda ilgili kuruluşların odalarla koordineli çalışmalarını temin 
maksadiyle .mezkûr teşkilât temsilcilerinin de davet edilmesi hükmü cklcnimiştir. 

4. Oda meclisiyle ilgili 9 ncu maddenin 3 ncü paragrafında belirtilen müessese ve kuruluş 
temsilcilerinin oda meclislerinde tabiî âza ve reye sahibolma hükmü, Anayasanın 122 nci mad
desinin ışığı altında meslek kuruluşları organlarının kendileri tarafından ve kendi üyeleri ara
sından seçilmesi esası kaJbul edildiğinden tabiî üyelikler, oda organlarının ancak aslî üyeleri ara
sından seçilmesi öngörüle.relk kaldırılmıştır. 

5. İdare heyetiyle ilgili 11 nci maddede belirtilen oda idare heyeti üyeleri sayısını azaltmak 
suretiyle, odaların malî yükünün hafifletilmesi düşünülerek, odalar idare heyetinin oda meclis-
1 eninin iki yıl için kendi arasından seçeceği beş üyeden teşekkül etmesi öngörülmüştür. 

fi. Vilâyet kongrelerinin toplanınalariyle ilgili 17 nci maddede belirtilen ve kongrelerin, zira
at odaları meclisleri (Tabiî azalar dâhil toplanır) hükmü masrafların azaltılması maksadiyle kaldı 
rı.larak vilâyet dahilindeki ziraat odaları meclislerinden beşer, idare heyetlerinden de ikişer kişi
nin iştirakiyle yapılması öngörülmüştür. 

Talbiî âzahıklar kaldırılmış olduğu cihetle Kongrelere, il dahilindeki müesseseler ve kuruluşlar 
temsilcilerinin seçme ve seçilme hakları olmamak şartiyle çağırılması faydalı mütalâa edilmiştir. 

Maddeye, konigre masraflarının merkez ziraat odalarınca karşılanması her zaman mümkün ola-
'înıyaeağı düşüncesiyle, lüzumlu idari masrafların Ziraat Odaları Birliğince karşılanmam hükmü de 
ilâve edilmiştir. Ayrıca, maddenin (a) fıkrasına çalışma programlariylc birlikte yıllık çalışma ra
porları ve uygulama sonuçlarının da görüşülmesi hususu eklenmiştir. 

7. İdare heyeti ve oda meclisinin f esiniyle ilgili 18 nci maddenin (ıb) fıkrasının 1 bendinin 
3 ncü satırındaki, «Talbiî âza dâhil» tâbiri önceki değişikliklere uygun olarak kaldırılmıştır. 

8. Giriş ücretleri ve yıllık aidatla ilgili 20 nci maddedeki, üyelerin giriş ücretleri ile »diyecek
leri yıllık aidatlar bakımından derecelenıdirilmeleri nizamnameye bıırakılmıyaralk bu maddeye ak
tarılmak suretiyle giriş ücretleri ve yıllık aidatlar kanun maddesine alınarak hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca giriş ücretleri de bu derecelendirmeler üzerinden azaltılarak alınmak suretiyle üye kay
dında maddi bakımdan kolaylıklar getirilmiştir. 

Yıllık aidatların ödenmıeısi bakımımdan, 4 ncü 'maddenin (<a) fıkrasında belirtilen gerçek kişi
ler, yıllı'k gayrisâfi çiftçilik gelirlerine göre beş dereceye, aynı maddenin (b) ve (e) fıkraların
da belirtilen üyeler ise üç dereceye ayrılmışlardır. Bu suretle 4 ncü maddenin (ıb) ve (c) fıkrala
rında belirtilen üyelerince gelirlerine bakılmaksızın 1 nci derecede çiftçi sayılması yerine, gayri
sâfi gelirlerine göre aidat ödemeleri suretiyle daha âdil bir sistemlin getirilmesine çalışılmıştır. 

9. Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyetinin topdanımasiyle ilgili 26 nci maddenin 4 ncü pa
ragrafında belirtilen Bıakanlik ve kuruluş temsil çilerinin genel kurulun tabiî âzası ve umumi he
yette rey sahibi olmaları hükmü yukarda izah olunan değişikliklere uygun olarak kaldırılmış
tır. 

10. Birlik İdare Heyetinin teşkili ve Birliğin temsil edilmeliyle ilgili 28 nci maddenin birinci 
paragrafında belirtilen idare heyetinin 11 kişiden teşekkül etmesi yerine, Birliğin memuru du
rumunda olan hukuk müşavirinin idare heyetinden çıkarılmasının uygun olacağı ve masrafların 
da bir miktar azaltılması ma'ksadiyk,, bir üyenin 'daha mer'i kanunda belirtilen sayıdan eksiik se
çilerek uım.umi kâtip dâhil 9 kişiden teşekkülü öngörülmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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11. Dahilî talimatname ve umumi kâtip hakkındaki 30 ncu maddenin umumi kâtiple ilgili hük

müne, açıklık vermek ve bu göreve seçilecek şahıslarda aranması lüzumlu özellikleri belirtmek 
maksadiyle ilâveler yapılmış ve umumi kâtibin, görevinin daha iyi bir şekilde ve aksatılmadan 
yürütülmesini sağlamak gayesiyle 4 yıl müddetle seçilmesi hükmü getirilmiştir. Ayrıca aynı şahsın 
tekrar uumumi kâtip seçilebilmesi de hükme bağlanmıştır. 

/12. Birliğin gelirlerinin belirtildiği 31 nci maddenin ('e) fıkrasındaki ticaret ve zahire bor
salarının bir evvelki yıl umumi gelirleri tutarından almacalk % 5 lerin, tatbikatta görülen aksak
lıklar, tahsil edilememe durumları ve bu husustaki müracaatlar nazarı dikkate alınarak; 5590 sa
yılı Kanunun 56 nci maddesinde, ticaret ve zahire 'borsalarının gelirleri olarak tadadedilen fıkra
lardan, yalnız (c) (muamele tescil ücreti) ve (ç) (Yapılan hizmetler karşılığı ücretler), fıkrala
rındaki gelirlerden bir evvelki yıl tutarının % 5 ini Birlik emrine tevdi etmekle mükelleftir, şek
linde değiştirilmesi; 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından almacalk 800 000 Tl. sının da, Birliğin gelirinin artı
rılması maksadiyle 1 000 000 Tl. sına çıkarılması lüzumlu görülmüştür. 

Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

(2/50) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

19 . 11 . 1969 

İkinci dönemin sonunda ve hükümsüz kalan kâğıtlar dergisinde 1/509 sayıyla kayıtlanan; 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısını yeniliyoruz. 

Gereğini ricıa ederiz. 

-Saygılarımızla. 

Bursa Milletvekili 
K. Önadım 

Manisa Milletvekili 
8. Çağlar 

Kırklareli Milletvekili 
M. Atagün 

Bursa Milletvekili 
M. Tayyar 

Balıkesir Milletvekili 
M. Çavdaroğlu 

Bursa Milletvekili 
B. Kunt ay 

Eskişehir Milletvekili 
/. Angı 

Çorum Milletvekili 
A. Topçubaşı 

Balıkesir Milletvekili 
1. Aytaç 

Manisa Milletvekili 
Ö. Sakar 

Muğla Senatörü 
1. Karaöz 

Ordu Milletvekili 
H. Mdğden 

Antalya Senatörü 
Â. Tekin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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T. C. 
Başbakanlık 5 . 4 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-565/2485 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 
2 . 4 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği kanun 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği kanunu tasarısının ıbâzı maddelerimin değiştirilme
sine ve geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı gerekçesi 

23 Mayıs 1967 tarih ve 6964 .sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin kuruluş giderleri 
için gerekli bulunan ödenek 1963 yılı Bütçesine konulmuş olması dol'ayısiyle kanunun fiilen uygu
lanmasına bu tarihte geçilebilmiştir. Bundan son,ra kurulmaya başlıyan ve sayıları yıldan yıla ar
tarak balen 619 a varmış bulunan ziraat odalarının dört yıllık faaliyetleri sırasında görülen ak
saklıkların giderilmesi ve kuruluş giderlerinin karşılanabilmesi için ıbâzı değişikliklerin yapılması 
zorunlu görülmüştür. 

Değiş'tiriien maddeler : 
1 —6964 sayılı Kanuna göre ziraat odalarının her ilçede kurulması ve çiftçi tarifine giren her

kesin üye olması mecburi iken kanunun dört yıllık uygulaması ve yeni Anayasamız karşısında çok 
önemli bir husus olan üyelik mecburiyetinin kaldırılarak çiftçilerin odalara girip girmemelerinde 
serbest olmaları ve bu hususun ihtiyara bırakılması uygun görüldüğünden, üye kaydına mütaalTik 
5 nei (maddenin bu hususları sağlı yarak şekilde değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

2 •—• Giriş ücreti ve yıllık aidat tüzüğe bırakıl ımamakta, kanunda yer alması sağlanmakta ve 
tahsilatın ne «surette yapılacağına dair esasların tüzükte yer alması öngörülmektedir. 

3 •— Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olup üye kaydedilineye mecbur olanlardan bu mecbu
riyeti yerine getirmiyenlerin odalar tarafından re'sen kaydedileceği kabul edilmektedir. 

4 — Giriş ücreti ve yıllık aidatlarını süresi içinde ödem iyeni erden % 20 olarak alman ceza 
çiftçi vatandaşların lehine olarak % 10 a indirilmekte ve giriş ücretleri ve yıllık aidat ve zamlar 
ile kesinleşen para ceza'larmın tahsillerine ait odalarca verilen kararların icra dairelerince ilâmlar 
,gibi infaz edileceği hükmü kaldırılmakta ve yeri.no 35 nci maddenin son fıkrası konulmaktadır. 

Geçici madde : 
5 — Kamu kurumu niteliğinde olan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin kuruluş gi

derlerine yardım olmak üzere 6964 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesi gereğince Tarım Ba
kanlığı Bütçesine 1963 - 1967 yılları arasında 5,5 milyon lira yardım ödeneği konulmuş ise de, 
bu para sayıları 619 a varan odaların büyük bir çoğunluğunun kuruluşlarının istenildiği şekilde 
tamamlanmasına yetmemiş ve bu sebeple birçok odalar lâyıkiyle kuruluş görevlerini yapabilir bir 
duruma gelmemiş olduğundan ve yeni Anayasamıza göre gerçek kişilerin mecburi üye olarak 
kaydının kaldırılması ve üye olmanın ihtiyara bı ıakıilması karşısında odadara, azalacak gelirleri
nin karşılanması, noksanlarını ve kuruluşlarını ikmal edebilmelerini ve kendi kendilerine yeter 
hale gelmelerini sağlaymcaya kadar Devlet bütçesinden yardım yapılması öngörülmüştür. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri : 
6 — 3 vo 4 ncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümleridir. Kanun tasarısı bu esaslara göre 

hazırlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkadadaşının teklifi 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 15 . o . 1957 tarih ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Birliği Kanununun 
5, 20, 35 ve 36 nicı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üye kaydı : 

«'Madde '5. — Asli üye niteliklerini haiz gerçek kişiler hakkında, tüzükte istenilen 'bilgiler, 
bulundukları köy veya malhalle ihtiyar heyetlerince cetvel halinde düzenlenip onaylanarak muhtar
lar tarafından il merkezlerimde valilere, ilçelerde de kaymakamlara iki riüslha olarak verilir. Bu 
listeler odalar taraifmdan onaylandıktan sonra bir ay süre ile ilân talhtasma ve köylerde mulhtarlar 
tarafından herkesin görebileceği bir yere asılır. Bir ay içerisinde üye olmak istiyenler asli üye 
olarak kaydolunur. Muhtarlar asli üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri ve üye ola
bilecekleri yılda bir ddfa ve tüzükte gösterilecek zamanda odalara bildirmekle yükümlüdürler. 

4 nıöü maddenin 1 nci fıkrasının «lb»ı ve «c» bendlerinde yazılı tüzel kişiler, işletme ve kurum
lar, şekli tüzükte gösterilecek asli üyelik beyannamesini il merkezlerinde valilere, ilçelerde kay
makamlara vermeye zorunludurlar. 

Üyelik kaydında, giriş ücreti ve yıllık aidata mütaallik itirazlar, tüzükte yazılı usule göre oda 
yönetim kurullarında incelenerek karara bağlanır. Oda yönetim kurulu kararma karşı 15 gün 
içinde oda meclisine itiraz edilebilir. Meclisin, itiraz üzerine vereceği karar kesindir. 

Giriş ücreti ve yıllık aidat : 

«Madde 20. — Odalara ilk kaydedileceklerden alınacak giriş ücretleri ile kayıtlı bulunanlar
dan talhsil olunacak yıllık aidat miktarları ile kayıtlı bulunanlardan tahsil olunacak yıllık aidat 
miktarları bakıımından oda üyeleri beş dereceye ayrılır. Üyelik derecelerinin tâyininde üyenin 
yıllı'k gayrisiâfi çiftçilik geliri nazara alınır. 

a) '100 000 lira veya daJha yukarı geliri olanlar birinci derece, 
ib) 50 000 ilâ 100 000 liraya kadar geliri olanlar ('50 000 dâhil) ikinci derece, 
c) 25 000 ilâ 50 000 liraya kadar geliri olanlar (25 000 dâhil) üçüncü derece, 
•ç) ö 000 ilâ 25 000 liraya kadar geliri olanlar ('5 000 dâhil) dördüncü derece, 
d) 5 000 den az geliri olanlar beşinci derece çiftçi sayılır. 
Dördüncü maddenin «tb» ve «c» fıkralarına göre odalara kaydedilen üyeler, geliri ne olursa ol

sun birinci derece çiftçi sayılırlar. 
Odalara ilk kaydedileıceklerden alınacak giriş ücretleri ile kayıtlı bulunanlardan tahsil oluna

cak yıllıik aidat miktarları, üyenin bir evvelki yıl gayrisâfi çiftçilik geliri üzerinden, birinci dere
ce çiftçiler için binde beş, ikinci derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece çiftçiler için bin
de üç, dördüncü derece çiftçiler için binde iki, beşinci derece çiftçiler için binde yarım nisbetle-
rine göre hesaplanır. 

Re'sen kayıt : 

«Madde 315. — Bu kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince üye kaydedilmek için be
yanname vermeye mecbur olanlar, tüzükte yazılı müddet içinde bu mecburiyeti yerine getirmedik
leri takdirde odalar tarafından re'sen kaydedilirler.» 

Tahsilat : 

«Madde 3Q. — Giriş ücretlerini ve yıllık aidatını tüzükte yazıb süreler içinde ödemiyenlerden 
borçları % 10 fazlası ile alınır.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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MADDE 2. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa aşağıda yazılı geçici madde 
eklenmiştir. 

ÖEÇÎOÎ MADDE — Birlik ve odaların malî imkânlarını takviye etmek üzere Tanım Bakanlığı 
Bütçesine 5 yıl süre ile her yıl 1 000 000 liralık yardım ödeneği konulur. Bu beş yıllık süre Ba
kanlar Kurulu karan ile bir beş yıl daha uzatılabilir. Bu ödenekten yapılacak harcamalar Tarım 
Bakanlığı tarafından tüzükteki esaslara göre yapılır. 

MADDE 3. —. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Dışişleri Balkanı 
/. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
S. öztürk 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Tur. ve Tanıt. Bakanı 
İV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim (Balkanı 
1. Ertem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Balkanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Balkanı 
A. N. Erdem 

imar ve iskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

î. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

' 2 . 4 . 11968 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. 8ükan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Balkanı 
B. D ağ da § 

En. ve Ta, Kay. Ba. V. 
S. öztürk 

Köy İşleri Balkanı 
T. Toker 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve ZiraaJt Odalan Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilınes'ine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına ve adı geçen Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/79) 

M Kasim 1969 
Millet Meclisi ıSayın Başkanlığına 

iSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve iki arkadaşı tarafından verilen, Adalet Komisyonu 
2/585 numarada kayıtlı, «15 Mayıs T957 taröftı ve 6964 sayılı Ziraat 'Odalan ve Ziraat odalan Bir-
liğıi Kanununun bâzı maddelerinin dteğiştirikrı esine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve aldı ge
cen kanuna bâzı maddeler 'eklenmesine dair» kanun teklifleri, İçtüzüğün »69 ncu maddeısli gereğin
ce hükümfsrüz kalımıştiıi*. 

Adı geçen kanun tekliflerimizin İçtüzüğün 69 ucu maddesi gereğince yenilenmişimi ve işlıeme 
konulmasını saygılanımızla arz 'ederiz. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Konya Milletvekili 
M. Üstündağ 

Bolu Milletvekilli 
Kemal Demir 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

fçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Kayseri Milletvekili 
T. Doğan Avşargil 

Sakarya Milletvekilli 
H. Turgut Boztepe 

İzmir Milletvekili 
Talât Orhan 

Kastamonu Milletvekili 
Mehmet 8 ey dib ey oğlu 

Ankara Milletvekili 
Y. Ziya, Yağcı 

İçel MılTetvelkti! i 
Turhan özgüner 

izmir Milletvekili 
Kemal Önder 
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29 . 11 . 1967 
Millet Meclisi S iyin Başkanlığına 

15 Mayııs 1957 tarih ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştiıillme.sine ve bâzı malddelcrinin kaildi nilımasına ve adı geçen kanuna bâzı im id
de! er eklenmesine daıir 'kanun teklifimiz, gerek e ekiyle (binlikte, ilişik olarak 'sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

Sakarya Milletvekili Trabzon Milletvekili Afyon Mıllletveikili 
Hayrettin Uysal Ahmet Şener Murat öner 

GEREKÇE 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 15 Mayıs 1957 gün ve G964 sayılı Kanunla kurulmuş
tur. 

Gerçekte bu kanunla tarım kesiminde çalışan çiftçilerimizdn örgütlenmesi düşünülmüş; çiftçi
lerimize teknik ve maddi birtakım imkânların sağlanması öngörülmüştür. 

Hiç şüphesiz kanun iyiniyctlerle hazırlanmış, çiftçi ve köylümüze büyük faydalar getireceği dü
şünülmüştür. 

Çiftçilerimiz, üyesi oldukları bu odalar vasıta siyle tarımla ilgili konularda isteklerde buluna
caklar; haklarını savunacaklar; görüşler söylıyecekler; Devletin tarım politikasına katkıda 
bulunacaklardır. 

Ziraat Odalarının böyle bir faaliyeti öngören çalışma içinde bulunmaları, her demokratik 
memlekette olan işlerdendir. Çağımızda her meslek ve çalışma grupunun kendi aralarında de
mokratik esaslara, uygun bir şekilde örgütlenmesi en başta gelen hususlardan biri olmuştur. 

Bir bakıma demokratik düzenin gereği olarak «Plüralist» Devlet anlayışı, demokrasiyle ddare 
edilen Batı ülkelerinde anayasaların temel yapısını teşkil etmektedir. Bizim Anayasamız da aynı 
ölçüleri taşımaktadır. Sendika kurma, dernekleşme hakkı, düşünce ve kanaatlerini tek başına top- -
lu olarak ifade etme hakkı ve hürriyeti bunlardandır. 

Meslek toplulukları, çeşitli kesimlerde çalışan kişiler, kendi haklarını korumak ve mesleklerinde 
çalıştıkları alanlarda daha verimli olabilmek, kanunların kendilerine tanıdığı haklan kullanabil
mek, ezilmemek için teşkilâtlanırlar; sendika, dernek, birlik, v. b. çeşit kuruluşlar meydana getirir
ler. 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğini de bu kurululardan saymak gerekir. 
Ancak; Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği düşünülen ve Anayasaya göre üyelerinin kendi 

iradesine bağlı demokratik bir işleyişe bir türlü kavuşamamıştır. 
Bir kere, bu odaların kuruluşunu sağlıyan kanun çiftçilerin iradelerini serbestçe kullanma im

kanı vermiyen müeyyideler getirmiştir. Çünkü bu odalara üye olmak gönüllü unsurdan uzaktır, 
rızaya bağlı değildir, mecburidir. Böyle bir hal le çiftçi, iradasini sedbestçe kullanmak imkânın
dan yoksun kalır. Çiftçilerimize bu kanunla odalaı-a zorla üye kaydetmek gibi demokratik olmıyan 
bir mükellefiyet yüklenmiştir. 

Daha doğrusu çiftçilerimizden Ziraat Odaları bir çeşit vergi almaktadırlar. Meslek örgütleri 
anlayışına ve Anayasa düzenine tamamen aykırı bu Ziraat Odaları Kanunu ile köylümüz zor du
rumda bırakılmaktadır. Hattâ yıllık aidatlarım ödiyemiyen çiftçilerden bu paralar kira yolu ile 
tahsil edilmektedir. 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu 1957 yılında çıkmıştır. Oysa 1961 Anayasası 
açısından bu kanun birçok maddelerinin antidemokratik hususlardan sayılması gerekli idi. Ana
yasamızın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümündeki hükümler çerçevesi içinde bu kanu-
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ımn yeni baştan düzenlenmesi gerekirken maalesef bu zamana kadar kişi hakkı ve hürriyetine 
karşı düşen hususlar bir türlü ele alınıp değiştirilme yoluna gidilmemiştir. 

Üyelerin serbest iradesi ve hakkı içinde kurulup işlemesi gereken Ziraat Odalarına demokratik 
bir yön vermek için kanununda değişiklik yapmak zorunluğu vardır. 

Bu değişiklik teklifimiz bu inançla hazırlanmıştır. Öyle sanıyoruz ki, bugün her tarafta şikâyet 
konusu olan ve köylülerimizin, çiftçilerimizin demokratik haklarını kısıtlıyan ve çiftçilerimizden 
mecburi aidat alan, Ziraat Odaları bu teklifimiz kabul edildiği zaman demokratik düzene uygun 
bir şekle gireceklerdir. 

Hiçjbir köylümüzden iradesi dışı para alınmıyacaktır. Şikâyetler ortadan kalkacak, köy
lülerimizin kendi mesleki kuruluşlarının yaşamasına işlemesine ancak kendi iradesi ile katkıda 
bulunacaklar ve bir bilinç içimde teşkiilâtlaın<ma zonımluğuna inanacaklardır. 

Ve hiç şüphesiz odalar da kendilerini üyelerine kabul ettim ek için daha güçlü ve daha 
verimli çalışma yoluma gideceklerdir. 

ıMaddelerin açıklanması : 
1. Birinci ımadde, 6964 sayılı Kanunun 4- ncü maddesini değiştirmektedir. Bu madde ile 

asli üyelik yalnızca çiftçilikle uğraşan kişllei'e ve tarım ürünlerine dayalı kooperatiflere ta
nınmaktadır. Tarımla ilgili Devlet daireieni, isletme ve müesseseler, ziraat lodalarınım ancak 
müşavir üyeleri olabileceklerdir. Mıadde bu hususu düzenlemektedir. 

2. İkinci ımadde, 6964 sayılı Kamumun 5 nci maddesini değiştirmektedir. Asili üyelik mecburi
yetini kaldırmakta, üyelik hıılsusunu demokratik düşünceye uygum olarak kişinin iradesine 
bırakmaktadır. 

3. Üçüncü, dördüncü, beşinci, aJltıneı, yedinci, sekizinci maddeler, 6964 sayılı Kanunun 
7 nci, 8 mci, 9' aıou, 41 ,nci, 17 aıci, 18 inci maddelerini değiştirmektedir. Bu (maddelerle1 aisii 
üyelere söz ve oy hakkı verilmekte, asli üyeler delege 'olabilmekte, Genel Kurulun toplanma 
kuralları belirtilmekte, kurullarım süreleri saptanmakta, oda yönetimi düzenlenmekte, oda
ların görevleri sayılmakta ve fesih şartliarı açıklanmaktadır. 

4. Dokuzuncu madde, 6964 sayılı Kanunun 19 ıncu maddesini değiştirmektedir. 
Bu Imiadde ile ziraat odalarının gelirleri tesbit 'edilmektedir. 
5. Onuncu madde 6964 sayılı Kanunum 20 nci mıaddesini değiştirmektedir. Bu maddede 

yıllık aidat tutarımın tavanı! belirtilmekte ve üyelerden kendi isteği dışımda hiçbir şekilde 
aidat almmıyacağı hükmü getirilmektedir. Ayrıca bu maddede çiftçimin kemdi iradesi ile üye 
olabileceği ve yine kendi iradesi il el istediği zamıam üyelikten ayrılabileceği hususu düzenlen
mektedir. 

6. Onhirinci ımadde, 6964 sayılı Kamumun 24 ncü maddesinin (e) fıkrasını değiştirmekte
dir. Bu fıkra ile • ziraat odalarımın görevleri açıklık kazanlmaktadır. 

Onikinci mnadde, 6964 sayılı Kanunum 26 nci mıaddesini değiştirmektedir. Bu madde Zi
raat Odaları Birliğinin Geneli Kurulu ile ilgili hususları kapsamaktadır. 

8. Oınüçüncü ımadde, 6964 sayılı Kamunun! 31 inci m a del esimi değiştirmektedir. Bu madde 
Ziraat Odaları 'Birliğinin gelirlerini tesibit etmektedir. 

9. Ondördüncü ımadde, 6964 sayılı Kanunun 32 nci maddesini değiştirmektedir. 
Bu madde birlik ^gelirlerimden odalara ne miktar yardım yapılacağını, harcamaların hangi 

esalslar içinde olacağını belirtmektedir. 
10. Oınbeşinci, omaltıncı, onyedinei mıadde! ;>r 6964 sayılı Kanunun demokratik olmıyan 34, 

35 ve 36 nci maddelerinin yürürlükten kaldırıldığını tesbit etmektedir. 
11. Onsekizıinci madde, 6964 sıayıilı Kanunmn 43 mcü maddesini değiştirmektedir. 
Bu maddede odaların ve birliğim denetiminin hangi esaslar içinde yapılacağını göstermek

tedir. 
Geçici birinci madde, bu kanunum' kabulü öle birlikte ziraat lodalarına üye olarak kayde

dilmiş kişilerin üyeliklerimin kaldırıldığını, ancak kişilerin serbest iradeye dayanan üyelik ta
lebi ile birlikte yeniden üye yazımına başlanılacağımı hükme bağlamaktadır. 
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Geçici ikinci, madde, yürürlükte bulunan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Nizamna
mesinin yürürlükten kaldırıldığını, yeni nizamnamenin bu kanunun yürürlüğe girmesi ile bir
likte üç ay içerisinde hazırlanacağımı açıklamaktadır. 

12. Ondokuzuncu ve yirminci maddeler yürürlük ve yürütme hükümleri (ile ilgilidir. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 arkadaşının teklifi 

15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna bâzı maddeler ek

lenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6964 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Ziraat Odalarının asli, müşavir ve fahrî olmak üzere üç türlü üyesi vardır. 

I • Asli üyeler : 

a) Devamlı olarak çiftçilikle uğraşan kişiler, 
b) Tarım ürünlerine dayalı her türlü kooperatifler. 
Arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollariyle nebat, hayvan veya hayvan ürünleri üre

timinde bulunmaya veya ürünlerin yetisıtiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine çiftçilik 
ve bu işleri sürekli olarak yapanlara çiftçi denir. 

II - Müşavir üyeler : 

a) Tarımla ilgili Devlet daireleri, 
b) Devlete, katma ve hususi bütçeli dairelere, belediyelere ve İktisadi Devlet Teşekküllerine 

ait işletme ve müesseseler. 
c) Oda meclis ve idare kurulları ve Odalar Birliği Genel Kurulu ve idare kurulunca lüzum 

görüldükçe fikir ve tecrübelerinden yararlanmak için kendilerine başvurulan kişiler. 

III - Fahrî üyeler : 

Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odaların çalışmalarıma yakın ilgi gösteren, maddi ve mâ
nevi yardımlarda bulunan kişilerdir. Fahrî üyeler oda meclisleri tarafından seçilir. 

MADDE 2. — 6964 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Asli üyelik beyannameleri doğrudan doğruya odalara verilir. 
Beyanname şekli odaca tesbit edilir. 
Asli üye olmak için mecburiyet yoktur. Üye olmak için kişinin ve kooperatifin müracaatıma 

bağlıdır. 
Üyeliğe kabul ve üyelikten ayrılma usulleri nizamnamede gösterilir. 

MADDE 3. — 6964 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Ziraat Odaları Genel Kurulu seçim çevrelerinden gelen delegelerden teşekkül eder. 
Oda Genel Kurulu için yapılacak seçimlerde her köy, şehir ve kasabalarda ise her mahalle 

muhtarlığı birer seçim çevresi sayılır. 
Her seçim çevresinde delegeler o seçim çevresine kayıtlı oda asli üyeleri tarafından dört yıl

da bir Ekim ayında kendi aralarından nizamnamedeki esaslara göre gizli oyla seçilir. 
Seçilecek delege sayısı, asil üye sayısı 500 e kadar olan çevrelerde bir asil, bir yedek, 500 

den yukarı olanlarda iki asil, iki yedektir. 
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MAlDDE 4. — 6964 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Genel Kurulun mutad toplantısı 2 yılda bir 3 ncü maddede yazılı seçimi takibeden Kasım 

ayında olur. Olağanüstü hallerde oda meclisinin kararı veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin 
yazılı isteği ile Genel Kurulun toplantıya çağırılması caizdir. 

Genel Kurul salt çoğunlukla çalışmaya başlar. (Salt çoğunluk olmayınca Genel Kurul ertesi gün 
tekrar toplanır. Bu toplantıda salt çoğunluğa bakılmaksızın müzakereye başlanır. Kararlar 
mevcudun ekseriyetiyle verilir. 

Genel Kurulun görevleri, oda meclisini teşkil edecek üyeleri seçmek, oda çalışmaları hakkında 
temennilerde bulunmak ve direktifler vermektir. 

MADDE 5. — 6964 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Ziraat Odası Meclisi, Genel Kurul tarafından iki yıl iein seçilir. Ziraat Odası Meclisine seçile

cek üyenin nitelikleri nizamnamede gösterilir. 
Meclis asli üye sayısı 25 ten fazla olamaz. 
O yerdeki Ziraajt, veteriner ve orman dairelerinin ve Tarım Bakanlığına veya bakanlığa bağ

lı mülhak bütçeli genel müdürlüklere bağlı müessese ve teşekküllerin en büyük memurları Ziraat 
Bankası Müdürü ve Sıtma Savaş Tabibi, Sıtma iSavaş Tabibi yoksa Hükümet Tabibi, Oda Mecli
sinin müşavir üyesidirler. Müşavir üyeler meclislerde konuşabilirler. Ancak oy hakları yoktur. 

Oda meclisi her yıl seçilmiş üyeler arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer. 

MADDE 6. — 6964 sayılı Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ziraat odası idare kurulu, oda meclisinin iki yıl için kendi arasından seçeceği 7 üyeden mey
dana gelir. 

Oda idare kurulu her yıl, seçilmiş üye arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir mu
hasip seçer. 

MADDE 7. — 6964 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
'Her yıl Kasım ayında her il sınırı içindeki ziraat odaları meclisleri il merkezinde kongre ha

linde toplanır. 
Valiler kongrelerin toplanması ve çalışması için gerekli yardımları yapmaya mecburdur. 
Kongrede : 
a) Odaların yıllık çalışma programları, 
b) Odalar arasında işbirliği, 
c) Odaların dilekleri, 
ç) Ziraat Odaları Birliğine gönderilecek il temsilcileri seçilmesi konuları görüşülür ve kara

ra bağlanır. 

MADDE 8. — 6964 sayılı Kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Oda idare kurulu ve meclisleri feshi aşağıdaki esaslara göre yapılır : 
a) İdare kurullarının feshi : 
Oda meclisleri idare kurullarını lüzum gördükleri hallerde her zaman değiştirip yenilerini 

seçmek hakkını haizdirler. Yeni idare kurulu feshedilenin süresini tamamlar. 
b) Oda meclisinin feshi : 

Oda meclisleri salt çoğunluğunun yazılı isteği ve yine üyelerinin üçte ikisinin bu talep üzerine 
vereceği kararla kendi kendini fesheder. 

İki toplantıda bu nisap bulunmadığı takdirde bir yıl. süre ile fesih talebinde bulunulamaz. 

Fesholunan meclis yeniden teşkil olunur. Yeni mcelis eskisinin süresini tamamlar. Feshedilen 
meclisin yeniden teşekkülüne kadar bu kanun ve nizamnamede gösterilen görevlerin ne şekilde yapı
lacağı nizamname ile belirtilir. 
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MALDOE 9. — 6964 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilae değiştirilmiştir : 
Ziraat odalarının gelirleri şunlardır : 
a) Giriş aidatları, 
b) Yıllık üye aidatları, 
c) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler, 
ç) Tasdik ücretleri, 
d) Yayın giderleri, 
e) Bağışlar ve yardımlar, 
f) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek kârlar, 
g) Ziraat sergilerinin duhuliye ve hasılatı, 
h) 13 ncü maddenin (a) ve (d) fıkralarında yazılı gelirlerden düşecek pay. 

MAJDDE 10. — 6964 sayılı Kanunun 20 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Ziraat odalarına üye olan çiftçi ve kooperatiflerin giriş ve yıllık aidatları nizamnamede belir

tilir. Yıllık aidat tutarı yılda 12 liradan az, 120 liradan çok olamaz. 
Üyelerden kendi iradesi ve taahhüdü dışında hiç bir suretle aidat kesilemez. 
Üye dilediği zaman ziraat odasından ve üyelikten istifa etmek hakkına sahiptir. Ancak, isti

fa eden üye istifa tarihinden itibaren o takvim yılı sonuna kadarki üye aidatlarını ödemek zo
rundadır. 

MADDE 11. — 6964 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

c) Ziraat politikası ve programları hakkmda odaların düşündüklerini Hükümet makamla
rına bildirmek, kamu oyuna açıklamak ve gereken hususlarda temennilerde bulunmak, 

MADDE 12. — 6964 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ziraat Odaları Birliğinin genel kurulu, il ziraat odaları kongresinden iki yıl için seçilip gönde
rilecek temsilcilerle, birlik idare kurulu başkanı ve üyeleri, genel sekreteri ve teftiş kurulu baş
kanından teşekkül eder. 

Genel Kurula sekize kadar (8 dâhil) odası olan illerden biri, sekizden fazla odası olan iller
den iki temsilci gönderilir. 

Genel Kurul her yıl Aralık Ayı içinde toplanır. Birlik idare kurulunum vereceği karara göre 
genel kurulun olağanüstü toplantıya da çağırılması caizdir. Tarımla ilgili Devlet daireleri ve ku
ruluşları bu toplantılara ancak müşavir üye olarak katılırlar. 

Toplantı birlik idare kurulu başkanı tarafından açılır ve başkanlık divanı seçimine geçilir. 
Başkanlık bir başkan, bir başkanvekili ve dört kâtipten kurulur. 

ıMADiDE 13. — 6964 sayılı Kanunun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Ziraat Odaları Birliğinin gelirleri şunlardır : 
a) Devlet bütçesine konacak yardımlar 
b) Neşriyat gelirleri 
c) Yardım ve bağışlar 
ç) iSair müteferrik gelirler. 
d) T. C. Ziraat Bankasında 1 000 000 liradan az olmamak üzere yapılacak yıllık yardım. 
(d) bendinde yazılı teşekkül bu parayı zamanı nizamnamede belli edilecek dört eşit taksitte 

birlik emrine ödemek zorundadır. 

MADDE 14. — 6964 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Hangi odalara ne miktarda yardım yapılacağı birlik bütçesinde gösterilir. 
Devlet bütçesine konan yardımın % 25 ini ve T. C. Ziraat Bankasından alman yardımın % 10 

unu birlik kendisi için alıkoyduktan sonra kalanını odalar arasında eşidolarak taksim, eder. 
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Birlik bütçesinden harcamalar en az iki üyenin müşterek imzası ile yapılır. Bunların hangi 
üye olacağı oda idare kurulunca tesbit edilir. 500 liradan aşağı masraflar yalnız genel sekrete
rin imzası ile yapılır. 

MADDE 15. — 6964 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 16. —• 6964 sayılı Kanunun 35 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. . 

iMAlDDE 17. — 6964 sayılı Kanunun 36 ncı madesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18. — 6964 sayılı Kanunun 43 ncü madesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin denetimi genel hükümlere göre yapılır. 

OEÇtöt MLADDE 1. — Ziraat Odalarına üye olarak kaydedilmiş ve Ziraat Odalarında üye 
olarak bulunan reşit şahısların, hükmi şahısların ve hükmü şahsiyeti haiz olmasa dahi Devlete, 
katma ve hususi bütçeli dairelere, belediyelere ve İktisadi Devlet Teşeküllerine ait işletme ve mü
esseselerin üyelikleri kaldırılmıştır. 

Bu kanunun kabulü ve yürürlüğe girmesi ile birlikte ancak üye olmak istiyenlerin serbest 
iradeye dayanan üyelik talepleri ile birlikte yeni üye yazımına başlanır. 

Bu husus hazırlanacak nizamnamede belirtilir. 

GıEÇttCl MADDE 2. — Ziraat Odaları ve Zi aat Odaları Birliği Nizamnamesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Birlik Genel Kurulu 
tarafından yeni bir nizamname hazırlanır. 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Ko-misyonu raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Ksas No. : 1/333,2/50,2/79 ' 1 . 7 . 1970 
Karar No. : 2 

Yükselk Başkanlığa 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin de
mişti rilmıesi hakkında kanun t asrisi, Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 .arkadaşının Ziraat 
Odaları Birliği Kanaınaınun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 've bir (geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ile Saıkarya Milletvekil Hayret tu Uysal ve 11 arkadaşınım, 15 Mayıs 1957 tarih 
ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı ımaddelerinin değiştiril-
m ı esime ve bâzı maddelerimin baldın İmasına ve adı geçen kanuna bâzı maddeler eklemınuesine dair 
(•ıfln •kanun teklifi, teklif sahipleri, ilgili Bakanlık temsilcileri ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Başkanının iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Aynı '.mahiyette olan tasarı ve kanun tekliflerimi} tevhiden görüşülmesine ve görüşmelere tasarı
nın esais alınmalına karar verildikten sonra tümü üzerinde yapılan uzun ve etraflı müzakereler 
neticesinde, gerekçede de «sarahaten izah edilmiş okluğu veçhile 6964 (sayılı Kanunun tatbikatta 
ihtiyacı karşıl ay anmadığımdan bahisle, hizmetlerin maksada uygun'bir şekilde karşılanması gayesi-
ı.e matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 



— 13 — 
Birinci çerçeve maddeye Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve arkadaşlarına aidolan tek

lifteki 6964 sayılı Kanunun 19 ncu maddesini tacli. eden 9 ncu madde ile aynı kanunun 32 nci 
•maddesini tadil eden 14 ncü maddeler tadilen ilâve edilmiştir. 

'Bu duruma göre birinci çerçeve maddeye bağlı maddelerin gerekçeleri: 

Madde 4. — Ru maddenin 4 ncü paragrafın i a ki «Deniz, göl ve alkarsular» ibaresi çıkanla-
.'?ık «iç sularda» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Aynı maddeye son fıkra olarak çiftçilik belcesi ile ilgili bir paragraf ilâve edilerek madde 
tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İkinci paragraftaki «Re'sen veya Valiliğin teklifi üzerine Tarım Bakanı da umu
mi heyeti topla/maya yetkilidir» ibareleri, Oda Meclisinin m.üsitakiliyetini (temin mates'adiyle mad
deden çıkarılmıştır. 

Madde 9. — İkinci paragrafın son satırındaki '«üye sayısı yirmibeşi geçemez» ifadesi «üye sa
yası yirmibiri geçemez» şelkllinde değiştirilmiştir. 

Aynı maddeye tarımla ilgili teşkilât ve müesseselerin temsilcilerinin Oda Meclisine iştirakini 
temin için son bir fıikra eMeınerek madde tadilen 'kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Maddenin birinci fıkrasındaki «bor» üye «yedi» üye olarak değiştirilmiştir. 

'Madde 17. — Verilen önergeler muvacehesinde çeşitli değişikliklere uğrıyan bu madde komis
yonumuzca yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Bu madde Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 1.1 aUkadşına aidolan teklifin 
9 ncu maddesi ile tadil edilen 6964 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi olup, (ı) bendine (d) ve (e) 
den sonra (f) fıkrasının ilâvesi şeklinde tadilen ikabul edilmiştir. 

Madde 20. — Tasarının 20 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 26. — Bu madde çeşitli tadillere u ğ r a ! ğmdan dolaıyı ikc.imisyonııımuzca yeniden kaleme 

a.inmiştir. 
Madde 28. — Bu .maddenin 1 nci fıkrasındaki Birlik İdare Heyeti 'Genel Sekreter hariç 8 üye-

ûi n teşekkül eder ibaresi, 10 üyeden teeşkkül eder şeiklinde değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Tasarının 30 ncu maddesi ayne:ı kabul edilmiştir. 
ıMadde 31. — Bu maddede çeşitli değişikliklere uğradığı için komisyonumuzca yeniden kaleme 

a'maraik kabul edilmiştir. 
Madde 32. — Bu madde .Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 arkadaşı tarafından yapı-

k-.ıt teklifin 14 ncü maddesi ile tadil edilen 6964 sayılı Kanunun 32 .nci madesi olup, önergelerle 
çeşitli tadilâta uğradığından, (komisyonumuzca yeniden kaleme alınarak kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 ncü çerçeve maddeler aynen ikabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

(Leçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Erzincan Edirne Adana Ankara 

#. Perinçek V. Gülkan Söz hakkım mahfuzdur. Ş. Yıldırım 

Bolu Çorum T. Topaloğlu 
H. ibrahim Cop A. Güler Diyarbakır * Trabzon 

B. E gitti Muhalefetimi 
mecliste arz edeceğim 

A. Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

0064 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odalar Birliği Kanununun, bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odalar Birliği Kanununun 4, 5, 
8, 9, 11, 17, 18, 20, 26, 28, 30 ve 31 nci maddeleri sağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Odaların üyeleri 

Madde 4. — Ziraat Odalarının aslî, fahrî ve müşavir olmak üzere üç türlü üyesi vardır. 

/ - Aslî üyeler : 

Devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden; 
a) Hakikî reşit şahıslar; 
fb) Hükmî şahıslar; 
c) Hükmî şahsiyeti haiz olmasa dahi Devlete, katma ve hususi bütçeli dairelere, belediyelere 

ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait işletme ve müesseselerdir. 
Bu kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yolla-

riyle yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman ve hayvan ürünleri
nin elde edilmesine, bu ürünlerin yetiştiricileri taralından işlenip değerlendirilmesine, muhafaza ve 
pazarlamasına çiftçilik denir. 

Deniz, göl ve akarsularda balıkçılık yapılması da bu kanunun uygulannıaJsı bakımından çiftçilik 
sayılır. 

Yukardaki faaliyetleri mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya enaz bir 
ekim veya yetiştirme devresi yapanlara çiftçi denir. 

/ / - Fahrî üyeler : 

Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odaların faaliyetine yakın ilgi gösteren, maddi ve mâne
vi yardımlarda bulunan kimselerdir. Fahrî üyeler Oda Meclisleri tarafından seçilir. 

/ / / - Müşavir üyeler : 

Oda Meclis ve İdare heyetleri ve Odalar Birliği Umumi Heyeti ve idare heyetince lüzum gö
rüldükçe fikir ve tecrübelerinden istifade maksadiyle kendilerine başvurulan kimselerdir. 

Üye kaydı 

Madde 5. — Dördüncü maddenin birinci fıkra/sırın «b» ve «c» bentlerinde yazılı hükmî şahıs
lar, işletmeye müesseseler, ş#kli nizamnamede gösterilecek aslî üyelik beyannamesini Vilâyet mer
kezlerinde valilere, kazalarda kaymakamlara vermeye mecburdurlar. 

Aslî üye vasıflarını haiz hakikî şahıslar hakkında nizamnamede istenilen malûmat bulunduk
ları köy veya mahalle ihtiyar meclisi veya heyetlerince cetvel halinde tanzim ve tasdik edilerek 
muhtarlar tarafından Vilâyet merkezlerinde valilere, kazalarda kaymakamlara tevdi olunur. Bu 
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ttKÇlOt KOMİSYONUN DEĞIŞTİRİŞİ 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Oda'an Birliği Kanununun, bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Tarkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun 4, 5, 8, 
9, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 31 ve 32 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmdftir. 

Odaların üyeleri 

Madde 4. — Ziraat Odalarının asli, fahrî ve müşavir olmak üzere üç türlü üyesi vardır. 

/ - Asli üyeler : 

Devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden; 
a) Hakiki reşit şahıslar; 
b) Hükmi şalhıslar : 
c) Hükmi şahsiyetti haiz olmasa dahi Devle'3, katma ve hususi bütçeli dairelere, belediyelere 

ve iktisâdi devlet teşekküllerine ait işletime ve müesseselerdir. 
Bu kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetişltürdne ve ıslah yol-

lariyle yahut doğrudan doğruya tabiatltan istifade etmek suretiyle, bitki orman ve hayvan ürün
lerinin elde edilmesine bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine, muha
faza ve pazarlamasına çiftçilik denir 

tç sularda balıkçılik yapılması da bu kanunun uygulanması bakımından çiftçilik sayılır. 
Yukarıda faaliyetleri mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir 

ekim veya yetiştirme devresi yapanlara çiftçi denir. 

/ / - Fahrî üyeler : 

Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odaların faaliyetine yakın ilgi gösteren, maddi ve mânevi 
yardımlarda bulunan kimselerdir. Fahrî üyeler oda meclisleri tarafından seçilir. 

777 - Müşavir üyeler : 

Oda meclis ve idare heyetleri Odalar Birliği umumi heyeti ve idare heyetince lüzum görüldük
çe fikir ve tecrübelerinden istifade maksadiyle kendilerine başvurulan kimselerdir. 

IV - Çiftçilik belgesi : 

Çiftçilere her türlü zirai kredi veren, kredili veya kredisiz damızlık, tohumluk, fidan, fide, 
gübre, zirai ilâç, zirai alet veya makina gibi çiftçilikte kullanılan mal satan veya zirai ürün alan 
bilûmum Devlet daireleri, İktisadi Devlet Teşekkül, işletme ve teşebbüsleri, kooperatif ve sair ku
rumlar bu çiftçilerden bağlı bulundukları Ziraat Odalarından alınmış çiftçi belgesi istemeye mec
burdurlar. Bu belgeler kredi veren, kredili veya kredisiz satış yapan veya zirai ürün alan kurum
lar tarafından alıkonur. 

Üye kaydı 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin tdklifi) 

cetveller odalar tarafından onaylandıktan sonra bir ay süre ile ilân talbtasına ve köylerde muh
tarlar tarafından herkesin görebileceği bir yere asılır. Muhtarlar üyelik durumlarında vukua 
gelen değişiklikleri yılda bir defa ve nizamname de gösterilecek zamanda odalara bildirmekle yü
kümlüdürler. 

Kayda müteallik itirazlar nizamnamede yazılı usule göre oda idare heyetlerince karara bağla
nır. îdare heyeti kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Oda Meclisine itiraz edi
lebilir. Meclisin itiraz üzerine vereceği karar kesindir. 

Oda Umumi Heyetinin toplantısı ve görevleri 

Madde 8. — Oda Umumi Heyetinin mûtat toplantısı, 2 yılda bir 7 nci maddede yazılı seçimi ta-
kibeden Kasım ayında olur. Olağanüstü hallerde Oda Meclisinin kararı veya Umumi Heyet üyeleri
nin üçte birinin yazılı talebiyle Umıuımi Heyet toplanltıya çağrılır. 

Re isen veya valiliğin teklifi üzerine Tarım Bakanı da Umumi Heyeifci toplamaya yetkilidir. Bir
lik idare heyetinin kararı ile de umumi heyetin (toplantıya çağrılması caizdir. 

Umumi heyet toplantılarına tarımla ilgili teşl:iVât temsilcileri de davet edilir. Ancak bunların 
seçme ve seçilime haMarı yokltur. 

Umumi heyet »delegeler üye tam sayısının çoğunluğu ile oturuma geçer. Nisap olmayınca 
umumi heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu toplantıda nisaba bakılmaksızın görüşmelere başla
nır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. 

Umumi heyetin görevleri, Oda Meclisini teşkil edecek üyeleri seçmek, oda faaliyeti hakkında 
temennilerde bulunmak ve direktifler vermektir. 

Oda Meclisi 

Madde 9. — Ziraat Odası Meclisi, umumi heyet tarafından iki yıl için seçilen ve umumi he
yet üye tam sayısının yarı sayısında üyeden teıekkül eder. 

Ziraat Odası Meclisine seçilecek üyelerin nitelikleri nizamnamede gösterilir. Umumi heyet sa
yısı ne olursa olsun oda meclisi üyesi sayısı yirmi beşi geçemez. 

Oda Meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasından 'bir başkan, bir ba^kanvekili seçer. 

İdare Heyeti 

Madde 11. — Ziraat Odası idare heyeti, oda meclisinin iki yıl için kendi arasından seçeceği beş 
üyeden teşekkül eder. 

Oda idare heyeti her yıl seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir muha
sip 'seçer. 

Vilâyet Kongresi 

Madde 17. — Her yıl Kasım ayında her vilâyet sının içindeki Ziraat Odalan Meclisinden 
ıbcşer, idare heyetlerinden de ikişer temsilci il 'merkezinde valinin daveti üzerine kongre halin
de toplanır. 

Kongrelere il dahilindeki tarımla ilgili teşkilat temsilcileri de çağrılır. Ancak bunların seçme 
ve seçilme hakları yoktur. 

Valiler kongrelerin toplanması ve çalışması için gerekli yardımları yapmıya mecburdurlar. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Oda umumi heyetinin toplantısı ve görevleri 

Madde 8. — Oda umumi heyetinin mûtad toplantısı, 2 yılda bir 7 nci maddede yazılı seçimi 
takibeden Kasım ayında olur. Olağanüstü hallerde oda meclisinin karan veya umumi heyet üye
lerinin üçte birinin yazılı talebiyle umumi heyet toplantıya çağırılır. 

Birlik idare heyetinin kararı ile umumi heyetin toplantıya çağırılması caizdir. 
Umumi heyet toplantılarına tarımla ilgili teşkilât temsilcileri de davet edilir. Ancak bunların 

seçme ve seçilme haklan yoktur. 
Umumi heyet, delegeler üye tamsayısının çoğunluğu ile oturuma geçer. Nisap olmayınca umumi 

heyet ertesi günü tekrar toplamr. Bu toplantıda nisaba bakılmaksızın görüşmelere başlanır. Ka
rarlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. 

Umumi heyetin görevleri, oda meclisini teşkil edecek üyeleri seçmek, oda faaliyetleri hakkında 
temennilerde bulunmak ve direktifler vermektir. 

Oda meclisi 

Madde 9. — Ziraat Odası Meclisi, umumi heyet tarafından iki yıl için seçilen ve umumi heyet 
üye tamsayısının yan sayısında üyeden teşekkül eder. 

Ziraat Odası Meclisine seçilecek üyelerin nitelikleri nizamnamede gösterilir. Umumi heyet 
sayısı ne olursa olsun oda meclisi üyesi sayısı yirmibiri geçemez. 

Oda meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasından bir başkan bir başkanvekili seçer. 
O yerdeki tanmla ilgili teşkilât ve müesseselerin temsilcileri ile çiftçilerin sosyal ve ekonomik 

problemleri ile alâkalı ve yetkili müesseselerin temsilcileri oda meclisinin müşavir üyesidirler. 
Müşavir üyeler meclislerde konuşabilirler. Ancak oy haklan yoktur. 

İdare heyeti 

Madde 11. — Ziraat Odası İdare Heyeti, oda meclisinin iki yıl için kendi arasından seçeceği 
yedi üyeden teşekkül eder. 

Oda idare heyeti her yıl seçilmiş üyeleri arasından bir başkan bir başkanvekili ve bir muhasip 
seçer. 

Vilâyet kongresi '-3 
Madde 17. — Her yıl Kasım ayında her vilâyet sının içindeki Ziraat Oda meclisleri il merkezinde 

kongre halinde toplanır. Bu kongreye o il dâhilinde tarımla ilgili teşkilât ve müesseselerin temsilci
leri davet olunur. Ancak, bu temsilcilerin seçme ve seçilme haklan yoktur. 

İl kongresi üye tamsayısının yandan bir fazla çoğunluğu ile toplanır. Toplantı günü çoğunluk 
sağlanamazsa ertesi günü nisaba bakılmaksızın toplantı yapılır. 

Valiler kongrenin toplanması ve çalışması için gerekli yardımlan yapmakla görevlidirler. 
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(Hükümetin teklifi) 

Kongrede : 
a) Odaların senelik çalışma raporları ve programları, uygulama sonuçları ve karşılaşılan güç

lüklerle hal çareleri, 
b) Odalar arasındaki ilişkiler ve işbirliği, 
c) Odaların dilekleri ve ihtiyaçları, 
ç) Kongre üyeleri arasından, Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyetine iki yıl için katılacak asil 

ve yedek il temsilcilerinin seçilmesi, 
Konuları görüşülür ve karara bağlanır. 
'Kongre için lüzumlu idari masraflar Odalar Birliğince karşılanır. 

İdare Heyeti ve Oda Meclisinin feshi 

Madde 18. — Oda îdare Heyeti ve meclislerinin feshi aşağıdaki esaslara göre yapılır : 
a) îdare heyetlerinin feshi : 
Oda meclisleri, idare heyetlerini lüzum gördükleri hallerde her zaman değiştirip yenilerini seç

mek hakkını haizdirler, yeni idare heyeti feshedilenin süresini tamamlar. 
b) Oda Meclisinin feshi : 
1. Oda meclisleri üye tamsayısının yarısından fazlasının yazık talebi ve yine üye tamsayısının 

üçte ikisinin bu talep üzerine vereceği kararla kendi kendini fesheder, iki toplantıda bu nisap 
bulunmadığı takdirde bir yıl süre ile fesih talebinde bulunulamaz. 

2. Çalışmalarını meslekî ahlâk ve memleketin umumi menfaatiyle ahenkli olarak yürütmiyen, 
mevzuata uymıyan, görevlerini kötüye kullanan, siyasetle uğraşan veya Oda Umumi Heyeti veyahut 
Birlik kararlarına riayet etmiyen Oda meclisleri Oda Umumi Heyeti karariyle feshedilir. 

Bu hallerde meclis yeniden teşkil olunur. Yeni meclis eskisinin süresini tamamlar. Feshedilen 
meclisin yeniden teşekkülüne kadar bu kanun ve nizamnamede gösterilen görevlerin ne şekilde ifa 
edileceği Tarım Bakanlığınca belirtilir. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidat 

Madde 20. — Dördüncü maddenin «a» fıkrasına göre odalara kayıtlı bulunanlardan tahsil olu
nacak yıllık aidat miktarları bakımından üyeler beş dereceye ayrılır, üye derecelerinin tâyininde 
üyenin yıllık gayrisâfi çiftçilik geliri nazara alınır. i 

a) 100 000 lira veya daha yukarı geliri olanlar birinci derece, 
b) 50 000 ilâ 100 000 liraya kadar geliri o lanlar (50 000 dâhil) ikinci derece, 
c) 25 000 ilâ 50 000 liraya kadar geliri olan 1ar (25 000 dâhil) üçüncü derece, 
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Kongrede; 
a) 11 dahilindeki odalann senelik çalışma programlan ve raporlan, uygulama sonuçlan ve 

karşılaşılan güçlüklerle hal çareleri, 
b) Odalar arasındaki ilişkiler ve işbirliği, 
c) Odaların dilekleri ve ihtiyaçlan, 
ç) 11 koordinasyon kurulunun senelik çahşma programlan ve raporlan, uygulama sonuçlan, 
d) Kongre üyeleri arasından Ziraat Odalan Birliği umumi heyetine 2 yıl için katılacak asil 

ve yedek il temsilcilerinin seçilmesi, 
Konulan görüşülür ve karara bağlanır. 

İdare heyeti ve oda meclisinİ7i feshi 

Madde 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Oda gelirleri 

Madde 19. — Ziraat Odalannın gelirleri şunlardır : 
a) Giriş ücreti, 
b) Yıllık aidat, 
c) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler, 
ç) Tasdik ücretleri, 
d) Yayın gelirleri, 
e) Bağışlar ve yardımlar, 
f) Para cezalan, 
g) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek kârlar. 
h) Ziraat sergilerinin duhuliye hasılatı, 
ı) 31 nci maddenin «d», «e» ve «f» fıkralannda yazılı gelirlerden düşecek pay, 
i) Odalar birliğinden yapılacak yardım. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidat 

Madde 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 



— 20 — 

(Hükümetin teklifi) 

ç) 5 000 ilâ 25 000 liraya kadar geliri olanlar (5 000 dâhil) dördüncü derece, 
d) 5 000 liradan az geliri olanlar beşinci derece çiftçi addolunur. 
Bunlardan tahsü olunacak yıllık aidat miktarları, birinci derece çiftçiler için binde dört, ikinci 

derece çiftçiler için binde üç, üçüncü derece çiftçiler için binde iki, dördüncü derece çiftçiler için 
binde bir, beşinci derece çiftçiler için binde yarım nisbetine göre hesaplanır. 

Dördüncü maddenin «b» ve «c» fıkralarına göre odalara kaydedilen üyeler ise, yıllık gayrisâfi 
çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayrılır. 

a) 100 000 lira veya daha yukarı geliri olanlar birinci derece, 
b) 50 000 ilâ 100 000 liraya kadar geliri olanlar (50 000 dâhil) ikinci derece, 
c) 50 000 liradan aşağı geliri olanlar üçüncü derece çiftçi addolunur. 
Bunlardan alınacak ydllık aidat miktarları da, birinci derece çiftçiler için binde beş, ikinci 

derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece çiftçiler için binde üç nisbetine göre hesaplanır. 
Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücretleri; birinci derecedeki çiftçilerden 100, ikin

ci derecedeki çiftçilerden 50, üçüncü derecedeki çiftçilerden 25, dördüncü derecedeki çiftçiler
den 10, beşinci derecedeki çiftçilerden 1 lira olarak alınır. 

Yukardaki esaslara göre bulunacak yıllık aidat miktarları birinci derece çiftçiler için onbin 
liradan yukarı, beşinci derecedeki çiftçiler için bir liradan aşağı olamaz. 

Re'sen yapılacak kayıtlarını ve tesbit olunacak derecelerini durumlarına uygun bulmıyan-
lar nizamnamede tesbit edilecek usuller dairesinde oda meclisine itiraz edebilir. 

Mahiyetleri ve nevileri nizamnamede gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretlerle 
odalar idare heyetlerince verilecek veya tasdik edilecek vesikalaıdan alınacak ücretlerin mik
tarları, idare heyetinin teklifi ve oda meclisinin tasdikiyle tesbit olunur. 

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimselerle işletme ve müenseselere içinde bulunulan yıl 
haricolmak üzere geçmiş yıldan evvelki yılla r için aidat tahakkuk ettirilemez. 

Tahakkuk yılını takibeden yılın başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilemiyen giriş ücret
leri ve aidat zaman aşımına uğrar. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ait usuller nizamnamede belirtilir. 

Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 

Madde 26. — Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 17 nci madde gereğince yapılan vilâyet 
kongrelerinde iki yıl için seçilip gönderilecek temsilcilerden teşekkül eder. 

Umumi Heyete sekize kadar (sekiz dâhil) odası olan vilâyetlerden bir, sekizden fazla odası 
olan vilâyetlerden iki temsilci gönderilir. 

Umumi Heyet iki yılda bir Amalık ayı içinde toplanır. Birlik idare Heyetinin vereceği ka
rara göre Umumi Heyetin olağanüstü toplantıya çağırılması caizdir. 

Umumi Heyet toplantılarına ilgili Bakanlıklar ve meslekî kuruluşlar temsilcileri de çağırı
lır. Ancak bunların seçme ve seçilme hakları yoktur. 

Toplantı, Birlik İdare Heyeti Başkanı tarafından açılır ve Başkanlık Divanı için bir başkan, 
bir başkanvekili ve dört kâtip seçilir. 

Birlik İdare Heyeti 

Madde 28. — Birlik idare Heyeti, Birlik Umumi Heyetinin kendi üyeleri arasından iki yıl 
için seçeceği 8 kişi ile Birlik Umumi Kâtibinden teşekkül eder. 

Birlik idare Heyeti, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir muhasip 
seçer. 

Ziraat Odaları Birliğini protokolda idare Heyeti Başkanı veya başkanvekili, bulunmadıkları 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 



— 21 — 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 

Madde 26. — Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 17 nci madde gereğince yapılan vilâyet 
kongrelerinde iki yıl için seçilip gönderilecek temsilcilerden teşekkül eder. 

Umumi heyete sekize kadar (sekiz dâhil) Odası olan vilâyetlerden iki, sekizden fazla odası olan 
vilâyetlerden üç temsilci gönderilir. 

Birlik idare heyeti reis ve azalan, genel, sekreter umumi heyette üye ve rey sahibidirler. 
Umumi heyet iki yılda bir Aralık ayı içinde toplanır. Birlik idare heyetinin vereceği karara 

göre umumi heyetin olağanüstü toplantıya çağırılması caizdir. 
Umumi heyet toplantılarına ilgili bakanlıklar ve meslekî kuruluşlar temsilcileri de çağırılır. An

cak bunların seçme ve seçilme hakları yoktur. 
Toplantı, birlik idare heyeti başkanı tarafından açılır ve başkanlık divanı için bir başkan, 

bir başkanvekili ve dört kâtip seçilir. 

Birlik idare heyeti 

Madde 28. — Birlik idare heyeti, birlik umumi heyetinin kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçeceği on kişi ile birlik genel sekreterinden teşekkül eder. 

Birlik idare heyeti, kendi üyeleri arasından bir başkan bir başkanvekili ve bir muhasip seçer. 
Ziraat Odaları Birliğini protokolda idare heyet} başkanı veya başkanvekili, bulunmadıkları 

takdirde başkanın heyete dâhil bulunanlar arasından seçeceği kimseler temsil eder. Birliğin kanuni 
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takdirde başkanın heyete dâhil bulunanlar arasından seçeceği kimseler temsil eder. Birliğin 
kanuni mümessili İdare Heyeti Başkanıdır. Bununla beraber iç yönetmelik dairesinde İdare 
Heyeti Başkanı veya Başkanvekili ile diğer bir veya birkaç üyenin müşterek imzalan ancak 
Birliği ilzam eeder. 

Umumi kâtip ve iç yönetmelik 

Madde 30. — Umumi Kâtip, Birlik Umumi Heyetince Devlet hizmetinde, Birlik ve odalarda, 
özel veya resmî zirai işletmelerin başında en az 5 yıl çalışmış ziraat yüksek mühendisleri ara
sından 4 yıl için seçilir 

Umumi Kâtip Birlik İdare Heyeti ile Birlik Umumi Heyetinde üye ve oy sahibidir. 
Aynı şahıs umumi kâtip olarak tekrar seçilebilir. 
Birliğin iç teşkilâtının iş bölümü ve işlerin yürütülmesi şekli ve imza yetkileri, Birlik idare 

Heyetince hazırlanıp Birlik Umumi Heyetince tasdik edilecek bir yönetmelik ile tâyin olunur. 

Birliğin gelirleri 

Madde 31. — Ziraat Odaları Birliğinin gelirleri şunlardır : . 
a) 21 nci madde gereğince odalardan gönderilecek % 10 1ar; 
b) Neşriyat gelirleri; 
c) Yardım ve bağışlar; 
ç) Sair müteferrik gelirler; 
d) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından 1 000 000 liradan az olmamak üzere yapılacak 

yıllık yardım; 
e) 5590 sayılı Kanunun 55 nci maddesinde Ticaret ve Zahire Borsalarının gelirleri olarak 

tadadedilen fıkralardan yalnız «c» (muamele tescil ücreti) ve «ç» (yapılan hizmetler karşılığı üc
retler) fıkralarındaki gelirlerden bir evvelki yılda temin edilen gelir tutannın % 5 i; 

«d» ve «e» bentlerinde yazılı teşekküller bu paraları zamanları nizamnamede belli edilecek 4 
eşit taksitte birlik emrine ödemekle yükümlüdürler. 
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mümessili idare heyeti başkanıdır. Bununla beraber iç yönetmelik dairesinde idare heyeti baş
kanı veya başkanvekili ile diğer bir veya birkaç üyenin müşterek imzalan ancak birliği ilzam eder. 

Umumi Kâtip ve iç yönetmelik 

Madde 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Birliğin gelirleri 

Madde 31. — Ziraat Odalan Birliğinin gelirleri şunlardır : 
a) 21 nci madde gereğince odalardan gönderilecek % 10 1ar, 
b) Neşriyat gelirleri, 
c) Yardım ve bağışlar, 
ç) Sair müteferrik gelirler, 
d) T. C. Ziraat Bankasından 1 000 000 liradan az olmamak şartı ile yapılacak yıllık yardım, 
e) Yıllık gelirleri 50 000 lirayı aşan Ticaret Borsalarının bir evvelki yıl umumi gelirleri tuta-

rının % 5 i, 
f) Tanm Bakanlığı Bütçesine konacak 2 000 000 liradan az olmamak üzere yapılacak yıllık 

yardım, 
«d», «e» ve «f» bendlerinde yazılı teşekküller bu paralan zamanlan nizamnamede belli edilecek 

4 eşit taksitte birlik emrine ödemekle yükümlüdürler. 

Hisselerin tevzii, yardım ve bütçeden sarfiyat 

Madde 32. — Hangi odalara ne miktarda yardım yapılacağı birlik bütçesinde gösterilir. 
31 nci maddenin «d», «e» ve «f» bendlerinde yazılı gelirlerin % 20 sini birlik kendisi için alı

koyduktan sonra bakiyesini odalar arasında müsavatan taksim eder. 
Birlik bütçesinden sarfiyat başkan ve başkanvekili ve genel sekreter, genel sekreterin bulun

madığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzası ile yapıhr. (1 000) liradan aşağı müteferrik mas
raflar yalnız genel sekreterin imzası ile yapılabilir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Millî Savunma Balkanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

imar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

içişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 

Bayıııdırlı'k Bakanı 
T. Oülez 

Tarım Bakanı 
t. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. 0. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

17 . 5 . 1970 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Dışişleri Bakanı V. 
R. Sezgin 

Ticaret Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Ulaştırma Bakanı 
JV. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• 1 • • » •+• 
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Dönem : 3 0 0 ^ 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z û 4 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Bütçe Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/364; Cumhuriyet Senatosu 1/1136) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1464) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 7 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10679 -1/1136 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 20 . 7 . 1970 gün ve 71 sayılı yazınız : 
30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısının, Bütçe Kar

ma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 7 . 1970 ta
rihli 99 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cuımhaıriyielt iSepnaltoısu. Başkanı 
AçıJk oy neticesi t (110) 
Kabul : 112 
Re;t : 4 
Çekimser : 3 

Not: Bu tasarı Genel Kurulun 22, 23 . 7 . 1970 tarihli 98 ve 99 ncu Birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 24 . 7 . 1970 

No. : 70 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 7 . 1970 tarihli 99 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen (30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 'Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı) ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkan V. 
Cumhuriyet Senatosu 

Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege 





<ıwÜL ; î M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 2 3 6 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 16 Numaralı Geçici Komisyon 

raporu (1 /350) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 6 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 1012/4482 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 1 . 6 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine 
tor fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinim yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

-5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
gerekçesi 

Yabancı memleketlere işgücü, şevkine dair yapılan anlaşmalar uyarınca işçi kabul edecek ya
bancı memleketler tarafından Türkiye'de bu işleri yürütmek üzere bürolar kurulmaktadır. 

İşgücü anlaşmalarının uygulanmasını sağlamak l>akımııulan gerek işçilerin sağlık durumları
nın tesbiti ile meslekî seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli olan radyoskopi, röntgen cihazı gibi 
gereçlerle diğer teknik malzamcnin gerekse bu konu ile ilgili çalışmalarında lüzum ve ihtiyaç 

-duyulacak servis arabası gibi araç ve eşyanın yabancı memleketlerin Türkiye'deki bürolarınca 
getirtilmesinde zaruret bulunmaktadır. Ancak mer'i mevzuatımıza göre, bu gibi eşya ve malzeme
nin memleketimize getirtilmesi Gümrük Vergisi ödenmesini gerektirmekte olduğundan anlaşmala
rın uygulanmasını engellemekte ve imkânsız kılmaktadır. 

Bu durum, daha fazla sayıda işçinin çalışmak üzere yabancı memleketlere gönderilmeleri yo
lunda alınan kararın ve dolayısiyle işçilerden sağlanacak döviz miktarının artırılmasının gerçek
leştirilmesini önemli derecede engellemektedir. 

Akdolunan anlaşmalarda yer alan gümrük kolaylığının sağlanması keyfiyeti karşısında yaban
cı memleketlerin Türkiye'deki büro ve temsilcilikleri tarafından çalışnıalariyle ilgili olarak Tür
kiye'ye getirtilmesinde lüzum görülecek eşyanın Gümrük Vergisi ödenmeden geçici olarak girme
sinin temini zaruri bulunmaktadır. 

Bu sebeple, Gümrük Kanununun geçici kabul rejimi ile ilgili 'altıncı bölümünde yer alan ve 
teminata bağlı olarak memlekete geçici surette girecek yabancı eşyaya ait 24 ncü maddesine bu 
^konuda bir fıkra eklenmesi gerekli görülmüştür. 
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Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/350 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

16 sayılı Geçici Ko misyonumuz İsparta Milletvekili Ali İnsanı Balbm'ım (Başkanlığında toplan-
mıiş, Millet (Meclisi Başkanlığınım yazıilara lile 'Millet Meclisinin '30 . 6 . 19170 gün ve tll'6/2 nci Bir
leşiminde Genel Kurulun fealbul lettiği Ibir 'karara göre; 

Komisyonumuza ihaıvalle edilen 56$3 ısayılı ^Gümrük ÎKauunumun 24 nicü 'maddesine Ibir fıkra ek
lenmesi 'hakkındaki kanun tasarısı /görüşülmüştür. 

Tasarı 'gerekçesi aynen kalbini ledilımiştir. 
Maddelere (geçilmiş; 
1 nıci madde aynen 
21 mci madde aynen 
3 nicü madde aynen kabul 'edilmiştir. 

Kanun t asarı simim âeill Ibir ihtiyacı kanşılafmiak dur'umunda <olduğu göz lönıüne alınarak, tasarı
nın Genel 'Kurulda 'önledik ve ivedilikle ıgönü'şülmıe'sinin teklif edilmesi mevcudun oy birliği ile 
karara 'bağlanmUş'tır. 

Başkan 
İsparta 

A. 1. Balım 

Bursa 
K. Önadım 

Adıyaman 
M. Z. Adıyaman 

Sıözıcü 
IManisa 

M. 0. Daut 

ıMariis'a 
S. Çağlar 

Tiokat 
1. H. Balcı 

Mardin 
E. K. Ayoar 

Malatya 
A. Karaaslan 

Elâzığ 
/ / . Hanağası 

Sakarya 
Y. Bir 

Gümüşane 
E. Saatçi 

Trabzon 
A. R. Usuner 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine 6290 sayılı Kanunla eklenen 
12 nci fıkradan sonra aşağıdaki 13 ncü fıkra eklenmiştir. 

«13. Yabancı memleketlere işgücü şevkine dair yapılan anlaşmalar gereğince işçi kabul ede
cek ya/bancı memleketler tarafından, Türkiye'de kurulacak irtibat büroları, temsilcilik veya ofis
lerin, işgücü şevki ile ilgili çalışmaları ve işçilerin subJhi ve meslekî seçimleri dolayısiyle lüzumlu 
görülecek araç, gereç ve eşya, (Bunların çeşitleri ve çıkış zamanları Çalışma Bakanlığınca teabit 
edilir.)» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
S. Demirel R. Sezgin 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Y. Z. önder A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 
M. Ere» O. Oğuz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. Öetürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakİboğlu 

A. 1. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Ava 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

1 . 6 . 1070 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
N. Mente§e 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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