
C i L T : 60 TOPLANTI : 9 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

95 nci Birleşim 

17.7.1970 Cuma 

1ÇÜTDEK1LEE 

Sayfa 
1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 420 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 420 

1. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; son 
zamanlarda dış siyasetteki g-elişmelere 
dair demeci» 420:421 

2. — Cuınhurbaşkanınca seçilen Üye 
Feridun Cemal Erkin'in; Birleşmiş Millet
ler Yasasının imzalanmasının 25 nci yıl 
dönümü vesilesiyle, vâki davete icaibetle 

Sayfa 
Amerika'ya yaptığı seyahate dair demeci 421: 

423 
3 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 423 
1. — Finansman kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
İçişleri, Malî ve iktisadi ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi: 1/330; Cumhuriyet Se
natosu: 1/1129) (S. Sayısı: 1457) 423:493 



O. Senatosu B : 95 17 . 7 . 1970 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık yazısı okundu ve izimler kabul 
edildi. 

Devlet Bakanı Refet SeZgin'in istifasının 
kabul edildiğine, asaMen tâyin yapılıncaya 
kadar bu Bakanlığa Devlet Bakanı Hüsamettin 
AtaJbeyü'nin vekiGlik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Diyarbakır üyesi Selâhattdn Oizrelioğlu'nun 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Adalet 
Partisinden istifa ettiğini bildirdiğine, istifa
sının iline tebliğ edildiğine, gereğimin ifasına 

dair Adalet Partisri Grupu Başkanlığı tezkeresi 
okundu bilgi edinildi. 

Finansman kanunu tasarısı üzerinde bir sü
re (konuşuldu. 

17 Temmuz 1970 Cuma günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Mehmet Ü naldı Sami Turan 
Kâtip 

Manisa 
Doğan Barııtçuoğlu 

BîRİNCt OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet ünaldı (Adana) 
KATİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 95 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, son za
manlarda dı§ siyasetteki gelişmelere dair de
meci 

BAŞKAN — Sayın Hazer, dış politika hak
kında gündem dışı söz istemişlerdir. Sonra da 
Sayın Feridun Cemal Bey görüşecekler. 

Buyurun Sayın Hazer, lütfen kısa olsun efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; son günlerde Türk 
'dış politikasında yeni gelişmeler göze çarpmak
tadır. Bunlar hakkında Yüce Meclislerin verdi
ği, çizdiği bir iotikamet, tesbit ettiği bir strateji 
olmadığı ve bu yüzden de dış politikanın genel
likle Meclislerin dışında seyrettiği bir gerçek-

tic. Parlâmentomuz kuruluş gününden beri ge
rek çalışma tarzı, gerek alışılagelen usullerle 
dış politikayı Hükümetin verdiği kadar incele
mekte ve onuna yetinmektedir. Anayasamızın 
getirdiği kuvvetler ayırımı bu tarz dış politi
kanın memleket yararına yürütülmesrai icabet-
tirmemektedir. 

Özelikle son yıllarda ve son günlerde Irak'
la olan ilişkilerimiz üç ay içinde İM defa oraya 
özel heyet gönderilmesiıni gerektirmiş ve bugün
lerde Ankara'da, bâzı büyük merkezlerdeki tem
silcilerimizle, komşu devletlerdeki elçüerimizi 
toplantıya çağırmayı icabettirecek yem geliş
meler olmuştur. 

Bunun yanında Sovyet Rusya ile olan iliş
kilerimiz de yeni bir istikamette yönelmiş gö-
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rülüyor. Bir dış politikanın taassup içinde yü
rütülmesi elbetteki beklenemez. Günün şartla
rı içinde gerek komşu devletlerle, gerek, bü
yük devletlerle, memleket yararlarının gerek
tirdiği ölçüde yeni ilişkiler kurmak gereklidir. 
Sovyet Rusya ile olan yeni gelişmeler daha baş
langıcında, başlangıcı dediğim ikinci kere baş
langıcında, yeni esaslara ve sağlam temellere 
oturtulmadığı takdirde, iletide Amerika ile olan 
ilişkilerimiz gibi şikâyetlere, sürtüşmüşlere yol 
açabilir. 

Bu konuları, bu yeni münasebetleri sağlam 
temellere dayamak için de yeter tecrübemiz ol
duğu kanaatindeyim. Fakat Dışişleri Teşkilâ
tımız ve Dışişleri Bakanlığımız dış politikamızı 
Parlâmentonun bilgisi ve etkisi dışında yürütür 
hale gelmiştir. Aslında Parlâmentomuz, esefle 
ifade edeyim, iç politikada da fazla etken bir 
durumda değildir, iç politikada da Hü
kümete istikamet vermemektedir. Dış po
litikayı tanzim edememektedir. Ve bu 
yüzden de memleket birçok şeyler kay
betmektedir. Bunların teferruatına girmek iste-
miyorum; 

Bu maruzatımla Hükümeti izaha davet edi
yorum ve ayrıca bir noktada da Hükümetin ça
lışmaları hakkında bilgi verilmesini ümitle bek
liyorum. Bilhassa yakın komşu devletler, iran 
ve Irak'la olan münasebetlerimizde ekonomik 
hayatımızı tehlikeye sokacak kadar yeni ge
lişmeler vardır. İran ile olan hududumuz son 
yıllarda ele alınmış, yeniden tanzim edilmeye 
başlanmış olduğu halde, kaçakçılık Türk eko
nomisi aleyhinde büyük bir gelişme göstermek
tedir. iran - Türk Sınır Komisyonu birkaç defa 
Ankara da toplanmış, bu konuda kararlar alın
mış; fakat bugüne kadar bu kararların realize 
edildiğine dair tek bir işaret bizim hudutları
mızda, bizim bölgemizde görülmemiştir. 

Ayrıca, Irak ile olan. ilişkimiz, Irak'taki soy
daşlarımızın durumları ile ilgili önemli bir saf
ha arz etmektedir. Son günlerde Irak sınırı ci
varında iki 'askerimizin öldürüldüğü haberi ga
zetelerde yer almış ve buna müteferri diğer bil
giler de o sınır bölgelerinde endişe yaratır 
bâzı olaylara sahne olmaktadır. 

Bütün bunları kısaca arz ediyorum. Mesele
nin nezaketi, hududu içerisinde işi tutmaya ça
lışıyorum Fakat memleket gerçekleri, özellik

le şahsi müşahede ve endişelerimiz kendi ko
numuz olmamakla beraber, bu dış politikanın 
bugünkü seyri karşısında Yüce Heyetinizde bir 
ilgi uyandırmak ve Hükümeti de izaha davet 
etmeyi vazife saydım. 

Bunun için Yüce Heyetinizi meşgul ettim. 
inşallah yeni bir vesiyle ve fırsat düşerse he
yetteki arkadaşlarımızın hepsi bu konularda bil
diklerini, şikâyetlerini elcetteki söyliye-
ceklerdir. Fakat bendeniz özellikle üze
rinde durduğum bu hudut konularının 
birkaç ayda.n beri devamlı takipçisiyim-
dir. Dışişleri Bakanlığına bu konuda sual
ler de tevcih etmişimdir. Fakat hiçbir olumlu 
sonuç alınmamıştır. Bundan yakınmaktayım ve 
bunun için de Yüksek Heyetinizi meşgul etmiş 
bulunuyorum. Teşekkür ederim. 

;3. —• Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Feri
dun Cemal Erkin'in, Birleşmiş Milletler Ya
sasının nnzalanmasının 25 nci yıldönümü vesi
lesiyle, vaki davete icabetle Amerika'ya yaptı
ğı seyahate dair demeci. 

BAŞKAN — Kontenjan Üyesi Sayın Feri
dun Cemal Erkin, davet üzerine gittiği San 
Fransiskc'daki seyahati hakkındaki intibaları
ni Yüksek Senatoya arz edecekler. Buyurun 
Sayın Erkin. Mümkün mertebe hülâsa olarak 
konuşmanızı istirham edeceğim efendim. Tabiî 
yine takdirinize bırakıyorum ve ben sadece ri
ca ediyorum. 

FEEİDUN CEMAL ERKİN (Cumhurbaş
kanınca S. tj.) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Başkanlığın biraz evvel izah 
ettiği, Birleşmiş Milletler Yasasının imzalanma
sının 25 nci yıldönümünün tes'idi vesilesiyle, 
vâki olan davet üzerine, yüksek tasvip ve mü
saadenizle, Amerika'ya yaptığım kısa seyahat ve 
intihalarım hakkında maruzatta bulunmak üze
re şu anda huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Yüksek Heyetin malûmu olduğu üzere, yasa 
26 Haziran 1945 senesinde imza edilmişti. Bina
enaleyh, 1970 senesi yasanın 25 yaşını idrak et
tiği tarihtir. San Fransisko şehrinin Belediye 
Başkanı ve Hemşehriler Komitesi Başkam, bun
dan bir sene evvel, acaba bu tarihin uluslarara
sı ölçüde büyük törenlerle tesidine imkân olup 
olmadığını düşünmeye başlamışlar. Evvelâ bu 
bir hayal imiş, fakat çalışmalar ilerledikçe ha
yal ümide münkalibolmuş, ondan sonra bu işin 
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kabil olduğu hususunda kanaat hâsıl etmişler, 
programlar hazırlanmış, davetiyelerin tanzimine 
başlanmış. Sadece, tabiatiyle başta Genel Sek
reteri olmak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
nın ileri gelenleri, mazide Genel Assambleye Ri
yaset etmiş olan mümtaz şahsiyetler, 126 mem
leketin Birleşmiş MilletlerdeM büyükelçileri ve 
bu arada da 126 memleketin kürre-i arz üze
rinde dağıldıkları bölgelerin teşkil ettikleri 
gruplar namına, ki beş grup vardır, bu gruplar 
namına söz söyliyecek birer mümessilin daveti 
takarrür etmiş. Bu mümessilleri Birleşmiş Mil
letlerdeM büyükelçileri intihap edeceklerdi. Beş 
gruptan dördünün mümessilinin tâyini kolaylık
la mümkün olabilmiş, fakat Batı - Avrupa mü
messilinin tâyini hususunda müşkülât zuhur et
miş. İki mümtaz şahsiyetin isimleri karşı karşı
ya gelmiş, ikisi de vaktiyle Genel Assamble Re
isliği yapmış, birisi eski Hariciye Nazırı, eski Bü
yükelçi, öteki eski Hariciye Nazırı eski Başve
kil. Bu ikisi arasında mutabakat, yani büyükel
çiler arasında mutabakat hâsıl olamayınca bir 
üçüncü isim çıkmış. Derken İM şahsiyet çekil
mişler ve bu arada benim ismim ortaya atılmış. 
Seçim şartları intihabedilecek şahsiyetin Avru
pa hüviyetine sahibolması, yani Avrupa Birliği
nin teşkiline, Almanya meselesinin birleşme tar
zında halline, Berlin meselesinin halline, velhasıl 
Avrupa bütünlüğünün teessüsüne sözleri ile, 
ef'ali ile davranışları ile yardım etmiş, bu saha
da faaliyet sarf etmiş bir şahsiyet olması lâzım-
geliyor. O esnada benim vaktiyle yaptığım nu
tukları, yazdığım yazıları ele alarak Fransız ve 
Finlandiya büyükelçileri bmm Büyükelçiye be
nim tâyinime delâlet edeceklerini söylemişler. 
Ben o esnada burada değildim. Ankara'ya av
det ettim, Genel Sekreter Orhan Eralp vaziyet
ten beni agâh etti. Aday olup olmıyacağımı sor
du. DedimM, Türkiye'nin namı nıevsuubahistir. 
Eğer katı surette intihap tahakkuk edecekse 
adaylığımı koyarım, aksi halde, şimdiki halde 
sükûtu tercih ederim, dedim. Fakat hâdisele
rin inkişafı bizim lehimizde olduğu için tekrar 
gelen tebligata müspet cevap verdim ve intihap 
günü yapılan seçimlerde oy birliği ile, bu seçime 
Batı - Avrupa ve grupu olmıyan memleketler 
girdi, 26 memleketin sözcüsü ve mümessili ola
rak bu mütevazi arkadaşınızı intihabettiler. 

Burada hazırlığımızı ikmal ettikten sonra 
New - Yoık'a gibtük. Orada evvelce hazırlanmış 

olan nutuk üzerinde, Halûk Bayülken'le mun
zam hazırlıklar yaptık, işimizi bitirdik. Nutkun 
suretini Birleşmiş Milletlere verdik. Ve ondan 
sonra Birleşmiş Milletler tarafından hazırlatılan 
muhtelif uçaklardan birisine binerek Sanfran-
sisko'ya gittik. Sanfransisko'da bizi karşıladılar, 
otele yerleştirdiler, ilk tanışma toplantısı vuku-
buldu. Orada bir hakikat, bir vakıa tezahür et
ti. 5 konuşma yapacak mümessil arasında, 2 si 
yani ben ve Filipin Hariciye Nazırı eski arkada
şım Karlos Romulo'nun aynı zamanda 1945 te, 
yasanın müzakeresine ve imzasına katılanlar ara
sında oldukları tebeyyün etti ve bu müşahede 
bütün merasim esnasında Filipin Hariciye Nazı
rı ile bu arkadaşınıza, kendi şahıslarını da aşa
rak, memleketlerine teveccüh eden bir sempati, 
bir muhabbet ve hürmet hamlesinin teveccühüne 
vesile teşkil etti. 

Tören günü vaktiyle yasanın imzalanmış ol
duğu opera binasına götürüldük, 126 büyükelçi 
sair davetlilerle birlikte operanın orkestra kıs
mına yerleştirildiler. Merasime fiilen katılacak 
şahsiyetler sahne üzerinde yer aldılar. Arkamız
da 126 memleketin bayrakları asılı bulunuyordu. 
Evvelâ Kaliforniya Valisi söz aldı ve toplantı
yı açtı. Bunu takiben Kâtibi Umumi kısa bir 
nutuk verdi. Ondan sonra da konuşma yapacak 
mümessiller sıra ile söz aldılar. 

Sayın Başkanın ikazına hürmet ederek bu 
nutukların kısa da olsa arzına imkân görmüyo
rum. Fakat umumi mânası bu demeçlerin Birleş
miş Milletler 1945 te kendilerine tesbit edilen 
faaliyetlerin cümlesini tahakkuk ettirememişler-
dir. Fakat birçok sahalarda da çok yapıcı başa
rılar kazanmışlardır. 

Bu toplantımız önümüzdeki 25 sene esnasın
da Birleşmiş Milletlerin geri kalan faaliyet sa
halarında da kendisinden beklediğimiz çalışma
ları yapıp ümitlerimizi tahakkuk ettireceği hu
susunda kendisine güvenimizin ifadesi için gü
zel bir vesile teşkil etmektedir. Aşağı yukarı bu 
tarzda konuşuldu. 

Ondan sonra törenin son akşamı da 1 500 
kişilik bir büyük ziyafet verildi. Ziyafette tabiî, 
faal şekilde iştirak eden şahsiyetler şeref masa
sında yer alıyorlardı. Şeref masasına ve ziyafete 
riyaset eden mümtaz şahsiyet Amerika Bankası 
Genel Müdürü - Amerikalılarda âdet olduğu 
veçhile - şeref masasında oturan bütün müsafir-
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leri, davetlileri birer birer hazırıma takdim et
ti ve bu takdim esnasında da, demin arz ettiğim 
gibi, Filipin Hariciye Nazırı ile Türkiye Mümes
sili bütün hazır bulunanlar tarafından ayrı, müs
tesna ve gayet sıcak bir alkışa ve kabule nıaz-
har oldu. 

Bu da bittikten sonra, Kâtibi Umumi gayet 
nefis bir nutuk irad etti. Bu nutukta Kâtibi 
Umuminin üzerinde durduğu başlıca tema, her
kesin bir vatanı vardır, bir milleti vardır. Her
kes vatanına gayet derin bir muhabbetle, bir 
ateşle ve hararetle merbuttur. Bu mübeccel bir 
histir, fakat ben bütün Birleşmiş Milletlerde 
temsil edilen milletleri ve mensuplarını, bu mem
leketlerine ve vatanlarına olan bağlılığa muvazi 
olarak ve onunla beraber diğer bir vatana, Bir
leşmiş Milletler vatanına da, bağlanmalarını 
tavsiye ediyorum. 

Bunu yaptığınız takdirde önümüzdeki 25 se
ne esnasında ümitleriniz daha ziyade tahakkuk 
edecek, memleketleriniz, bütün dünya daha emin 

1. — Finansman kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî ve 
İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi : 1/330; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1129) (S. Sayısı : 1457) (1) 

BAŞKAN — Saym üyeler, finansman kanu
nu tasarısının müzakeresine devam ediyoruz. 
Sözü yarıda kalmış olan Sayın Özden'e söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun kıymetli üyele
ri; dün müzakeresine başladığımız, finansman 
kanunu tasarısının tümü üzerindeki kişisel gö
rüşlerimi arza çalışmıştım. Müzakere süresi 
bittiğinden, mâruzâtım yanda kalmıştı. Şim
di, Yüksek Huzurunuzda geri kalan görüşleri
mi müsaadelerinizle arz etmeye çalışacağım. 

Ancak, burada zamandan istifade etmek 
ve kanunu biran evvel çıkarma gayretine bir 

(1) 1457 S. Sayılı basmayazı 16 . 7 . 1970 ta
rihli 94 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

bir sulha nail olacak ve daha ziyade refaha nail 
olacak tarzında konuştu. 

Bunlar törenin aşağı yukarı hulâsasıdır. Bu
nun harioinde New - Yorktan geçişimden ve dö
nüşümden istifade ederek, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri ile gayet esaslı bir konuşma 
yaptım. Kendisine Hükümet tarafından gönde
rilmediğimi, karşısında bir Türk vatandaşı gör
mekten ileri bir vaziyet olmadığını söylemekle 
beraber, Türk vatandaşının bâzı meseleler hak
kında görüşlerini bilmesinde belM fayda oldu
ğu için konuşacağımı söyledim ve kendisine, 
kendi görüşüme istinaden, Orta - Doğu ve Kıb
rıs mevzularımız hakkında uzun malûmat ver
dim. Bunları müspet telâkki ettiğini zannediyo
rum. Kısa izah; bundan daha kısa olamaz zan
nediyorum. Vaktinizi aldım. Sabrınızı suiistimal 
etmediğimi zannediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

yol vermemek ithamı altında kalmamak için 
bu görüşlerimizi kısa da olsa, hulasaten arza 
çalışacağız. 

Hükümetçe getirilen bu tasan yüzünden 
hayat görülmemiş şekilde pahalaşacak, Türk 
halkı bu ağır vergilerin altında ezilecektir. 
Plân hedeflerine uymıyan bu tedbirleri mâ
kûl, sosyal adalete uygun telâkki etmek müm
kün değildir. Halkımıza yüklenen vergiler ha
yatımızı, geçimimizi çekilmez bir hale getire
ceğinden hiç şüphemiz yoktur. Adalet Partisi 
İktidarının bu tutumu her bakımdan yanlış, ada
letsiz, malî düşüncelere, vergi esaslarına aykı
rı olduğu muhakkaktır. 

Tasannın 3 ncü kısmında mütalâa edilen 
gayrimenkul kıymet artışı hususuna taallûk 
eden geçici 1 nci maddede gösterilen katlar 
tahmin ve tasavvur edilemiyecek derecede ağır
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, genel olarak ifade 
etmeye mecburum ki, Türkiye'de gayrimenkul 
kıymetleri zan ve tahmin edildiği gibi ağır ver
gileri icabettirecek kadar önemli değildir. Bir
kaç spekülatif hareketler müstesna, esasta gay
rimenkul kıymetleri rantabilite itibariyle çok 
cazip bir durum göstermekten uzaktır. Gay-

3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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rimenkuil kıymetleri % 11 gelir sağladığı tak
dirde bir mâna ifade eder. Aksi halde hiçbir 
önemi olamaz. Aslında emlâk vergisi olarak 
yakında geleceği bildirilen vergi tasarısı ile, 
bir ahenk tesis edilmeyişi büyük karışıklıklara 
sebebiyet vereceği kanısındayız. 

Bu tasarı ile gaye spekülatif hareketlere 
mâni olmak ve bunlardan vergi almak ise, bu
nun yolu herhalde bu değildir. 

Veraset ve intikâl Vergileri Kanununda ya
pılmak istenen usule dair tadilleri yerinde gö
rüyorum. Verginin tahakkuku 200 seneye me-
tevakkıf olan halihazır sistemden şikâyetçi 
olmıyan mükellef yoktur. Bakanın bu mevzua 
kıymet vermesini takdirle karşılamamak ka
bil değildir. Yalnız bildiriden sonra komis
yonların keyfi hareket etmelerinden korkuyo
rum. 

Bu sebeple, biran evvel, vergi mahkemele
rinin kurulması, vergi adaletinin tesisine ya-
rıyacak tedbirlerin alınmasını zaruri görmek
teyim. 

Posta hizmetlerini; posta, telgraf ve tele
fon olarak ayırıp, bunlardan ayrı ayrı % 8, 
% 10 1ar nisbetinde vergi alınması asasına 
gidilmiştir. Bu nisbetler oldukça ağır gözükü
yor. 

Bina inşaat vergisinde, tahsiline dair getiri
len formül vatandaşa güçlük çıkarmaktan 
başka bir işe yaramıyaeaktır. Ayrıca bina in
şaatını hissedilir şekilde engelliyecek, belki 
de halkımızın bu sektöre yatırım yapmasının 
vazgeçilmesine de sebebiyet verdirecektir. 

Bu durum şehirleşmeye müessir olacak, 
bir taraftan imar hareketleri gelişmeden alı
konulurken, bir taraftan da vergi alma yönün
den yapılan çabalar sonuç vermiyecektir. 

Girift formüllere bağlanan vergi tahsil iş
lerinden kaçınmak gerektiği gerekli bir haki
kat olmasına rağmen, iktidarın mükellefe yük
lediği, beyanname vermek, teminat yatırmak, 
bâzı evrakı doldurup makama vermek, zamanın
da dairesine bu gibi vesaiki tevdi etmek gibi 
formüller hiçbir fayda vermiyecek, bilâkis iş
leri uzatacak, vergiyi kaçıracaktır. 

Hükümet uçan kuştan vergi almak gayreti 
içindedir. 74 ncü maddeye göre televizyona % 
20 vergi koymuştur. Tutarı o kadar çok olmı-

ı yacağı muhakkak olan bu verginin ihdası za
rarlıdır. Çünkü televizyon sadece bir lüks 
maddesi olmayıp, öğretici, uyarıcı ve terbi-
yevî bâzı yönleri olan konudur. Türkiye'de 
henüz televizyon yayını esaslı bir şekilde 
ele alınmamış iken, böyle işin başında bir ver
gi getirmek musir bir davranış olduğu düşünü-
lemeiî. 

Taşıtlar Kanununda yapılan tadiller tasa
lının 9 ncu kısmında gösterilmiştir. Kanunda 
yapılan değişiklikler büyük bir gelir temin 
etmekten uzaktır. Burada esas konu, mümkün 
mertebe az para ile adalet tevzii prensibini ya
şatabilmek, halka adalet müesseselerini ısın
dırmaktır. Bu prensibin gün geçtikçe Adalet 
Partisi iktidarı tarafından yıpratıldığına ta
nık olduğumuzu söylemeden geçmeye imkân 
yoktur. 

Mahkeme harclarındaki bâzan % 100 e ka
dar uzanan artırmaları pratik esaslara bağla
mak, sosyal adalete yakınlaştırmak kabildi. 
Partimiz sözcüsü Sayın Gündoğan'ın bu husu
sa mütedair düşüncelerini kabul etmemek de 
elden gelmiyor. 

Vergi tarh ve cibayetindeki esasları naza
ra almıyan iktidarın hangi düşüncelerle bu 
tasarıyı meclislere sevk ettiğini anlamak müş
küldür. ileri sürülen gerçekler tatminkâr de
ğildir. Bana göre, vergi adaleti temin etmek 
isteniyorsa, aşar vergisinin kaldırılması gü
nünden itibaren Türkiye'nin vergi koyma ba
kımından geçirdiği istihaleleri göz önünde tut
mak gerekirdi. 

Gelen tasarıda bu malî ve iktisadi tecrübe
lerden istifade edildiğine dair bir işarete te
sadüf etmek kabil olamamaktadır. 

Adalet Partisi iktidarı eski davranışlar 
ve tecrübelerden, Türk halkının dileklerine uy
maktan onun vergi verme kabiliyetini tetkik 
ederek ona göre hareket etmek arzusundan 
tamamen ayrı bulunduğunu, ayrı olduğunu 
göstermektedir. Bu biçimdeki davranışlar sa
dece iktidar partisine değil Türk Milletine de 
zarar vereceği muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarı tetkik edi
lecek olursa, bir hakikat meydana çıkıyor, o 
da memurlara büyük yetkiler verilmiş olma
sıdır. Bu hususta derhal ifade edeyim ki, yet-

I kiyi istimal edecek memurun durumu çok 
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önemlidir. Ve düşünceme göre bu yetkiler 
suiistimale müsaittir. Kudretli, bilgili memur
lar yetiştirilmediğinden tatbikatta adaletsiz
likler bugüne nazaran daha da artacaktır. 
Maliye Bakanlığı bu mühim konuyu göz önün
de tutmaktan daima uzaklaşmıştır. 

Bu tasarı ile elde edilmesi arzu edilen ver
gi, bizim düşüncemize göre iki milyarı geçemez. 
Halbuki Hükümet, bundan evvel mükellefleri 
dikkatle tetkik etseydi ve gerekli tedbirleri 
getirseydi, kudretli elemanlarla bezenmiş ver
gi tahakkuk ve tahsil formüllerini ele alsa idi, 
kaçak vergileri saptamak, tutmak imkânı elde 
etse idi, hiç şüphe edilemezdi ki, böyle yeni 
vergiler ihdasına lüzum görülmeden tahmin 
edilen milyarlar temin edilebilirdi. Karma Büt
çe Komisyonunda iken her gelen Maliye Baka
nı vergi kontrolünün hiç derecesinde az oldu
ğunu ifade etmiştir. Ama o seneden bu seneya 
kadar 6 - 7 sene geçtiği halde, hiçbir bakan, bu 
meseleye el uzatmamıştır. Bütün »bu medeni 
esaslar bir tarafa bırakılarak uzmanların ver
dikleri formüllere göre yapılması lâzımgelen 
ıslahat raporları rafa kaldırılarak yeni vergi
ler ihdası cihetline gidilmesinde mantık ve hak
lılık tasavvur etmek mümkün değildir. 

Her yönü ile sosyal adalete, vergi prensip
lerine aykırı olan bu tasarıyı güler yüzle kar
şılamak mümkün değildir. Türk halkının ıstı
raptan ıstırapa atacağı muhakkak olan bu ta
san kanunlaştığı takdirde görülmemiş olaylar 
cereyan edecek ve o zaman Hükümet aman bu 
kanunları değiştirelim, iş felâkete gidiyor diye 
çektir. 

'Muhterem arkadaşlarım, 2 günden beri be
yanatım biraz uzun sürdü, şimdi bu beyanatı 
da kısalttım. Beni dinlediniz, lütfettiniz. Hepi
mize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, buyurunuz. 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzake
re edilmekte bulunan finansman kanun tasarı-
Meclislere başvurmaya mecbur kalacaktır. 

Muhterem senatörler, daha vergi çıkmadan 
fiyatlar artmıştır, daha da artacaktır. Memur 
ve işçi vatandaşa vereceğimiz maaş ve ücretler 
bu artışları fearşıbyacak imkânları sağhyamı-
yacaktır. Malî ve iktisaıdi buhranlar birbirini 
takibedeeek ve ümidedilen gaye elde edileaniye-

sı hakkında tamamen şahısıma ait görüşleri çok 
kısa olarak belirteceğim ve mümkün olduğu 
kadar tekrarlardan içtima edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, tetkik edilmekte bu
lunan finansman kanun tasarısı Hükümet tara
fından hazırlandıktan sorara Millet Meclisine su
nulmuş ve bu arada bir Geçici Komisyonda ariz 
âmik tetkik edilmiştir. Bu tetkikler sonucun
da mükellefler lehine bâzı tashih ve düzeltme
lerin yapıldığı görülmektedir. Yine bu tasan, 
Millet Meclsimizde yapılan müzakerelerinde de 
yine mükellefler lehine bâzı tadil ve tashihlere 
uğramıştır. Senatomuza aksettiği zaman Geçi
ci Komisyonda da yine mükellef lehine bâzı 
tashihler yapılarak huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. Bu finansman kanun tasarısı, şu an
da içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle çok 
elverişli biı zemin ve zamanıa isabet etmemiş 
bulunduğu içindir ki; bu konu üzerinde» basın
da, politik çevrelerde, radyoda, televizyonda, 
ilmî otoritelerde ve bahusus Ticaret, Sanayi 
odalan ve mesleki teşekküllerde, ilmî otorite
ler nezdinde, muhtelif sahalarda pek çeşitli eleş
tiriler yapılmış ve bunların ancak maihdudolan 
bir kısmı bu tasarılar lehinde gözükmüş; fa
kat ekseriyetle bu tasarının tutarsızlığı nokta
sına istinadetmiş bulunmaktadır. Bu hakika
ten büyük bir talihsizliktir ve aynı zamanda 
politik çevrelerde 1970 malî yılına ait bütçenin 
finansmanı için ve özellikle personel rejiminin 
ve reformunun yapılması için muhtaç bulunan 
ödeneklerin, köylü esnaf gibi daha ziyade az 
gelirli ve orta sınıftan alınarak bunlara veril
mek amacını güttüğü gibi, - birtakım tutum ve 
davranışlar içine girmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Komisyonunda 
yapılan müzakereler sıraısınida Hükümet ve ba
husus Sayım Maliye Bakanı, esasen bütçenin 
denk bir bütçe haline gelebilmesi için birtakım 
vergi tekliflerinin getirileceği noktasına değin
mişler ve bunun izalesi için tedbir alacağını da 
tasrih etmiş bulunmaktadırlar. İşte bu tutum 
ve davranışın, gerek İkinci Beş Yıllık prog
ramda malî ve ekonomik tedbirler itibariyle ve 
gerek yıllık icra pragraımımdıa vâki temenni ve 
tavsiyeye uyulmak üzere hüsnüniyet esaslan-
na gidilerek şüphesiz böyle bir tasan hazırla
narak Yüce Meclislere sevk edilmiş bulunmak
tadır. 
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Her şeyden evvel şu noktayı göz önünde bu
lundurmak gerekmektedir M; memleketimiz 
öteden beri politik, ekonomik, sosyal ve kültü
rel bakımdan birtakım gelişmelere sahne olmak
tadır. Bu gelişmelerin gerektirdiği tedbirler 
vardır. Bu tedbirlerin finansmanı bütçe imkân
ları ile olacaktır. 

Yine memleketimizde zaman zaman alevle
nen aşırı cereyanlar, özellikle aşırı sol ve sağ ce
reyanlar ekonomiyi ve piyasayı etkilemekte 
ve dolayısiyle Devlet Maliyesine de müessir ola
bilmektedir, durgunluklar yaratabilmektedir. 

Devlet masrafları; gerek cari olsun, gerek 
yatırımlar ve transfer harcamaları olsun bu za
manla gelişmekte inkişaf etmekte, artmakta
dır Bununla mütenasip olarak bütçe rakamları 
büyümektedir ve memleketimizin mazisi tarihe 
dayanan geleneksel büyük meseleleri de tam 
mânası ile normal bir duruma icra edilemedi
ğinden ve kesin olarak halledilemediğinden büt
çe açıklarını tevlit etmektedir ve bu bütçe açık
larını şüphesiz dar ve klâsik mânadan ziyade 
geniş ve şümullü olarak kavramak zarureti var
dır. 

Yine Cumhuriyetin ilânından itibaren teşek
kül etmiş İktisadi Devlet Teşekküllerinin malî 
ve ekonomik bünyelerinin Maliyede tevlit etmiş 
bulunduğu geniş açıklar, Devlet idaresinin ol
dukça eskimiş ve revizyona muhtaç bulunması 
organizasyon ve metotdaM bâzı aksaklıklar, 
hukuki, idari ve malî ve reformların henüz ger
çekleştirilmemiş ve gerçekleştirilememiş olma
sı gibi sebepler de Devlet masraflarını artırmak
ta ve çoğalmaktadır. Her ne kadar Maliyece 
birtakım tedbirler üzerinde durulmakta, alın
makta kamu gelirlerinin müessir bir şekilde art
masına gayret edilmekte ise de; ta öteden beri 
tevali edegelmekte bulunan bütçe açıkları ve 
modern Devlet telâkkisinin vatandaş zihniye
tinde beliren mahiyeti ve Devletten daha fazla 
hizmet istemenin bir sonucu olarak bu açıklar 
gittikçe fazlalaşma istidadı ve temayülü gös
termektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu periyoda ait olma
makla beraber, daha eski zamana ait gelenek
lerden ve tarihi kaynaklardan itibaren durum 
tetkik edilecek olursa, Maliyenin ıslahat tedbir
leri zaman zaman gözükmekte, ciddî ve fevka
lâde tedbirlere başvurulmasını icabettirmekte-

dir. Kamu Maliyesinin bu suretle tebellür eden 
durumunu ve açıklarını kapamak için şüphesiz 
iki önemli katagoride hülâsa edilebilecek me-
tod tavsiye edilebilir ki; bunlardan birisi, doğ
ru, âdil ve hukukî esaslara riayet eden bir ver
gilendirme, diğ*eri de açık finansmanı, Merkez 
Bankası kaynaklarına müracaat sureti ile bunu 
telâfi etme. Fakat görüleceği veçhile Hükümet 
vergileme yolunu tercih ederek cesur ve dina
mik davranma yolunu ihtiyar etmiştir. Ve bun
dan evvel Gider Vergileri Kanununda % 100 e 
kadar Hükümete yetki veren bir tasarının ka
nunlaştırılması suretiyle kamu maliyesi ge
lirlerinde oldukça önemli bir miktarda gelir ar
tışları sağlaması cihetine gidilirken, bu defa 
finansman kanunu tasarısı gelmiş ve gündeme 
göre Emlâk Vergisi Kanunu takip edecektir ve 
bilâhara da Belediye Vergileri Kanununun ge
liştirilmesi ve ıslâhı sureti ile hem merkezi ida
reye, hem de mahallî idarelere muktazi varida
tın sağlanmasına gayret edileceği tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, vergilendirmenin va-
tadaşlar üzerinde daima olumsuz etkiler yaptığı 
görülegelmiştir. Vergi mevzuları konuşulurken 
daima reaksiyonlarla karşılaşılmış bulunduğu 
bir hakikattir. Şüphesiz, ne kadar müsait ve el
verişli olursa olsun ekseriyetle vergi makanizma-
lannın ve vergi sistemlerinin çalıştırılmasında 
bâzı psikolojik güçlüklerle karşılaşılmakta ve 
tatbikatın engellenmeye çalışıldığı görülmekte
dir. Bu kere müzakere etmekte bulunduğumuz 
Taşıt Alım Vergisi, işletme Vergisi, Gayrimen
kul Kıymet Artışı Vergisi, Spor - Toto Vergisi 
M; bunlar 4 katagoride toplanamlmektedir, ya
ni ihdaslardır. Bu vergilerden Gayrimenkul Kıy
met Artışı Vergisi hemen hemen hiçbir memle
kette tatbikatı olmıyan ve daha ziyade Maliye
de, vergi felsefesinde ve vergi teorilerinde bir 
bahis olarak halen münakaşa edilmekte bulunan 
ve fakat bu kere mevzuatımıza getirilmek iste
nen ve Türkiye'nin şartlarına adepte olunmak 
istenilen bir vergi olarak gözükmektedir. 

Finansman kanun tasarılarında Gider Ver
gileri Kanunu, Emlâk Alım Vergisi Kanunu, Ve
raset ve İntikal Vergileri Kanunu, Damga Ver
gisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Değerli Kâğıtlar 
Kanunu, ki bunlar altı kategoride toplanmak
tadır, bu kanunların bünye ve muhteviyatında 
bâzı değişiklikler yapılarak zamlar getirilmeikte, 
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muaflıkların sınırları daraltılmakta vergi şümu
lü genişletilmek suretiyle varidatın artırılmasına 
ve dolayısiyle bütçenin genel olarak gerek cari, 
gerekse yatırım masraflarının karşılanmasına 
doğru bir istikamet alınmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu Finansman kanunu 
tasarılarınım esas gayelerini gerek gerekçelerde, 
gerekse gemici komisyon raporlarında İM kate
gori hallinde görmek mümkün ve kabil olmak
tadır. Bunlardan birisi asli gayedir ki, bu asli 
gaye esas itibariyle kamu harcamalan ile, ka
mu gelirleri arasında öteden beri tevali edipge-
len ve gelmekte bulunan dengesizliği temin et-
rnıek ve bunu müstakar bir hale sokmaktır, özel
likle bu kanun tasarısının ilk şevkinde de baş
lığım taşıdığı veçhile 1970 malî yılının- finans
manı için bu tasarılar getirilmiştir ve fakat ge
çidi komisyonlarda ve Meclislerde yapılan dü
zeltmelerden sonra bu doğrudan doğruya de
vamlılık arz edebilmesi itibariyle Finansman 
kanunu tasarısı şeklini almıştır, M hakikaten 
malî gelirlerin artmasında bir faydalı tashimat 
yapılmış bulunmaktadır. Bu 10 kategorideki 
vergiler sistemi ile 2 ilâ 3 milyar liralık veyahut 
da dahıa realist bir tahmine göre 2, 3 milyar li
ralık bir gelir tahmin edildiği anlaşılmaktadır. 
Gayelerden tâli gayelerin de takibedildiği gö
rülmektedir M, bunlar şunlardır : Talep şişkin
liğini önlemek, frenlemek ve sınırlamak gayesi 
güdülmektedir. Bu suretle talep harcında daral
manın ekonomiye müspet tesirler yapması ön
görülmektedir. Diğer tâli gaye, vergilerde bâzı 
bünyevi ıslahat yapmak suretiyle, meselelerin 
daha rasyonel bir hal şekline bağlanma imkân
larına zemin hazırlama esası güdülmektedir ve 
bunlar dışında bir diğer tâli gaye de vergi tat-
bikatımıdaki bâzı güçlükleri bertaraf etme husu
suna dayanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, getirilmekte bulunan 
bu 10 kategorideki Finansman kanun tasanları-
mn gerek bu asli gayeleri, gerekse tâli gayeleri 
tam mânasiyle gerçekleştirecek bir esasa ve im
kâna sabibolduğu iddia edilemez. Bunlar ara
sımda bâzı tashihler bulunduğu tabiîdir. Ama, 
burada yapılacak olan tashih ve ıslahlar saye
sinde bunlara doğru bir sekide ve gayelerini 
gerçekleştirmesi istikametinde düzeltmeler yapı
lacağından emin ve mutmain bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle alınmakta 
olan ve alınabilecek olan sair vergi tedbirlerinin 
modern vergi hukuku prensipleri bakımından 
haiz bulunması gereken bâzı önemli kaide, şekil 
ve şartlarının da bulunduğunu yüksek dikkat
lerinize arz edeceğim. Bunlar şunlardır : 

1. İlmî ve teknik sistemle, esaslara uygun
luk. 

2. Memleket gerçeklerine uygunluk. 
3. Ekonomik gelişmeyi engellememesi. Ba

husus ekonomik durgunlukları, muhtemel eko
nomik durgunlukları gidermesi. Dinamik ka-
rekterde olması, seyyal ve elâstikî hükümler ta
şıması. 

4. Vergi psikolojisinin zedelenmemesi. Bu 
bilhassa 34 milyon vatandaşımız üzerinde önemli 
bir husustur. 

5. Vergi tatbikatım kolaylaştırmak ve ver
gilerin rasyonalizasyonunu ve verimliliğini ar
tırmak. Vergi cibayeti kolaylığını zemin, mekân, 
masraf, külfet ve teşkilât bakımından faydalı 
bir hale sokmak. 

Yine muhterem arkadaşlarım, gerek burada 
yapılacak düzeltmelerle ve tashihlerle ve gerekse 
kanunlar mevki meriyete girdiğinde alınabile
cek her türlü idari, hukukî, malî, ekonomik, sos
yal tedbirlerle, eğer bu kaidelerin yerime geti
rilmesi bakımından müspet adımlar atılmasını 
ümit ve temenni etmekteyim. Haliyle bu tasarı
ların burada beş kategoride temas ettiğim bu 
hususiyetlere gereken ölçü ve nitelikte yerine 
getiremediğini de ifade etmek mecburiyetinde
yim. 

Muhterem arkadaşlar, tasarılarda gereken 
tashih ve düzeltmeler yapılamaması halinde ve 
gereken yan tedbirler ekonomik, sosyal tedbir
ler alınamaması halinde bu taşanların muhte
mel ekonomik bâzı etkileri olacağını kabul et
mek mecburiyeti vardır. Vakti israf etmemek 
bakımından bunları gayet basit olarak ve sadece 
birer cümle ile ifade etmek istiyorum. 

Bir defa şu husus kabul edilmelidir M, her 
hangi biır vergi genişletilmesi, sınırlarının da
raltılarak şümulünün çoğaltılması, muafiyet sı
nırlarının daraltılarak şümulünün genişletilmesî 
şüphesiz bâzı fiyat artışlarını mudbolacaktır. 
İstihlâk maddeleri fiyatlarında yükseklikler ola
bilecektir ve bâzı yeni fiyat dalgalanmaları is
tidadı başgösterecektiiır. Ama, bu gibi dalgalan-
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maları, artışları ncrknal şekilde sert kırıcılık
larını önliyebilmek için de alınması icabedecek 
tedbirler vardır ki, bunların gerek tasarılarda 
icaheden tashihleri yapmak ve gerekse bilâhara 
titizlikle alınacak tedbirlerle izalesine gayret 
edileceğini sanıycifa.n. 

İkinci bir husus, maliyetlerin yükselmesi is
tikametimde bâzı hareketleri müşahede etinsiniz 
kabil ve mümkündür. Nihayet üçüncü bir hu
sus da yeni ücret artışı talepleriyle karşılaşıl
ması tabiîdir. 

Bir dördüncü nokta, çoktan beri malî otori
teler tarafından bâzı malî otoriteler tarafından 
maksatlı veya maksatsız olarak dermeyan edil
mekte bulunan enflâsyona t baskı temayüllerinin 
tekrar canlandırılması ihtimalleri mevcuttur. 

Bir beşinci husus olarak, iç ve dış tediye 
muvazenesinin yeni problemlerle karşılaşması 
mjümkün ve [kabil olabilecektir. Nihayet ihra
cat ve ithalâtı dfckilryecek ve yine bâzı otorite
ler tarafımdan zaman zaman ele alınıp basında, 
radyoda, ilmî çevrelerde ve kürsülerde politik 
sahalarda develüasyon söylentiileri üzerindeki 
muhtelif tutum ve davranışları başka biçimlere 
kokacaktır. Nihayet Devletin cari masrafları 
artabilecek, yatırımlar pabalaşabilecektir. Ge
lir - gider dengesinde de bozuklukların önlen
mesi için bâzı zaruri asli ve yan tedbirler alın
ması icabedecektar. 

Muhterem arkadaşlar, bu hallerin izalesi 
şüphesiz Hükümetin yalnız kanunlarla değil, 
bundan sonra alabileceği tedbirler manzumesi 
ile de mümkün olabilecektir. Burada bu umu
mi hususu beyan ve ifade ettikten sonra, bil-
has'sa vergileri köylü, esnaf ve küçük sanatkâr 
giibi zümreler az gelir gücüne sahip veyahut dü
şük gelir gücüne sahip orta sınıflar üzerinde 
baskı (teşkil etmemesi ve aynı zamanda servet 
vergileri tarzında bir tatbikat yerine gayrimen-
kullerin ve teşebbüslerin iratları üzerinden ver
gilendirme şekillerine doğru bâzı gidişlerin 
düzenlenmesi gerekmektedir. Burada benden 
önce yüksek huzurlarımızda mâruzâtta bulu
nan muhtelif arkadaşlarımıza ve onların gö
rüşlerine cevap arz eden sayın Maliye Baka
nı tarafımdan mulkni birçok cevaplar veril
miştir. Şüphesiz Türk ekonomisinin ve mali
yesinin istikrar içerisinde seyretmesi ve de
vamlılığının sağlanması, korunması, geliştiril

mesi gerek iktidar olarak, gerekse muhalefet 
olarak hepimizin görevleri cümlesinden, bulun
maktadır. Bu tasarıların müzakeresinde mâkul 
ve mumsif tashihlerin yapılacağını ümit ve 
taeınlenni etmekteydim. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi genel olarak 
bu on katagorideki vergiler üzerinde bâzı nok-
tai nazarlarımı arza gayret edeceğim. 

Taşıt Alım Vergisi, yeni ihdas edilmiştir. 
Burada gerek geçici komisyonlarca, gerekle 
Millet Meclisimizce bâzı vatandaş lehine tashih
ler ve kolaylıklar sağlanmıştır. AımJa, bunun 
bir servet vergisi karakterinde olduğu hakkın
da iddialar vardır. Bu mülâhazaların ve bu 
düşüncelerin multlak surette bertaraf edilmesi 
yerinde olacaktır. Eğer, sayın Maliye Bakanı
mızca bir mahzur mütalâa edilmdyecek olursa 
bu tarifelerde acaba biraz daha tashih'at ve 
düzeltmeler yapmak kabil miidir, mümkün mü
dür bilmiyorum. Bunun üzerinde maddelerin 
müzakeresinde Heyeti tenvir edeceklerinden 
emin bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; ticari vasıtalar ve 
hibe suretiyle intikallerde bâzı muafiyetler 
tanınmasının taraftarıyım. Belki bunlara da 
tashihat olalbileCektir. Bu kalbîl tashihlerin ta
sarının 3 ncü maddesinde, 4 n«ü ve 5 nci mad
desinde yapılacak müzakerelerde ortaya çıka
cağını zannetmekteyim. Ve yapılan tashihlerde 
şunu tekrar itiraf edeyim ki, bu zamana ka
dar yapılan tashih ve düzeltmelerde muhakkak 
iki mükellef lehine birtakım ileri adımlar atıl
mış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci kategorideki 
işletme Vergisi memleketimiz şartları bakımın
dan hakikaten tatbikatında bâzı güçlüklerle 
karşılaşılacağımı zannetmekteyim. Fakat, bu 
vergi üzerinde Maliye Bakanlığımızın tedbürler 
alarak bunu tahfif edebilmesi ümit ve temen
nisini izhar ediyorum. 

Yine 28 nci maddede bu işletme Vergisine 
taallûk eden itirazın tahıstilâtı durdurmaması 
noktasında Vergi Usul hukuku bakımından (bir 
çelişme olup olmadığı noktasında da durulması 
gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; maktu vergi siste
minde tarifeler cetvellerine göre, gayet tabiî 
ki, birtakım ihtilâfların başıgösteıtmesâ müm
kün ve kabildir. Bunların da izalesini temen
ni etmıekteyim. 
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Butlun vergilemelerin i§ hayatımıza menfi 
etkileri oimamiası i^in çok ciddî ve fevkalade 
tedbirler alınmasına inanmaktayım. 

Bu, işletme Vergisi kategorilerine giren pe
rakende birtakım vergileme mevzularının tu
rizmi engellememesi bafalmından da bâzı yan 
tedbirlere ilhitiyacolduğu muhakkaktır. Bunu 
Maliye Bakanlığı ile birlikte Hükümetin di
ğer bakanhlklarınım heyetti umuımiyesi de birle
şerek aynı sistem içerisinde idulrup alacalkları-
nı zannetmekteyim. 

Muht'erem arkadaşlar; Gayrimenkul Kıylmet 
Artışı Vergisinin 33, 35, 37, 39 ve 44 ncü mad
delerinde mükellefler lebine yapılmış olan bâzı 
tashih ve düzeltmelerinde olumlu sonuçlar ve
receğini ümiiltle temenni etmekteyim. 

Ancak Gayrimenkul Arltış Vergisi, sistem 
ve prensip bakımımdan vergi adaleti ve huku
ku yönlerinden münakaşaları muciıbolm'aMa-
dır. Bunun takdirini tamamen yetkili otori
telere bırakmalktayim. Fakat Türk ekonomisi-
miin ve maliyesinin ıisHahı için bâzı tedlbirler 
alınması ioabettiği tabiîdir. 

Bu Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin 
tarife tekniği üzerinde de münakaşalar yapıl
mıştır. Bu gayet tabiî ki yine otoritelerin tak
dir edebileceği bir meseledir. Maliye Bakan
lığı uzmanlarınla mevzu üzerinlde durulması 
icabetitiğlini hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; gayrimemkülllerm 
üzerimde gerek malikleri ve gerekse bunlar üze
rinde Bina Vergisi, Emlâk Alım Vergisi, inşa
at Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artışı Ver
gisi gibi türlü nam ve çeşitlerle vergiler alın
ması prensibinin bir esasa bağlanarak bilhas
sa vatandaş üzerinde yapacağı psikolojik etki
leri düşünmek ve onun hukukîliğM adaletli 
bir seviyeye ulaşmasını beklemek zaruretti. var
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 4 noü kategorideki 
Spor - Toto Vergisi doğrudur, iyidir. Ve bu
nun hakkında her hangi bir aleyhte bir muka
vemetle karşılaşılmamış bulunduğumu memnu
niyetle görmekteyiz. 

Gider Vergisi Kanunumun 55, 56, 58, 59, 66 
ve 67 nci maddelerinde komisyon ve Milet 
Meclisimizce bâzı düzeltme ve tashihlerin ya
pıldığını da görmekle memnuniyetimi izhar et
mek istiyorum. Ancak bu Gider Vergisinin 
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muhtelif mevzülarına giren kalemlerde yapı
lan bu düzeltmelerin bir kere daha gözden ge-
çirilmiesinde muhakkak ki fayda olacaktır. Bun
larda bâzı düzeltmelere ihtiyaç vardır, özel
likle 72 nci madde, 75 nci madde ve 77 nci 
madde ile alâkalı tashihler üzerinlde bulunma
sını temenni etmekteyim. 

6 nci olarak, Emlâk Alım Vergisi üzerin
de de bir nebze durmak yerinde olacaktır. 83 
ncü maddede yapılmış olan mükellef lehine 
olan ttashihat yerindedir, doğrudur. Ancak, 
bu vergi, Emlâk Ahım Vergisi Emlâk Vergisi 
ile tedahül halindedir. Bu nokta üzerinde dik
katle durulacağını ümitle temenni etmekteyim. 

Tedavül görmiyecek gayrimenlkullerin ver
gi dâhilinde olması her halde isabetli olmama
sı gereken bir husustur. Bunun üzerinde de 
ayrıca durulmalıdır. Muafiyet ve istisnaların 
hadlerinin ve sınıflarının biraz daha gemişle-
Itilmesinde imkân olup olmadığını bilmiyorum. 
Eğer hakikaten mevcut ise, bu hususta da sa
yın Maliye BaJkanımızm bizi tenvir etmesini 
(istirham ederim. 

Veraöet ve intikal Vergisi 91 nci madde 
ile 10 nou maddeye atıf yapılmak suretiyle vu
zuh verilmesi tatbikatı kolaylaştıracaktır, iyi 
bir düzeltme ve tashihtir. Fakat, mükellefin 
beyanı üzerine tarhiyat yapılmakla beraber, 
Ibilâhara bulunacak değer üzerinden yapılacak 
tarhiyat farkımım kulsur cezasına tabi tutuHmıa-
sı hususunda tereddütler mevcuttur. Bunun yi
ne vergi usulü bakımından üzerinde durul
ması lâzımdır. Gerçi, bu 93 ncü madde file de 
düzeltilmiş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlar; Damga Vergisi Ka
nununda, madde 101 ile yapılan düzeltmenin 
muvafık olduğunu ifade etmek isterim. Bu 
hususta yine mükellefler lehine bâzı tashihler 
ve düzeltmeler yapılmak ve ferahlatıcı ted
birler getirmek mümkün ise, bunu da şahsan 
Maliye Balkanımızdan istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Harçlar Kanunu 
üzerinde madde 104 te ve madde 110 da bâzı 
düzeltmeleri de yine olumlu karşıladığımı tas
rih etmeliyilm. Ancak, harçlarda yapılan bu dü
zeltmeleri bilhassa bir küsüm harçların 10 katı
na kadar artırılması belki caiz olmıfvacaktır. 
Biraz daha indirmemiz kalbil mildir? Bunu da 
yine istirham edeceğim. Tarifelerin tümü için 
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% 50 niısbeltlinde bir artınım yerine biraz daha 
tenzilât yapmak kaibil midir? Trafik harçları 
ile Pasaport harçları için oldukça yüksek bir 
tarife uygulanmıaktadır. Yüzde yüz bir artım 
denilebilmektedir. Bu itibarla ben şahsan bü
yük varidat geitâremiyecek ve fakat geniş va
tandaş kütlelerimi feraha ulaştıracak vergi ko
nularında, matrahlarında ve sınmlarnıda bâ
zı iyiye matuf düzeltmeler yapılmasını bu su
retle Devlet gelirlerinin daha da artırılmasını 
(bilhassa ve tekrar teyiden istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; gerçi, bilâhara mü
zakere edilecektir. Emlâk Vergtiisi.. 

BAŞKAN — istirham edeyim, o mevzua 
iııtikaıl etmeyin. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Bu hu
susta bir cümle ile değinerek sözlerime son 
vermek istiyorum. Bunların değerleri üzeriin-
ıden değil haddizatında iratları üzerinden bir 
vergüendirmenin kabil olup olmıyacağını ve 
bahusus Türk çifltçisinlin, Türk köylüsünün bi
na, arazi ve toprağı tesahübetmedeki ve mül-
Miyetteikii, verasetteki, intikaldeki tiltdzlMerini, 
ananelerini ve onların bu vatana ve bu mem
lekete bağlanmalarını icabettiren gerçek se
bepleri takdir etmek suretiyle mumsif tutum 
ve davranışlarda bulunmamanızı temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. Beni dinlediği
niz için çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özer... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Yeni vergi ve Personel kanun tasarılarının 
müzakerelerini Parlâmento olarak ve Millet ola
rak yapmaktayız. Sosyal bünyemizi en çok et-
Mliyen bu kanunlardır. Bu tasarılara saldıran
lar ve onları reform diye kucaklıyanlar vardır. 

Herkesi memnun eden hiçbir kanun ve hiç
bir şey dünyada görülmemiş ve görülemiyecek-
tir. Ancak, bir kanun toplum için yararlı ise, 
o kanun herkes için güzeldir. Onu beğenmiyen-
ler dahi ona bir gün şükran duyabilirler. 

Reforma gelince, reform yeni ve fakat da
ha iyi şekil anlamını taşır. Bir sosyal düzende 
bulunrmyan veya noksan bulunan iş ve işlem
lere vücut veren leformdur. Reform bir araçtır 
onun tek amacı daha iyi bir sosyal yaşantıdır. 

Demokratik düzen içinde bu amaca götüren 
yol ancak ve ancak sosyal adalet yoludur Bu 
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yolun dışındaki reformlar demokrasi rejimini 
deforme ve hattâ yok eder. 

Muhterem arkadaşlar, müzakeresi yapılan bu 
kanun tasardan sosyal yapımızın geniş çapta bir 
restorasyonu mahiyetindedir. Bu yapıya dayan
ma gücünün üstünde bir zorlama yaparsak onun 
yapılmasına değil, yıkılmasına sebeboluruz. Bu 
kanun tasarısında sosyal adaleti ve dolayısı ile 
sosyal yapımızı tahribeden çok hususlar vardır. 
Bundan önce konuşan hatiplerin beyan buyur
duklarının hemen hepsini tasvibetmemek müm
kün değildir. Ben sadece ve bilhassa İM husus 
üzerinde duracağım. Eğer bunlara Yüce Sena
to itibar etmezse, bu tasarının tatbikatında sos
yal düzey kalmıyacaktır. Bilhassa orta halli va
tandaş tabakası imha edilerek daha çok derin
leşen ve genişliyen sosyal çukurlarla, daha çok 
sivrilen, yalçın zirveler meydana gelecek ve 
çok az sonra o zirveler de yıkılarak bu reform, 
bir form - komün halini alacaktır. Bu hususun 
açık ihbarını konuşmamın sonuna bırakıyorum. 

Sayın senatörler, bir toplumun ehil kişileri, 
topluma ve dolayısiyle Devlete karşı mükellefi
yet taşırlar. Ama Devletin bütün kişilere karşı 
mükellefiyeti vardır. Devlet vatandaşı sadece 
vergi mükellefi olarak görürse görevini yitir
miş olur. Bir mükellef, sadece Devlete vergi 
vermekle değil, ailesine nafaka vermekle de 
mükelleftir. Demokratik Devlet, bunu böyle 
kabul etmeye mecburdur. Devletin mükelleften 
alan bir maliyesi varsa, bir ailenin de yine o 
mükelleften alan bir maliyesinin bulunduğunu 
kabul etmek gerekir. Kendisinden vergi isteni
len bir mükellefin bakmakla mükellef bulun
duğu nüfus miktarı hesaba katılmazsa, sosyal 
adalet kökünden yıkılmış demektir. 

Geliri eşit iki mükelleften biri iki nüfuslu ve 
diğeri 12 nüfuslu ise, aynı vergiyi ödemeye mec
bur tutulmaları halinde, ikinci mükellefin 10 nü
fusuna kim bakacaktır? Onları topluma kim 
yararlı hale sokacaktır? Bu on kişi toplumun 
nesi olacaktır? Bunların yetişmesine ve Anaya
samızın ruhunda yazılı olan insanca yaşantıya 
ulaşmasına kim yardım edecektir? Bunlar he
saba alınmazsa vergi mükellefi olan kişi; var 
gücünü harcayacak, her şeyini daha zengin olan 
birinci mükellefe satmak zorunda kalacaktır. 
Ve bu suretle sosyal çukurun içine yuvarlana-
caktır. 
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Nüfus politikasında kısıtlama ve kısırlaştır
ma bizi bu çukurdan kurtaramaz arkadaşlar. Eu 
dünya geniştir ve bütün milletlere aittir. Yılda 
bir Türkiye nüfusundan fazla artış gösteren ha
sım milletlere karşı nüfusumuzu yok etmeye ça
lışmak, sonumuzu beklemek olur. Nüfusa önem 
vermiyen bir vergi reformu Türkiye'yi nüfussuz 
ve dolayısiyle nüfuzsuz bir ülke haline getire
cektir. 

Sosyal adalet nüfus içindir arkadaşlar. Fert
lerin maişetini hesaba katmıyan böyle bir yan 
tesirli rejim son bulur. Çünkü, vergi mükellefi 
müstahsildir. Devlet ve aile efradı onun müs
tehlikidir. Devlete ver, aile efradına verme. 
İşte, o zaman Devlete teslim olmaktan başka çı
kar yol kalmaz. Bu gönüllü teslimiyetin anla
mı, komünizmdir arkadaşlar. Ondan kaçalım 
derken, ona koşar haldeyiz. Acı da olsa gerçek 
budur. Bunun için vergi mükellefinin "bakmak
la mükellef bulunduğu aile fertlerinin en az ge
çim indirimi hesaplandıktan sonra kalan gelir
den vergi alınmalıdır. Aksi halde, orta halli 
vatandaşlar gayrimenkulden kurtulmak için onu 
hiç pahasına satacak, onun yükünü atacak ve 
sonra da onu zorla istirdada kalkışmak istiyen-
lerin safında yer alacaktır. Böyle olunca, ken
di kanunlarımızla toplumu rejimin dışına sürük
lemiş oluyoruz. 

Demokratik rejimin dayanağı sosyal adalet
tir. Dayanak sanarak ona dayak atmıyalım ar
kadaşlar. Bu vatanda yaşamak istiyenlere ge
çim hakkı tanıyalım. En az geçim haddini insan 
başına yılda üç bin lira kabul etmek ve bunla
rın toplamını vergiden muaf tutmak gerekir. Bu
nun için bir kanun teklifi yaptım, itibar buyur
manızı istirham ediyorum. 

Bu tasarıda mülkiyet hakkını yok etmekte 
olan maddelerden birisi de, tasarının 31 nci 
sayfasındaki geçici 1 nci maddedir. Dikkatini
ze ibretle arz ediyorum arkadaşlar. 

Bu madde şöyle demektedir; «Emlâk Ver
gisi Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, iktisap 
maliyeti aşağıda tesbit olunan değerlerdir. 

Bina Vergisi tarhına esas gayrisâfi iratları 
veya Arazi Vergisi tarhına esas değerleri 
1 . 1 . 1947 den önce tahrir veya takdir edilmek 
suretiyle konulmuş olan gayrimenkuller için 
Vergi Usul Kanununun 368 nci maddesine ve 
gösterilen vergi değerlerinin 12 katı...» 

Bu 1 . 1 . 1947 den, 1 . 1 . 1959 tarihine ka
dar 8 katı, 1965 tarihine kadar 5 katı, 1968 tari
hine kadar 2 katı ve 1968 den bugüne kadar 
da 1,5 katı. Yani muhterem arkadaşlar, dürüst 
vatandaş olmaya gelmiyor bu memlekette. O 
halde, bu vatandaşların dürüst olarak vergisini 
takdir edenleri veya etmiyenleri hesaba almıyo
ruz. Bu bina eskimedi mi, bu bina demode ol
madı mı, kiralar bu kadar sekiz misli, on misli, 
beş misli mi arttı? Neden bunda istical göste
riliyor arkadaşlar? Madem ki, bir yazılı be
yan var. Ona da inanılmadığı takdirde bir tak
dir komisyonu gönderiliyor, bilmiyorum buna 
niçin lüzum gösteriliyor? Bunu anlamak müm
kün değildir. Bu doğrudan doğruya yan tesir
le vatandaşı mülkünden mahrum etmek sistemi
dir. Bu metot, o metottur. Bunun için de bu 
maddenin çıkarılması için bir kanun teklifinde 
bulundum, itibar etmenizi istirham ediyorum. 

Arkadaşlar, madem M, bir Emlâk Vergisi ka
bul edilecektir. Bu isticale ben şaşıyorum. 

Sayın senatörler, Türk Parlâmento tarihinin 
en kritik günlerini yaşıyoruz. Ve Türk tarihi 
dönemeç noktasına gelmiştir. Çünkü, bu kanun 
tasarısı rejimin kaderidir. Bu tasarının her ke
limesi, her harfi ve her virgülü bu kader çizgi
sine vücut vermektedir. Üzerinde Yüce Senato
ya yakışan titizlikle durmak millet borcumuz
dur. Ne izin ve ne de hastalık bu tasarı karşı
sında mazeret sayılamaz. Toplanalım, nerede 
arkadaşlarımız? Milletin kaderi çizilirken on 
kişi, on üç kişi, bir komisyon mevcudu dahi bu
rada yoktur. 

BAŞKAN — Sayın özer... 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Buyurunuz Sa

yın Başkanım. 

BAŞKAN — Muhterem senatörlerin büyük 
bir kısmı dışarıdadır. Onları içeriye no benim 
davetimi, ne sizin davetinizi gerektiren bir Tü
zük maddesi yok. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) -— Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edevim efen
dim. 

Onlar vazifelerini müdriktirler. Kendilerini 
ilgilendiren noktalarda içeriye geliyorlar, ilgi-
lendirmiyen noktalarda dışarı çıkıyorlar. Bu 
itibarla istirham ederim, bu mevzuda fazla 
münakaşa etmiyelim. 
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Buyurun devam edin efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ben kendi 

vicdanımı ifade ediyorum. 
Bu tasarının yönü ve yolu üzerinde toplanıp, 

toplumu nereye götüreceğine dikkat edelim. Bir 
defa o yöne, o yola kcyulursak artık dönüş 
mümkün olamaz arkadaşlar. Çünkü, o iradeyi 
yitirmiş oluruz. Bu tasarının hazırlanış şekli 
bizi uyarmaya yeterli olmalıdır. Bu tasarı mil
letten gizlenmiştir, bunun için de şüphelidir. 

Eğer iyi niyet ve sathi bir düşünce mahsûlü 
ise kimeseyi itham etmiyeceğim. Fakat, bunda 
ısrar edilirse, benim de iddiam olacaktır. 

Bu hali ile tasarı, demokratik rejime suikast
tır. Bunu gizlice düzenliyen sorumsuz he
yeti size ihbar ediyorum arkadaşlar. Kendilerini 
tanımam. Fakat, bu tasarı onların hüviyetleri
nin, ideolojik markalarının ve maksatlarının 
açık belgesi ve delilidir. 

Sayın senatörler, gayet ustaca bir taktik kar
şısındayız. Bu tasarı ile Personel kanunu tasa
rısı trampa yapılmak isteniyor. 

BAŞKAN — Sayın Özer, burada müdahale 
etmek mecburiyetindeyim. 

Personel Kanunu ile, bu kanunun hiçbir gû-
na alâkası olmadığını Sayın Maliye Vekili umu
mi izahatında burada beyan ettiler. Onun için 
ayrıca isnada lüzum yoktur zannederim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben burada kendi görüşümü izah etmek 
mecburiyetindeyim. Bunun Personel Kanunu 
ile okadar ilişkisi vardır ki, kaynak budur. İs
tirham ediyorum, müsaade buyurursanız bir 
Parlömanter olarak ben de bu kürsüde bildikle
rimi ifadeye çalışayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu trampa demokra
tik rejimle, sosyalist rejimin trampasıdır. Per
sonel Kanunu ile ceplerimize inen paranın kar
şılığında demokratink rejimi satalım mı? Per
sonel Kanunu ile aldığımız paralar cüzdanları
mız?. doldurabilir. Fakat, vicdanlarımızın sim
siyah olacak boşluğunu ne ile aydınlatacağız? 
Milletimizi malsız, nıülksüz, hürriyetsiz, hay
siyetsiz bırakacak bir soygun vergisinin gani
metini biz senatörler kabul etmemeliyiz arka
daşlar. Yüce Parlâmentonun mümeyyiz kanadı 
olan ve Millet Meclisinde kabul edilen tasarıları 
kontrol süzgecinden geçiren Yüce Senato, tarihî 
en büyük vazifesini yapmalıdır. Tasarıda gerek

li düzeltmeleri yapmalı ve Millet Meclisini 
uyarmalıdır. Eğer bu açık uyarmaya uymazsa, 
Yüce Milletin narası herkesi uyarmaya ve ken
dine getirmeye kaadirdir. 

Çok acı bir gerçektir. Aydınlarımızı teşkil 
eden her meslek erbabı; hukukçusu, askeri, 
öğretmeni, mühendisi, doktoru, hemen hepsi 
Personel kanun tasarısında harekete geçtikleri 
ve arslan payı istedikleri halde, Vergi kanun ta
sarısına karşı en ufak bir tepki göstermediler. 

Sinsice, kıpkızıl bir bulut halinde yurdumuzu 
istilâ edecek olan bu tasarıya ses çıkartılmadı. 
Çünkü, arslan payını o getiriyor. Halkın malı
nı, canını talan eden bu tasarı sus payı dağıtı
yor. Kurban paylarını alıp, muvakkaten bay
ram yapabilirler. Fakat, milyonlarca vatandaşı 
kurban ettirmemek ve onların için için eriyen 
feryadını duymak bizim vazifemizdir arkadaş
lar. Onların hakkını, hayatını bir azınlığa peş
keş çekemeyiz. Onların vekâletini sadakatle, 
metanetle yapmamız namus borcumuzdur. Bu 
bizim yeminimizdir, unutmıyalım. 

Sayın senatörler, aylardan beri gizli ve ka
paklı hazırlanan bu tasarı tıpkı kaynar haldeki 
bir düdüklü tencereye benziyor. Kapağını açar 
açmaz içindekiler savrulup, saçılmaya ve her ya
nımızı yakmaya başladı. Bunlar yenilemez. 

Ben şaşıyorum; bu tasarı, Personel Kanunu 
kaftanına nasıl bir hünerle bürünerek kendisini 
kabul ettirdi? Eğer bu tasarı bu hali ile kabul 
edilirse, kanunlaştığı gün, sosyalistlerin bay
ram günü ve bu kanun onların Türkiye'de ilk 
zafer beyannamesi olacaktır. Çünkü artık mülk 
mâlikine yük olacaktır. Herkes mülkten kaça
cak, meskenler huzur ve sükûn yuvası olmaktan 
çıkıp korkunç ve kâbuslu rüyaların girdabı ha
line gelecektir. Mükellef meskeninden ürkecek, 
kapısında tahsildarın hayaletini görecektir. Böy
le bir işkence çekmektense, mülkünü Devlete 
teslim ederek, yükten ve yükümlülükten kurtul
mak istiyecek ve Devletin amelesi olmaya can 
atacaktır. 

İşte komünizmin zorla başaramadığı ülkeler
de mülkiyet hakkının yumuşak bir metotla va
tandaşın elinden alınması formülü böylece ta
hakkuk etmiş olacaktır. Bu kanun en geç 5 se
ne içinde komünizmi memlekete sokacak ve per
sonel kanuncularının da cepleri boşalacaktır. 
Çünkü hepimiz Devlete teslim olacağız ve hepi-
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miz sosyalistliği kabul mecburiyetinde kalaca
ğız. (Adalet Parti sıralarından: Ne alâkası var 
sesleri.) Okuyunuz arkadaşlar, tek tek okuyu
nuz maddelerini. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin, çıkar grup adına cevap verebilirsiniz, 
hakkınızdır. Buyurun efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bugün sosya
listlikle itham edilen Sayın C. H. P. liler ve 
hattâ sosyalistiz diyen isçi Partililer dahi bu ka
nun tasarısının fecaatini dile getirmişlerdir. Bu
na rağmen rejim aleyhtarlığı ile itham ettikleri 
partilerin karşısına böyle bir kanun tasarısını 
getiren Hükümete ve Adalet Partideki bunu 
savunan arkadaşlara hayretimi ifade etmeden 
geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar.... 

BAŞKAN — Sayın Özer, siz başka partiden 
misiniz efendim, affedersiniz? 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ben hakkın 
partisindeyim, gerçek adaletin partisindeyim. 
Ve benim istediğim parti bunu müdafaa eden bir 
partidir. 

BAŞKAN — Kendi partinizi itham ediyorsu
nuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu rejim alış verişidir, burada parti 
gözetilmez. Bu sadece bir partinin değil, bir 
milletin intiharı olur. Daima muhalefetin veya 
iktidarın zıddına olduğu için el kaldırmıyalım. 
Milletin selâmetine el kaldıralım. Toplum bu 
tasarı ile ve bunun ganimeti olan Personel Ka
nunu ile huzura kavuşamaz. Vurguncuların ta
lanına meydan vermemek, piyasayı kontrol et
mek, alım satımı düzenlemek ve sosyal adaleti 
tahakkuk ettirmekle huzura kavuşabiliriz. 

Demokratik rejimi kabul ediyorsak bunu 
yapalım. Sosyalizmi kabul edeceksek bu tasa
rının dolambaçlı yollarından vatandaşlara kan 
kusturmadan kısa yoldan hepimiz kabul edelim. 
Gayrimenkulleri Devlete teslim edelim, gelirini, 
giderini o düzenlesin, bizi de ne yapacaksa yap
sın. 

Eğer demokratik düzende kararlı isek bu ta
sarıyı onun düzenine uygun olarak onarıp ka
bul edelim. Aksi takdirde bunun yükü altında 
yalnız vatandaşın ezilmesine müsaade etmiyelim. 

BAŞKAN — Sayın Özer, bir dakika efen
dim. Tüzüğümüze göre yazılı konuşma 20 daki
kadır ve 20 dakikayı... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Benden evvel
kiler hepsi yazılı konuşmuşlardır. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Grup adına 
konuşanlar hariç efendim. Sizden başka şahsı 
adnıa yazılı konuşan kimse olmadı 20 dakika. 
20 dakikayı doldurdunuz. Eğer daha devam 
edecekse, benim vazifem Heyeti Umumiyenin 
reyine arz etmektir. Edecek mi efendim de
vam 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Etmiyecek 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, elbette basısına ağır gelecek bu konuş
malarım, bâzılarına da memnun edici bir etkide 
bulunacaktır. Fakat ben kimseye yaranmak için 
konuşmuyorum. Ben Türk Milletinin, o fakir, 
şimdi bu tasarıdan dahi haberi olmıyan vatan
daşların dertlerini dile getiriyorum. Burada go-
cunanlar varsa onların eline, onların... 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, zap
ta girmiyor. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Hürmetler ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Komisyon Baş
kam.. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; Millet Meclisinin kabul et
tiği bir kanun hakkında soygun kanununlarını 
Yüce Senato reddetsin gibi bir beyan bu mu
kaddes kürsüden yapılmamış olsa idi, komisyon 
adına söz almıyacaktım. 

Ancak, biraz önce konuşan Sayın Özer arka
daşım, kanun metnini iyi tetkik edememenin ne
ticesinde burada delil zikretmeden, vatan ve mil
let edebiyatı yapmak suretiyle mensubu bulun
duğu partinin, iktidar partisinin, Hükümetini 
töhmet altında bıraktığı gibi, aziz Türk Mille
tinin serbest iradeleri ile buraya seçerek gönder
miş bulunduğu Millet Meclisini, Yüce Senatoya 
niyabetle vazife gören Karma Komisyonu, Geçi
ci Komisyonu töhmet altında bırakmaya hakkı 
yoktur. 

Kendisinin istinadettiği bir geçici madde var. 
Zannediyorum ki bu geçici maddede konulan 
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değerler, katsayılar vatandaşın aleyhinedir. 
Ama çok Sayın özer arkadaşımdan rica ediyo
rum, burada gelip vatan, millet edebiyatı yap
mak kolay, tasarıyı lütfen tetkik etsinler. O va
kit göreceklerdir M, 37 nci maddeye bakmala
rını tavsiye ediyorum, kendilerinin burada be
yan ettikleri husus asla varit değildir. Bu ka
nunlar fakir, fukara vatandaşın aleyhine kanun
lar değildir, bunlar Türkiye'yi komünizmin ku
cağına atmak için getirilmiş kanunlar değildir. 
Onu da bilmiyorlar, komünist rejimlerde vergi 
sistemi yoktur. Vergi demokratik memleketlerde 
vardır, bunu da öğrenmeleri lâzımdır. Ondan 
sonra bu... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ne demek iste
diğimi anlamadınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz konuşurken 
kimse müdahale etmedi. 

YİĞÎT KÖKER (Devamla) — Ondan sonra 
bu kürsüye çıkıp vatan ve millet edebiyatı yap
mak lâzımdır. Açınız 37 nci maddeyi okuyunuz. 
iktisat maliyeti; «3 ncü kısımla ilgili geçici mad
de hükmü mahfuz olmak kaydı ile aşağıdaki 
esaslara göre yapılır.» diyor. 

Geçici madde vatandaşa kolaylık getirmek 
için konulmuştur. Hangi halde tatbik edilecek
tir? Bu kanunun neşri tarihinden, bu kanunun 
meriyete gireceği tarihe kadar geçen zaman zar
fında gayrimenkulunu satacak durumda olan va
tandaşların baklanı siyanet etmek için getiril
miştir. Nerede bunun vatandaşı ezmek gayesini 
güttüğünü iddia edebiliyor sayın arkadaşım bu
rada? Yok böyle şey. Gayet açık madde. Gelip 
birtakım yuvarlak lâflarla Hükümeti, Parlâ
mentoyu töhmet altında bulundurmaya hiç kim
senin hakkı yok. Evvelâ bu kürsüye, millî ira
deye saygılı olmak lâzım. 

Çok değerli arkadaşlarım; maddeler geldiği 
zaman sırası ile tereddüdü olan arkadaşlarımı
zın tereddüdünü izaleye çalışacağız. Bu kısa iza
hat sırasında dün görüşmüş bulunan, görüşleri
ni açıklamış bulunan Sayın Hocaoğlu arkadaşı
mın da ifade ettikleri bir hususa temas etmek 
istiyorum. O da şu; aynen, zannediyorum yanıl
mıyorsam, bu tasarı ile orman köylerine kadar 
girmiş bulunan mayi petrol gazının köylünün 
alış gücünü aksatacak şekilde vergilendirilmesi
ni kınayan bâzı beyanları oldu. 

Çok değerli arkadaşlarım, tetkikinize arz 
edilen tasarılar geniş kâr marjları bulunan sa
halara konulmuş ve dar gelirli vatandaşlarımı
za, köylü vatandaşlarımıza en az inikas edecek 
şekilde ayarlanmış vergiler getirmektedir. 

Sayın Hocaoğlu'nun temas ettiği sıvılaştırıl
mış petrol gazı hakkında Yüce Senatoya kısaca 
arzı malûmat etmek istiyorum. 

Halen Ankara'da ve Türkiye'de 12 kiloluk 
bir tüp mayi gaz 25 liraya satılmaktadır. Ver
gi zammından sonra, yani 12 küoluk tüpten, ta
sarı kabul edildiği takdirde alınacak 360 kuruş
luk vergiden sonra da yine 25 liraya satılmaya 
devam olunacaktır. Vergilerden dolayı fiyat ar
tışı olmıyacaktır. Zira mayi bütan gazı 79 sa
yılı Kanun gereğince akaryakıt istikraz fonuna 
alınacak ve fiyatlar Devlet kontroluna tabi tu
tulacaktır. Nasıl ki, diğer akaryakıt fiyatların
da, benzinde, petrolde olduğu gibi, Türkiye'de 
aynı fiyatla satılıyor ise, aynı kanuna istina
den bütan gazının fiyatı da Türkiye için sabit
leştirilmiş hale getirilecektir. 

Bu tasarı ile alınmakta olan munzam vergi 
münhasıran rafineri, tevzi şirketi ve bayilerin 
yüksek kârlarından alınacaktır. Buna rağmen 
tevzi şirketlerine mâkul ve yeterli kâr tanın
mış olacak, böylece müıstehlikiıı menfaatleri 
korunmuş ve bu gazın memleket sathına yayıl
ması önlenmemiş olacaktır. Bugüne kadar özel
likle orman varlığının korunması için mayi ga
zın yayılmasını önlememek için bu kesimdeki 
yüksek kârlar vergilendmlmemişti. Meselâ, 
benzinin tonunda 20 lira kâr marjı tanındığı 
halde, likit kazın tonunda 400 lira kâr marjı 
tanınmış bulunmaktadır. Keza halen vatandaşa 
12 kilogramlık likit gaz tüpleri Ankara'da 25 
liraya, Şark vilâyetlerimizde 35 - 40 lira civa
rında fiyatla satılmaktadır. Bahsettiğimiz de
ğişiklikten sonra bu fiyat Türkiye için sabit 
olacak ancak cüz'i nakliye farkları alınmak su
retiyle vatandaşın istifadesine arz edilecektir. 

Keza, bugünkü şartlar devam ettiği tak
dirde, bütan gazı ticareti ile uğraşan şirketle-
lerin yıllık kârları % 200 - 500 arasında de
ğişmektedir. Tevzi şirketleri ayrıca depozito 
olarak vatandaşlardan topladıkları paralardan 
da istifade etmektedir. Yüksek malûmları oldu
ğu veçhile, 40 - 50 000 000 lira civarında de
pozito almak suretiyle vatandaşa bütan gazı 
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tevzi eden şirketlerin bu 40 - 50 000 000 lira 
civarında vatandaştan aldıkları depozitodan 
dolayı normal banka faizleri balkımızdan yıllık 
kârlarının her halde 3 - 10 C00 090 lira civarın
da olduğunu bütün arkadaşlarımız takdir ede
ceklerdir. 

Bu itibarla, Cayın Hocaoğlu'nun 'dünkü ko
nuşmalarında ifade ettikleri bütan cazına ko
nulan, kiloda konulan 30 kuruşluk verginin va
tandaşın aleyhine bir tarafı olmadığını hsiaa-
runuzda bir kere daha ifade ediyorum. Çok 
isabetle getirilmiş bir vergi olduğunu belirti
yorum ve Yüce Senatoya Saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı S?ym M3sut 
Erez. 

Sayın Bakan bir dakika efendim. Bir yeter
lik önergesi var. Sayın Bakanın konuşaıasrndan 
sonra sırada bulunan bir sayın üyeye son söz 
vermek üzere yeterlik önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tümü üzerindeki müzakerelerin kifayetini 

arz ve teklif ederim, 
Burdur 

Faruk Kınaytürk 
NEJAT SARL1CALI (Balıkesir) — Alcı 

kişinin konuştuğunu tahmin etmiyorum. 

BAŞKAN — Konuştu efendim. Yedinci za-
tıâlinİ2>inis, vekil beyden sonra sıva zatıâliniz-
de, son söz olarak. 

Önergeyi oylarınıza arz e~";yorunı, 
SEDAT GÜMSAII (Konya) — önergenin 

aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAK AHİ MESUT E B 3 3 (Kıüay-

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; huzurunuza, Komi.--yon Bav ka
nından önce konuşan arkadaşıma sert bir cevap 
vermek için çıkmış değilim. 

Kendi şahıslan adına konuşan arkadaşları
mızın bâzı mütalâaları oldu. Onları cevaplan
dıracağım. 

Dün burada Güven Partisinin saym sik^üaü 
«iğneden ipliğe kadar vergi alacaksınız» mü
talâasında yeniden ısrar etti. Bu sabah da Sa
yın özden «uçan kuştan vergi a!acak:anız;> şek
linde bir beyanda bulundu. 
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Değerli senatörler, iğneden ipliğe kadar ver-
| gi alacaksınız derken bunu ispatlamak lâzını-

gelir. Yeniden ihdas edilen şu dört vergi müs
tesna, birisi Otomobil Alım Vergisi, İkincisi 

| Spor - Toto Vergisi, Üçüncüsü, Gayrimenkul 
| Değer Artışı Vergin, Dördüncüsü işletme Ver-
I gisi müstesna, yeni bir vergi getirilmemiştir. 
î Mevcut vergilerin nisbetlerini, verimlerini artı-
| rıcı bir tasan karşısmdasınız. Eğer iğneden ip-
İ lige kadar vergi alınacaksa, uçan kuştan vergi 
| alınıyorsa zaten aJınıyor. Niçin iğneden ipliğe 
I kadar yeniden vergiler ihdas ediyormuş gibi ve 
I hiç vergi aknmryormuş da, uçan kuştan vergi 

almaya tevessül etmişiz gibi beyanlarda bulu
nuluyor?. 

j Mulıtorem senatörler; huzurunuzda çeşitli 
| vesilelerle temas ettim. Türkiye az gelişmiş bir 
] ülkedir. Türkiye'nin muassır meder-.iyet seviye

sine çıkabilmesi için sanayileşmesi lâzımdır. 
Türkiye'nin ileri memleketlerle kendi arasın-

| daki medeniyet seviyesi bakımından aştığı, me-
\ safeyi kapatabilmesi için kalkınmasını yapma

sı icabeder. Türkiye'nin kalkınmasını yapması 
! için de ne yapması lâzımgelcliğini, nasıl bir 
1 yol tutması lâzımgeldiğini ve ekonomik kalkm-
I malını nasıl sağlaması lâzımgeldiğini bilmesi 
| icabeder. Bilinçli, idrakii ve şuurlu bir şekilde 
j kalkınmasını temin edebilmek için no yapması 
I lâzımgeldiğini bilmesi gerekir, işte bu. plân ve 
l program demektir. Bu sebepledir ki, Türkiye'de 
| Birinci Beş Yıllık Plân yapılmıştır, İkinci Beş 
S Yılbk Plân yapılmıştır. Bu yıllara kadar da bu 
! plânlar basan ile uygulanmıştır,. 

j Plânların başarı ile uygulanabilmesi için; 
j plânın kanın sektörü için gerektirdiği yatırnn-
j larm finansmanını temin etmek icabeder. Kamu 
I sektörü için plânın hedeflerine uygun yatırım 
; yapabilmesi için finansman temin etmek lâzım. 
| Özel sektör için plân hedeflerine uygun yatı-
| rımlarda bulunmasını özel sektörün teşvik et-
j mek lâzım. Bunun muhassalası olarak da % 7 
] kalkınma hızına ulaşmamız gerekir, hedef bu-

i d u r -
î 1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı devresine 
I bakınız, 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı dev-
j resine bakınız, gelmiş geçmiş bütün hükümet-

1er vergi gayreti içinde bulunmuşlardır. Bu da 
j doğru bir harekettir. Başka türlü yapamazsı-
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nız, millî tasarrufları artıracaksınız, Millî 
tasarrufları yatırımlara yönelteceksiniz. Bunun 
yolu vergidir. Bu noktadan hareket ederek 
Türkiye için ekonomik kalkınmasını temin etme
si bir hayati meseledir. Ya yerinizde sayacaksı
nız, var ile yok olma konusudur bu. Yahut da 
kalkınmanızı sağlıyacaksmız. Türkiye için ha
yati ve önemli olunca plânın ve yatırımların fi
nansmanı da önemli ve hayati bir konudur. 

Çeşitli vesilelerle huzurunuzda arz ettim, fi
nansman konusunda kim olursa olsun, hangi 
hükümet olursa olsun alacağı tedbirlerin iç po
litikada istismar konusu yapılmaması lâzımdır. 
Bunun partileni^tü bir mec^e addedil^00! H" 
memleket meselesi addedilmesi, gayrisiyasi 
bir mesele addedilmesi gerekir. 

İşte huzurunuza getirdiğimiz tasarılar böyle
sine doğru, böylesine masum bir maksada dayan
maktadır. 

İğneden ipliğe kadar vergi alacaksınız, uçan 
kuştan vergi alacaksınız demek böyle plânın fi
nansmanı konusunda sarf edilen gayretleri iç po
litika tartışmaları arasına sokmaktır. Bir Gider 
Vergisi Kanunu çıktı. Huzurunuzda kabul bu
yurdunuz... Bu Gider Vergisi tablolarında yazı
lı vergi nisbetlerini bir misline kadar artırma 
yetkisi Hükümete verildi. Hükümetin bütün 
nisbetleri serî halinde artıracağını nereden çı
karıyorsunuz? Onun içerisinde su veya bu 
nisbeti artıracak ise bu iğneden ipliğe kadar 
vergi koymak mıdır. 

Efendim «bu tasarılar gizlilik içinde hazırlan
mış, gümrükten mal kaçırır gibi imiş.» 

Muhterem senatörler: zannedivorum 2 - 2,5 
ay oldu. bu tasarı Hükümete sevkedileli. Daha 
önce Yüksek Plânlama Kurulunda bunlar gö
rüşülmüştür. Birinci Bütçe Kanununun hazırlan
masından önce, 1970 nrogramınm hazırlanma
sından önce Yüksek Plânlama Kurulunda görü
şülmüştür. Bilâhara Hükümette görüşülmüştür. 
Meclislere sevk edildiği zaman grup idare he
yetlerinin huzurunda görüşülmüştür. A. P. nin 
müşterek grupu bir komisyon teşkil etmiştir. 
Haftalarca, belM 15 gün bu komisyonuun huzu
runda görüşülmüştür, bilâhara A. P. müşterek 
grupuna getirilmiştir. A. P. müşterek grupun-
da görüşülmüştür. Millet Meclisinin Komisyo
nunda görüşülmüştür, Millet Meclisinde görü
şülmüştür, muhterem Senatonun Komisyonun

da görüşülmüştür. Ve şimdi huzurunuzda görü
şülüyor. Bunun gizlilik neresinde? 

Muhterem senatörler; bu kürsüden değerli 
mütalâalarını lütfeden grup sözcülerini ve şah
si mütalâalarını lütfeden arkadaşlarımı dikkatle 
dinledim, itirazları gelip şu noktada toplanı
yor: Bu Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi de 
nedir ki?... Sorular burada toplanıyor, anlaşıla-
mıyan, arkadaşlarımıza bir tuhaf görünen ver
gi budur. 

Anlaşılamıyan ehemmiyetli noktanın bu ol
duğu şuradan belli ki, burada heyecanlı bir ko
nuşma yapan Sayın özer arkadaşımız bütün o 
konuşmalarının sonu ve muhassalası olarak bir 
teklifte bulunduğunu söyledi. O da Gayrimenkul 
Kıymet Artışı ile ilgili geçici maddenin tasarı
dan çıkarılması teklifi. Demek M, bu çıkarılsa 
her şey düzelecek. 

Bu verginin ne olduğunu izaha çalışacağım. 

Bir defa vergi bir malî güce, malî iktidara 
dayanır. Muhterem senatörler; bir hususu dik
katlerinize arz etmek istiyorum. Türkiye'de ma
lî iktidarı olmıyanlara vergi koyduğunuz müd
detçe kimsenin sesi çıkmamıştır, yıllarca Şu 
halde burada biz gayrimenkul kıymet artışı ko
nusunda malî iktidarı olmıyana, tediye gücü ol-
mıyana bir vergi getiriyormuyuz bir bu nok
tanın münakaşası gerekir. Bir de vergi vesile
siyle bu gayrimenkulu ve mülkü vatandaşın elin
den mi alıyoruz, neticede bu buna mı müncer 
oluyor? Bir de buna bakmak lâzımdır. Demekki, 
bir sev varki vergi alıyorsunuz, bir şey satı
lıyor ki vergi alıyorsunuz, Olmıyandan almı
yorsunuz. Bunun münakaşasına burada giriş
mek boşuna, sanki bedahet yokmuş gibi olur. 
Yani olandan almıyor. 

Şimdi kalıyor bu âdil midir, bunun dozu kaç 
mış mıdır veya o şahsın gayri menkûlünü elden 
çıkarmaya icbar edici bir husus mu vardır? Bu
na bakmak lâzımdır. Bir misaâlle izah etmeye 
çalışayım. 10 sene evvel 100 000 lira verip, bir 
gayri menkûl satın alınmış olsun, ister arsa ol
sun, ister bina olsun. Bugün satıldığı zaman di
yelim ki 500 bin liradır, 1 milyon da olabilir ya. 
Böyle vakalar vardır. Diyelim ki 500 000 lira
dır. Şimdi 100 000 lira ile 500 000 lira arasın
da 400 000 liralık bir fark vardır. Derseniz 
M bıı 400 000 liranın 400 000 lirası da paranın 
kıymetini kaybetmesinden dolayı husule gel-
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mistir. Siz de bunu vergiye tabi tutuyorsunuz; 
o zaman doğmı. Hatalı haksız bir vergi. Ama 
ortalama paranın kıymeti üzerinden her yıl % 
5 düşüş olsa % 10 düşüş olsa 100 000 lira eder. 
Demekki, bu zatın 10 sene evvel aldığı gay
rimenkul paradaki kıymet tenezzülü nazarı 
itibara aldığınız zaman 200 000 liradır, bugün. 
Bu 200 000 liraya dokunmadığınız takdirde 
geri kalan 300 000 lira neyin kazancıdır? Bu
nu vergilendirmekte ne gibi bir mahzur var
dır? Geriye kalan 300 000 lira bir değer artı
şıdır ve bunun çeşitli sebepleri vardır. Bu değer 
artışını değerlendirmek kadar mantığa ve mu
hakemeye müstenit hiçbir şey yoktur. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız misal veriyor
lar, diyorlarki; memur idi; dişinden, tırnağın
dan artırdı, 10 sene evvel bir daire aldı. Te
kaüt oldu, bir başka yere nakli hane etmek 
istiyor, e., buradakini satacak, aynı değerde 
oradakini alacak. Doğru. Buna mâni olmamak 
Pzıımrelir. Bu da doğrudur. Ama burada pek 
fazla doğru gibi görünen şu misali biraz eleş
tirecek olursanız, şu neticeye varırsınız: 10 
sene evvel, biraz önceki misalime rucu ediyo
rum, 10 sene evvel 100 000 liraya almıştı, bu 
sene 500 000 lira diyor. E.. 100 000 lira da pa
ra düşüşünden ötürü olsun, etti 200 000. Bu 
zatın varlığı, 10 sene evvelki varlığı busim 
20^ 000 lira ediyorsa, bundan vergi almak ica-
betmez. Ama. 500 000 lira ediyorsa, 300 000 
lirası bir de^er artışıdır. E., bunun da hepsini 
almıyoruz ki muhterem senatörler. Bunun da 
bir muavven yüzdesini alıyoruz, 10 °er\e evvel 
haline münpsit» Hr ev almış, 100 000 li^a ver
miş. E., simdi 200 000 lira verin aynı şekilde 
haline münasro bir ev alabilir. Ama "hunun ver
gi nispetine bakacak olursanız, farkrn heci
ni almıyoruz. dah*> 200 000 lirası ih+imal kap
çaktır Dem ekin 400 000 liralık bir yer alabi
lecektir. Niye böyle mütalâa edilmiyor?. 

Her hanoi bir ticaret er^a^ı, yahut İm fik
ri daha ileriye götürürseniz, bunu mülkiyet, 
gasM ve s? ire PİM tasavvur edecek olursanız. 
e., ticaret erbabı da kazanıyor. Ortak mısınız 
efendim? Mademki kazanıyor, niçin verflfi alı
yorsunuz? Almayınız,. Kendisi çalıştı, serma-
yeçiyfle... Ka^lM komisyonda yfirnlnn yo Hü
kümetin iştiraki ile yamlan derişikliklerden 
sonra bu vergi sadece bir kontrol aracı ola

rak kalmıştır. Emlâk Vergisi Kanununda, gö
rüşüldüğü saman göreceksiniz, 1971 yılında, 
onun münakajasım orada yaparız, bir de iti
razlar emlâk vergisine vardır, tahrir yaparsı
nız mesele yoktur da, beyan davet ederseniz 
büyük mahzurlar doğacaktır. Onun münaka
şasını. o tasarı görüşülürken yapacağız, ora
da da söyîiyeoeklerimiz vardır. Emlâk vergi
sinde beyan ettiği zaman değeri, 1971 yılın
da beyan ettiği zaman ikitsap değeri olarak 
iste bu değer nazarı itibara alınacaktır. Bi-
l^hara 1971 de beyan etti, 1972 de sattı. Be
yan deleri 200 000 idi, 200 000 e sattı. Bir sey 
vıktur. 200 000 değil de 225 000 e sattı, arada
ki fark 250 000 den ibarettir, bu matrahtan 
indirilecek, yıllar itibariyle düşülecek % 5 
ler, indirilecek masraflar, vergiler de nazarı 
İtibara alınınca bir şey kalmaz bunda zaten. 
\ma ne olur? Bir gün sattığı zaman değer 
artışı, yani iktisap değeri ile ki, iktisap de
leri emlâk vergisinde beyan edilen değredir, 
değer olacaktır, emlâk vergisi için beyan et-
iği değer ile sattığı zaman satış değeri arasın
daki müspet fark fazla büyük olursa, değer 
artışı vergisi ödemek zorunda kalacağını dü
şünerek emlâk vergisinde o verginin matrahı 
olan değeri doğru beyan edecektir, onu doğru 
^eyana sevk edecektir. Mesele bundan ibaret
tir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının maddelerine 
.freçildis'i zaman, bu tasarının kaderi öyle ol
muştur zaten, büyük bir tepki ile evvelâ karşı
lanmıştır. biraz önce saydığım bütün o komis
yonlarda ve heyetlerde bil? hara anlatıldıktan 
sonra, anlaşıldıktan sonra, o tepki kalmamıştır. 
Huzurunuzda maddeleri görüşülün müzakere
si tamamlanınca, içlerinde tereddüt bulur-an 
muhterem senatör arkadaşlanmızm müsterih 
olacaklarına ir anıyorum ve Sayın Özer arka
daşım. o konuşmayı, yapmadan önce p̂ elip bi-
•Mmle konuşsa idi, zannediyorum ki o konuşma
yı yapmıyacaktı. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) , 

BAŞKAN — Sayın Çumralı kifayet aley
hinde, buyurun efendim. 

SA.MÎ KÜÇÜK fTaHî üye) — Şahısları adı
na kaç üye daha var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Dört arkadaş daha var. 
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SEDAT GUMEALI (Konya) — Değerli ar
kadaşlarım, müzakere kâfi değildir. 35 milyon
luk bir kütlenin, Türk Milletdndn kaderi ile ilgili 
bir dâvadır. Saym Bakan büyük nezaketiyle 
lütfetti, bilgi verdiler. Ne olmuş bu kanun, nasıl 
tetkik edlmiş? Maliye Bakanlığında hazırlan
mış, Plânlamadan geçmiş. Geçmiş ama bunlar 
hep hususi mahiyette, arkadaşların, gizli diye 
ifade ettikleri mânada geçirilmiş ve burada A.P. 
Grupunda müzakere edilmiş ve orada da bir 
kcer-iisyon teşkili edilmiş, o komisyon tetkik et
miş, kabul etmiş, buraya gelmiş. Sayın Baka
nımdan çek rica ediyorum, maldem ki parlüman-
ter bir idare içindeyiz, madem ki partilerin vü
cuduna, mevcudiyetine inanıyoruz, o halde bize 
de imkân vermesini rica ediyoruz. 

Bir noktada hata edildiğine inanıyoruz Sa
yın Bakan. Büyük hata edildiğine inanıyoruz. 
Zannediyoruz ki bununla biz sanayi sahasına 
sermayeyi kaydıracağız. Yanlış. Bu Türk Mille
tinin realitelerini bilmemek demektir. Türk Mil
letinin!.,. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı cevap vermiyor
sunuz, kifayet aleyhinde konuşuyorsunuz. 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Kifayet 
aleyhine konuşuyorum, şu arz edeceğim sebep
lerle müzakerenin devamı icabeder kanaatiyle 
arz ediyorunı. Kifayet takriri doğru değildir, 
Birinci öihan Harbinden beri memleketin muh
telif yerlerinde kurulmuş olan birçok şirketlerin 
nasıl çarçur edilip, yek edildiğini bu memleket 
yalkinen bilir. Kâfi değil müzakere, görüşülme"! 
lâ-sımdır. Her gün galebelerde bol bol % 13 faizli 
% 15 faizli hisse senetlerinin ilânları görülmek
tedir. Elbette Sayın Bakanın da bundan malû
matı vardır. Soruyorum huzurunuzda, hangisi
nin teminatı vardır? Nereye kaydıracağız biz 
bunu? Hangi sanaĵ i sektörüne kaydıracağız? Bir 
kısım bunların nasıl yok edilip, gidildiğini ve ne 
hale geldiklerini de yakinen biliyoruz. 

Bu itibarla rica ediyoruz, eğer bu işi de ba
sit parti çerçevesi içerisinde görecek idi isek, 
hiçbirimizin burada yeri kalmaz, terk ederiz biz 
burayı, oturur arkadaşlarımız müzakere eder. 
Yoksa imkân verin, lütfedin tetkik edelim, 4 
arkadaş kalmış, ne var bunu dinlemekten çekini
yoruz da kifayeti müzakere teklif ediyoruz he
men, Reddini rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
(Kaç kişi var konuşacak sesleri) 4 kişi efendim. 
Takrir kabul edilmemiştir. Sayın Sarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. Finansman 
Kanununun tümü üzerindeki müzakerelerin so
nuna yaklaşmış bulunuyoruz. Dün sabahtan be
ri jrapılan konuşmalarda kanunun getirdiği özel
iklerin, ekonomik ve sosyal hayatımıza etkileri, 
çeşitli misaller verilmek suretiyle ifade olundu, 
müspet, menfi yönleriyle tasarı enine boyuna 
eleştirildi. Ben Finansman kanun tasarısını bir 
başka yönden ele alacağını ve hiç şüphesiz be
nim tercih edeceğim yön, Sayın Malatya Sena
törü Haindi öser'in yönünden ayrı ve farklı ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu eleştiri sırasın
da, Türk maliyesini bu noktaya kadar getirmiş 
olan politikanın ve politikacının vergi, maliye, 
vatandaş ve Hükümet ilişkileri zihniyeti ve fik
riyatı üzerinde durmak istiyorum, Şu kanun ta
sarısının memleket çevresinde olumlu ve müspet 
karşılandığım ifade etmeye imkân yoktur. Mee-
lislerimizdöki komisyonlarda, Millet Meclisinde 
ve dün sabahtan beri Cumhuriyet Senatosunda-
ki müzakereler de göstermiştir ki, bu tasarı ile 
Türk maliyesi girmiş olduğu bir çıkmazdan sö
külmeye çalışılmakta, fantan talep hacmini kon
trol 'altına almak gayesini gütmekte ve şüphesiz 
vergi dışı bırakılan bâzı konulanı vergi kapsamı 
içine almaktadır. Sayın Maliye Bakanı dâhil hiç 
kimse böyle bir tasarıyı T.B.M.M. ne sevk etmiş 
olmaktan mütevellit bir memnunluk, bir sevinç 
içinde değildir. Ama ne yapalım ki olaylar Tür
kiye'yi, Türk Hükümetini 1970 yılında böyle bir 
kanun tasarısı sevk etmek mecburiyeti ile karşı 
karşıya bırakmıştır. 

Muhterem 'arkadaşlar, bu noktada elbette bizi 
buraya kadar getirmiş olan politikayı ve bunu 
izliyen zihniyeti araştırıp bulmaya, meydana çı
karmaya mecburuz. 

Sayın üyeler, hiç şüphe etmem ki, bizi bu 
ekonümik ve malî zorımluğu hal mecburiyetiyle 
karşı karşıya bırakan zihniyet, 1985 den beri tek 
başına Devlet idaresini elinde bulunduran zih
niyettir ve onun başlıca temsilcisi bugün hâlâ 
Başbakanlık koltuğunu muhafaza etmekte bulu
nan Sayın Süleyman Demirci'dir. 

438 — 
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MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Şeref sayı
yoruz efendim. 

NEJAT SÂRLICALI (Devamla) — Şerefi 
merefi size ait olsun... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmaya
lım. 

NEJAT SÂRLICALI (Devamla) — O şerefi 
paylaşacak değiliz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bir Başba
kana sataşmanın mânası var mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayalım.» Sayın Sarlıcaîı, siz de Umumi He
yete hitabedin, lütfen efendim. 

NEJAT SÂRLICALI (Devamla) — Düzeni 
değiştirmeye taraftar olduğunuz zaman biraz 
ümitvar olmuştuk zatiâlinizden, Onun için lüt
fen sabırla dinleyin. Eğer tahammülünüz yok
sa dışarıda istirahat buyurun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayın. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Koltuk 
değiştirmekle düzen değişecek mi sanıyorsu
nuz? 

NEJAT SARLICAÎI (Devamla) — Evet 
zihniyet değişecektir. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Onun hesabını 
sonra yaparsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendini, vakit kaybet
mekten başka faydası olmuyor. 

NEJAT SÂRLICALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosunda altı 
senesini doldurmuş bir arkadaşınızım. A. ?. Hü
kümetlerinin beş tane bütçesini ve İkinci Beş 
Yıllık Plânın bütün müzakerelerini burada ta-
Mbettik ve oylarımızı kullandık. Hâtıralarımı 
tazeliyorum ve diyorum ki, gerek ikinci Beş 
Yıllık Plân müzakerelerinde, gerek beş defa sevk 
edilmiş bulunan Devlet bütçelerinde T. C. Mali
yesinin günün birinde böyle bir dar boğaza sü
rükleneceği, bütün teferruatı ile 73 inandırıcı 
delilleriyle ortaya konduğu halde, Hükümet 
Başkanı bütçenin sonunda kürsüye fırlayarak, 
bütçede açık olmadığını, vergi tahsilatında büt
çe fazlalığını tevlîdedecek nisbette tahsilat 
arttığını ve muhalefetten gelmiş olan tenkidle-
rin tamamen hissî plânda kaldığını, defalarca 
ve çeşitli edalar altında bize ve memlekete ifa
de etmiş oluyordu. 

Az evvel Sayın Maliye Bakanımız buradan, 
İkinci Plânın finansmanım karşılamak ve her yıl 
yapılması lâzımgelen yatırımların malî desteği
ni sağlamak maksadiyle, bütün Meclisçe kabul 
bulunan kanunların ardından bu finansman ka
nun tasarısının getirildiğini ifade ettiler, öyle 
değil, ikinci Beş Yıllık Plâna oy veren yalnız 
A. P. li milletvekili ve senatörler idi ve geçtiği
miz bütçelere müspet oy kullanan Meclis üyele
ri de yalnız A. P. li senatör ve milletvekilleri 
idi. Öyle ise biz, esasında bu tutuma muhalifiz. 
Esasında bu tutuma karşıyız, o tutum memleketi 
böyle bir noktaya getirdiyse, o takdirde bunun 
şerefini tek başına omuzlarına alan insanlar, 
bugün mesuliyeti paylaşmak için kendilerine or
tak aramamalıdırlar. 

Muhterem arkadaşlar, elimde birinci De-
mirel Hükümetinin programı vardır. Bu pro
gramda her şeyden evvel, vergiye karşı, vergi
ciliğe karşı Sayın Başbakanda bir sevünli eda 
yerine, adetâ vergi istemiyen, vergiyi arzu etmi-
yen bir eda müşahade ederiz. Nitekim, 1 nci 
A. P. Hükümeti 1965 seçim beyannamesinde, her 
şeyden önce servet beyanının ve vergi açıklama
sının dik olarak karşısına çıkılmış ve iktidara 
gelindiği takdirde ikisinin de kaldırılacağı bü
tün bir millete beyan olunmuş, o noktada vatan
daşları adetâ vergiye karşı ne kadar bilemek ve 
karşı koymak gerekiyorsa, o derece hazırlanmış 
ve sonra da iktidara gelir gelmez, vergi açıkla
ması kaldırılmamış, ama servet beyannamesi ko
nusunda mütemadiyen mütereddit kalınmıştır, 
gayriciddî kalınmıştır. Eğer, bugünün iktidarı
nı elinde bulunduran zat, 1965 seçimlerinde ve 
ondan sonraki, Hükümet icraatında, halkın kar
şısına, meclislerin karşısına çıkarak, «Vergisiz 
Devlet idare edilmez deseydi,» yalnız bu cüm
leyi kullanmak suretiyle bunu itfade etseydi, o 
vakit Türk maliyesi, Mç şüphe etmem, başka 
istikametlerde çalışırdı. Biz bu bütün faaliyetin 
içerisinden, Maliye Bakanlığının tekliflerinin, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının finansmanla ilgili 
tekliflerinin, Başbakan tarafımdan elinin tersiy
le nasıl siilkilip itildiğini çok iyi hatırlarız. Ar
kadaşlar, Devlet Plânlama Teşkilâtı Sayın Baş
bakanın Hükümeti devrü teslim aldığı tarihte, 
şahsiyetini ortaya koyan ve Hükümete prensip
lerini kabul ettirmeye çalışan bir organ iken, 
ondan sonra ne hale geldiğini ve bir Devlet dai
resinden farklı durumdan başka bir noktada 
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bulunmadığını sanırım her insaf sahibi vatan
daşımız teslim eder. 

Başbakanın vergi anlayışındaki düşünceleri; 
fikirleri budur. Bir memleketia Maliyesi hiç 
şüphesiz, o Devletin temeli demektir. Bir mem
lekette Maliye Bakanı bir Başbakandan çok da
ha önemli işler yapabilecek mevkide olan kim
sedir. Peki siz hatırlar mısınız ki, bugüne kadar 
gelmiş geçmiş Süleyman Demire! kabinesi Mal'ye 
Bakanları, bizim önümüzde nasıl maliyecilik 
yaptılar? Sayın senatörler, hatırlamaz mısınız 
geçtiğimiz dönemin içerisinde, çeşitli baskılar
la sevk edilmiş bulunan tazminat kanunları, 
kadro kanunları burada müzakere edilirken biz 
Maliye Bakanını lâmba ışığı ile arıyorduk. Böy
le bir Maliyeden dört senede işte böyle bir nok
taya geldik. Bunun da tek mesulü Süleyman 
Demire!'dV.\ Çünkü, birinci Hükümetini kurar
ken dahi zayıf bakanları seçmekte adeta fev
kalâde hüner göstermiştir. Hepiniz bilirsiniz ki, 
geçtiğimin dönemin içerisinde Türk maliyesinin 
Maliye Bakanına değil Başbakana bağlı oldu
ğu hakkındaki söylentiler, Türk politika haya
tına yayılmıştır. Öyle ise, bunun kabahatini ve 
mesuliyetini hiç kimsede aramıyalım. Türkiye'
ye bir Tü.kiye daha ekledim diyen insan, büyük 
Türkiye'yi hayal eden insan, ufkunuzu geniş 
tutun diyen insan, pahalılık sıhhat alâmetidir 
diyen insan hiç şüphesiz gelip bütün bunları ra
hatlıkla kabul etmelidir. Yoksa biz bu noktaya 
istiyerek gelmedik. O siibarla Hükümetin ve 
Hükümetin içerisindeki büyük kudret sahibi 
olan başın, bu konudaki mesuliyetini tescil et
mekte sanırım hepimiz vazifeliyiz. 

Arkadaşla?, bu noktada Vergi Rerform Ko
misyonunun senelerden beri kurulduğunu, sene
lerden beri çalışıldığını, bu sabah karıştırmış 
bulunduğum Başbakanın çeşitli basın toplantı
larında, gazetecilerin sordukları suallere karşı 
olarak, «Vergi Reform Komisyonunun rapor 
hazırladığını ve ondan faydalanılmak üzere bu
lunduğunu» ifade ettiği halde, işte bugün ge
tirilmiş bulunan tasarının vergi reform prensip
leri ile yüzde yüz mutabakat halinde bulunma
dığını iddia eden yetkili arkadaşlarımız çıkmış
tır. Elimde İstanbul Ticaret Odasının ve her 
halde C. H. P. ne Özel sektörcülük yönünden 
A. P. ne nazaran çok daha dost olmıyan teşek
külün, hepiûiize göndermiş olduğu bir broşür

den oir cümle okumakla ve bu sözleri zabıtla
ra tesoıi euüiejüe ıstna etteyim. 

ıiu oroşurün 6 nci şayiasında diyor ki; 
«±*.iie&iv teebüuııe ıiaue eueum KI, Vergi re-
iomı xıüiüj.syoiiuiiun ÜK caıışına devresini teş-
tu.ı euen ı^oı - ıtıvö pınarı arasniua yaptığı 
tfeKuıieiin DIT çoğu ıuanye tfaKaalıgı taraım-
utuu ueıuiiiseııereK Kaıımuaştırılmış ve vergi 
mevzuatımıza, yepyeni müesseseler ve kanunlar 
lüaaaıiüiriiiiiiş olduğu halete, îKinci çalışma dev
resini teşKii eaen IÖÖÖ ten DU yana geçen yıl
lama komisyonun İViaLye Bakanlığına takdim 
ettiği raporlardan hiç Dirinin kanunlaştırılma
sı cihetine gidilmemiştir.» 

Muhterem arkadaşlar, 1965 ten sonra yayın
lanmış uuıunan umumi aı çerçevesi içerisine, 
ııiaa aııın nasıl alındığını ve Hükümetin gö
rüş mm nasıı ifade ettiğini de hatırlamanızı ri
ca ederim. Hiç şüphesiz af bir atıfettir, fakat 
şartları ve unsurları tekemmül ettiği takdir
de. O zaman ifade edildiğine göre, 4üU C00 000 
lirayı bulan vergi ve cezaları şüphesiz bir affa 
uğıamıştıi'. Bütün bunlar kademe kademe iş
le bizi bugünkü noktalara getirmiştir. Hele 
geçtiğimiz sene, seçim senesi, 1969 seçim sene
si üugünkü malî çıkmazı en fazla hazırlayan 
unsurlardan birisi olmuştur. Bu finansman ta
sarısının DU sene getırilmeyıp de, geçtiğimiz se
ne getirilmiş olması halini lütfen düşününüz. 
iiu tedoirlere bir yıl önce cevap vermiş du-
ranıda bulunacaktık. Keşke 1968 de getiril
seydi, keşke 1967 de getirilseydi. O zaman da bu 
memleketin finansman ihtiyacı vardı, o zaman 
da aşırı talepleri kontrol latına almaya muh
taçtık. Ama, işte seçim senesi, oy kaygusu bizi 
üöyie bir çıkmazın içerisine sevk etmiştir. Ge-
çan seneki ekonomik ve malî durumumuz, sa
yın üyeler bundan çok daha parlak mıydı? 
Sanırım ki, hiç kimse inkâr edemez, geçen se
ne bu tedbirler getirilseydi bu derece zorluk
la karşılaşılmazdı. Ama, seçim yılı olması işte 
bizi böyle bir zorlukla karşı karşıya bırak
maktadır. Geçen sene, seçim senesi, Sayın Baş
bakan yurt içinde yapmış olduğu seyahatlerde, 
maiyetine 60 kişi alarak, çeşitli gösterişler al
tında yapmış olduğu seyahatlerde, siz bilir 
misiniz ki, her kazaya uğradığı zaman, o kaza
da akçalı olarak ileriye sürülen taleplerden, 
en azından 1/3 üne cevap vermiş, 1/3 ini yerine 
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getirmiş ve seçimden 6 ay önceden itibaren 
her bölgeyi parça parça plânın ve programın 
haricinde memnun etmeye çalışmıştır. Bü
tün bunları hatırlamakta şüphesiz fayda var
dır. 

Aziz arkadaşlarım, arsa spekülâsyonlarının 
alıp yürüdüğü ve arsa spekülâsyonunun mem
leket maliyesini tahribedecek noktaya geldi
ği Devlet Plânlama Teşkilâtının, sanırım üç yıl 
evvel neşretmiş bulunduğu bir raporda ifade 
edilmişti. Acaba o gün neden bu tedbiri al
mak ihtiyacı hissedilmedi? Ayrıca, millî gelir 
dağılımında ki, adaletsizlikler, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının üç yıl önce neşrettiği bir ra
porda ilân edilmişti. Talebin gittikçe arttığı, 
fiyat hareketlerinin gittikçe zikzaklaştığı ve fi
yatların büyük bir hızla ilerlediği çeşitli en
dekslerde ve çeşitli toplantılarda ifade edilmiş 
idi. Niçin bugüne kadar bu tedbirler alın
mamıştır? Şimdi bütün meclisleri ve hele se
çim dönemine yakın bir noktada bütün mil
leti ilgilendiren bu derece büyük bir kanun 
tasarısı ile kraşı karşıya bırakmak mecbu
riyeti doğmuştur. 

933 sayılı Kanun buradan çıkarken şu kür
süden vamları noılitik kavini an bt.n>iım<ım7i 
rica ederim. Bu kanunun, bir görüş meselesi
dir, A. P. ve iktidarına göre memlekete fay
dalı olduğu iddia edilmiştir, ama muhalefet bu 
kanunun memlekete, memleket ekonomisine 
hayırlı işler getireceği kanaatinde değildir. 
Ne oldu? iki senede tam iki milyar liraya 
mâloldu. Nasıl oldu? Devlet bütçesinden esel 
sektöre teşvik fonları, ayrıca vergi indiri
mi, yatırım indirimi, vergi taksitlendirilmesi, 
gümrük indirimi,, vergi iadesi gibi yollarla. Bü
tün bunlar, bu durumu bize gösteriyordu. Fa
kat tedbir almakta hiç acele etmedik ve işte 
bugün bir çıkmazın içine girdik. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmamı basitleş
tirmek istemiyorum, istirham ederim yalnış te
lâkki etmeyin. Ama dünden beri bu kanun mü
zakerelerini yakından izliyen bir arkadaşınız 
olarak hatırıma şu geldi: Bu kadar sıkıntı 
içerisinde böyle vergileri Maliye Vekilinin ge
celi gündüzlü yorgunluğu altında buraya ge
tirmek durumunda olan bir iktidar, geçtiği
miz yıl dış kredisini bir tarafa bırakın, ama 
İstanbul köprüsü için belki de 400 - 500 milyon 

liralık bir finansmanı ayırmıştır. (A. P. sıra
larından «yaşa» sesleri.) Şimdi politikasını ya
payım isterseniz, Sayın Kayalar arkadaşım, bu 
tarafta arazi vergisine 1 e 10 zam yapılacak, 
öbür tarafta, Ruhi Bey söyledi, zam olduğunu 
şimdi söyliyeceğim, ifade edeceğim, bu taraf
ta başka yatırımlara gidecek. 

Arkadaşlar, bu konuda belki bizi ikna et
mek kaoii olaoilir, daha akademik çalışma ya
pıyoruz, ama vatandaşları iKna etmek imkânı 
oümyaeaKiır. Şimdi senede 25ü - 300 milyon lira 
vergi iade edeceksiniz, ondan sonra dönecek, 
ihracatı 6öU milyon liraya çıkardık, diyeceksi
niz; ve plân hedeflerini aştık buyuracaksı
nız, Bu vergi iadesini 3ÜÛ milyon liradan 600 
mııyon liraya çıkarsaydınız ve meselâ bir ma
lın ihracatına verdiğiniz % 20 vergi iadesini 
v/o 40 a çıkarırsanız, hiç şüphesiz, o nisbetde bu 
inalın ihracatı daha da kolaylaşmış olurdu. Ama, 
bu bir hüner değildir. Asıl oian Türk parasını 
içerideki kıymeti ile, serbest piyasadaki kıy
metini birbirine müsavi, yada çok yakın bir 
esas üzerinde tutmaktır. Bu müşküller sene
lerden beri, Sayın Tığlı, hepsini göstermiştir, 
barometre gibi göstermiştir. 

JJAŞÜAJN — şahıslara hitabetmeyiıûz. 
NEJAT SAKLICALI (Devamla) — Piyasa 

hareketleri önümüzde, dış tediye blânçomuz 
önümüzde, Türk lirasının dış para kuru önü
müzde. Her Allanın sabahı bir Maliye Vekili 
kalktığı zaman ilk iş olarak, fiyat hareketlerini 
takibetmeye mecburdur. Bir Maliye Vekili her 
Allahm sabahı oturduğu zaman masasına, Türk 
lirasının iç ve dış değeri arasındaki parite 
farkını hesabetmeye mecburdur. Bu memleketin 
böyle bir maliyeciye ihtiyacı vardır, inşallah 
bundan sonra da bu tür bir maliyeci arama
yız. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi parça praça 
bir - iki noktaya da temas ederek huzuru
nuzdan ayrılacağım. Özellikle, az evvel Sayın 
Bakanın üzerinde durduğu değer artışı vergi
sine ben de değineceğim. 

Arkadaşlar, hiç şüphesiz Türkiye'de şehir
leşmeden, turistik mıntakalardaki toprakların 
günden güne değerlendirilmesinden mütevellit 
bir bina ve arsa spekülâsyonu vardır. Bunun 
vergilendirilmesine sanırım ki bu meclislerde 
hiç kimse karşı çıkmamıştır. Ama„ yalnız anla-
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şılması lâzınıgelen esaslı bir nokta vardır. Bir 
gayrimenkul ya spekülâsyon yapmak maksadı 
ile satınalınır, bekletilir, satılır, paranın de
ğerinin düşmesinden istifade edilmesi hesap
lanmıştır. Oradan geçecek olan caddenin, şo
senin durumu hesaplanmıştır; yada o sahil
de günün birinde yapılacak motellerde, tıı-
rustik tesisler hesaplanmıştır ve bu türlü spe
külatif maksatlarla bankalardan paralar çe
kilmiş ve bu paralar gayrimenkuilere ve sahil
lere yatırılmıştır. Hiç şüphe etmem, bu mak
satla yapılmış olan mubayaalar, satmalnıalar 
satış sırasında rahatlıkla vergilendirilmelidir. 
Keşke 3 sene, 4 sene, 5 sene evvel vergilendi
rilmiş olslardı. Ama, bütün satışlar yalnız bu 
maksatla yapılmaz arkadaşlar. Bâzı satışlar 
mecburiyet altında yapılır. Bâzı satışlar, köy
lü olsa toprağı, şehirli olsa binası, arzu etme
diği halde borcunu ve geçimini sağlamak, ço
cuğunu okutmak maksadiyle de satılır. Sanı
rım bu türlü satışların nıevcudolabileceğiiü 
de inkâr edecek bir arkadaşımız içimizden 
çıkmaz. 

Şimdi kabul edelim, Türkiye'de bugün muh
telif iddialar meydandadır, ticari alanda, zi
rai alanda köylümüzün büyük bir kısmı, ama 
vatandaşlarımiJK.,11 pols §oğıa. icoi'o -".ili". csJitiî.cij. 
dır. Şimdi bu vatandaşımızdan bir kısmı şu 
Emlâk Vergisi kanun tasarısı yürürlüğe gi
rinceye kadar m 8 aylık, 7 aylık, 8 aylık müd
det içerisinde malını satacaktır. Yapılan he
saplara güre, 1933 de yapılmış olan arazi taiı-
Î irinin bilmem 12 katı, 8 katı, 6 katı, 7 katı 
diye bulacağınız bir rakam vardır. Ama, bu
gün onun satmakta olduğu gayrimenkulun, 
tarlanın veya. binanın satış değeri vardır, özel
likle böyle bir durumda bulunan v::tand?.? ma
lını değer fiyatı ile satmak ioin belilere g\\yi
ne de sahip değildir. Borcunu ödemek için 
malını satma durumunda olan bir insanın. 
aradaki farkın, 30 sena evvelki, 20 nene evvel
ki iktisap değeri; yada tahrir suretiyle elde 
edilen değeri ile, bugünkü satış değeri arasın
daki farktan borcunu odiyeceği yetmiyormuş 
gibi, bir de Devlete vergi ödiyecektir. Tamam 
mı Sayın Maliye Vekilim?.. 

ŞEEEF KAYALAR (Bursa) — Değil. (A, P. 
sıralarından «delil» sesleri.) 

NEJAT SAELICALI (Devamla) — istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, istirham ederim, 
cevap celbedecek şekilde konuşmayınız. 

NEJAT SAELICALI (Devamla) — Çok ar
zu «derdim ki, bu türlü cebrî satışlarda, bu 
türlü arzusunun hilâfında malını satıma duru
munda bulunan insanlardan bu vergi affedil
miş olsun. Ama, bu imkân bu kanunda mevcut 
değildir. 

Ayrıca, mahkeme kararı ile yapılacak olan 
satışlarda bütün bunlar vergiye talbi olacaktır. 
Borcundan sıyrılmak istdyen inlsan evini ve 
tarlasını gözden çıkarırken, öbür taraftan, ay
rıca ibir vergilendirmeye tabi tutulmaktadır. 
Alılıyorum, sahillerde arazinin arsa olduğu 
yerlerdeki değer artışı kabul. Ama Anadolu'
nun içerisinde bugüne kadar Emlâk Vergisinin, 
yani beyan esası getirilinceye kadar yapılacak 
olan satışlardaki hesap hiç şüphesiz ayrıca 
Devlete vergi vermeyi ioabettirecek durumda
dır. Bunlar, hiç şüphesiz kabul edilecek şeyler 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar; muhtelif konuşmala
rımızda, burada, hemen hemen istisnasız bü
tün üyeler beyan ettiler, kredi Türkiye'de pa
halıdır, dediler. Faizlerin indirilmesi, kredi
nin ucuzlatılması konusunda çeşitli tekliflerde 
bUlUnUJJClU. Il-t?piUiL& is.a/uu.1 e ı ı ı y u ı ^ u ı ı u * îvi, s « 
ikiye ide bugün esnaf da, tüccar da bankala
ra gırtlağına kadar borçludur ve hepiniz ka
bul ediyorsunuz ki, Türkiye'de bugün piyasa
da bulunan senetlerin % 20 si protesto edil
mektedir. Bunun mânası nedir? Vatandaş borç 
yükü altındadır, ödeme gücünden mahram 
haldedir. Genellikle bankalara yapılmakta bu
lunan bu borçların altından sıyrılmak, az fa
izlerle, ucuz faizlerle, uzun vadeli faizlerle 
Maliye Vekâletinin Merkez Bankası Kanunu
nu çıkardığımız halde sanayi sektörüne de, ya 
da çeşitli sektörlere çeşitli vadeli, çeşitli faizli 
krediler açması lâzıımgeldiği halde, bugüne 
kadar bunu yapmadığı bir tarafa, şimdi ban
ka Muamele vergilerine % 20 niisbeitinde zam 
yaparsanız, krediyi pahalılaştırmaktan başka 
hiçbir işe yaramazsınız... 

BAŞKAN — öyle konuşmayın. 
NEJAT SAELICALI (Devamla) — Temen

ni edelim, yeni çıkarılmış olan Gider Vergisi 
Kanunu ile bunun nisbetii üzerinde yeni bir 
oynamaya Hükümet gitmemiş olsun. 
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BAŞKAN — Mikrofona konuşursanız ken
dinizi yoraıtassıniis, Sayın Sarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın 
Ba|kanım, her zaman çok bağırdığımdan bana 
şikâyet ederisiniz de... 

BAŞKAN — Şikâyet değin, yoruluyorsunuz 
da, mikrofonu yorun, daha iyi efemdim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sesimi 
ayarlamaktanlsa, mesafeyi ayarlamıya dûkkat 
«diyorum. 

Sayın arkadaşlar; çok konuşuldu, çok söy
lendi, ben de değineyim, inanıyorum, başında 
adı «1971 Finansman kanunu tasarısı» olarak 
gelen ve bugün de önümüze 1971 atıldıktan 
slonra «Finansman kanunu tasarısı» diye çıka
rılan tasarı, kanaatimce, şüphesiz enflâsyonu 
önleyici mahiyette bâzı tedbirler diişünmüşltür. 
Dilkkait etmişıseniz, ben kanunun 10 türlü tek
lifini tek tek ele alarak eleştirmek imkanına 
girmedim. Bu işin genel politikası üzerinde 
durmayı tercih ettim ve Türk maliyesinin 
1964 ten 1970 e kadar nasıl, hangi zihniyetle 
ve muhtelif alarm çanlarına rağmen kimin 
kapriöleriyle tek başına bu noktaya getirildi
ğini ifade ve ispat etmeye çalıştım. 

Şimdi, ister istemez, sayın Maliye Vekili
nin çeşitli teminatına ı-ağmon »okakıtaki adam, 
ttarlaldaki vatanldaş bu tasarısı ille Personel ka
nun tasarısı arasına bir ilişiM kurmuştur fbiîs. 
Bu iş bitti. Bunun altından nasıl kalkılacağı 
ayrı bir konudur. Sokaktaki vatandaş bu ka
nun tasiansı ile, yüksek dereceli memurların 
maaşları arasında bir ilişki kurmuştur bile. 
Onun için büyük bir şanssızlıktır. Bu yetmi
yormuş gibi, biraz politika yaparak ifade ©de
yim ki, Hükümetin vatandaşla memurun zati 
açılmış olan arasını biraz daha açmaya ne 
hakkı vardır, öyle ise, bütün bunlar, hasır
lanmış, konuşulmuş, Meclislerde görüşülmüş, 
plânlanmış, programlanmış, ondan sonra yatı
rım meseleleriyle denkleştirilerek huzuruimusa 
getirilmiş gibi gösterilmek istenirse de, ne 
olursa olsun, Personel kanun tasarısından 
sonra isevk edilmiş ve günün konusu olmuş' bu
lunması memleketi, Hükümeti, Meclisleri de
ğil, Hükümeti bu ağır dithamm altından kur-
tarmamahldır, Ikurtaramıyacaktır. 

Huzurumuza gelmiştir. Millet Meclisindeki 
milletvekilleri Cumhuriyet Senatosundaki se

natörler olarak; şurada vereceğimiz reyler, bu 
kanunun .acaba bir müddet geri kalmasını sağ-
hyabilecelk bir seviyeye erişebilecek mildir? Bu 
realiteyi olduğu gibi görelim, öyle ise bunun 
mesuliyetini, çtiimento sanayii, almünyum sa
nayii, köy yollarını, köy elektrMerinti bu ede
biyatı hep dinledik. Bir misli, üç misli, beş 
misli katına çıkararak bu memlsiketin yürütül-
mesin'delki şeref payını inhisar hainde omuz
larında tutan Süleyman Demirel, bunun mesu
liyetini de rahaltlılkda ve efendiliklJe, geniş bir 
yüreklilikle omuzlarına atonalidir. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Mete? Yok. Sayın Er-
geneli? Yok. Sayın Kalpaklıoğlu? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan; bu ka
nun hakkında, veya kanunlar, tasanlar hakkın
da çok çeşitli fikirleri bir kaç gündür dinliyoruz 
ve hakikaten müstefit olduk. Bir çok haklı 
noktalara birçoğu doğru noktalara muhterem 
arkadaşlarım, fikirleriyle dokundular ve kanu
na benim görüşüme göre, vuzuh getirdiler. 

Muhterem arkadaşlar; görüyorum ki, her-
kesde bu tasarının kanunlaşması halinde bir te
reddüt havası var ve bu hava tasarıların tetki
kinden gelmekte ve bunun da dışında efkârı 
umumiyenin bu tasarılar hakkımda düşünceleri
nin bize getirdiği fikirler olmaktadır. 

Ben bir iktidar partisine mensup senatör ola
rak, elbette ki onun sorumluluğuna kendimi dâ
hil kılmaya çalışıyorum ve elbette ki memleke
tin idaresinin de vergi de lâzım olduğuna inanı
yorum; elbette ki bu tasarılar ağır bir yük mü
kellefe ve millete getiriyor, bunu da müdrikim. 

Bütün mesele bunun haklı olan tarafların da 
desteklenmesi, haksız olan tarafların da düzel
tilmesi bizlere düşmektedir. Ve bu maksatlarla 
da bâzı maddeler için tadil tekliflerinde bu
lundum; onların müzakeresi sırasında kürsüye 
tekrar çıkıp bildiğim kadarını arz ve izaha ça
lışacağım. iltifat ederseniz, memnun olurum ve
ya fikrime katılırda değiştirme imkânını bulur
sak, hizmet ettiğimiz kanaatine varırım. 

Muhterem arkadaşlar; arkadaşlarım, daha 
ziyade kanunun tenkidine önem verdiler ve do
ğurabileceği muhtemel aksaklıkları dile getir
diler. 
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Bunun için de gayet yumuşak cümle ve ke
limelerle fikirleri izah edenler olduğu gibi, Sa
yın Hamdi özer gibi, çok daha sert, fakat fi
kirlerini burada kendi ölçüsünde ve üslûbuna 
göre izah eden arkadaşlarımda çıktı. 

Her fikrin müdafaa edilecek tarafı da var, 
müdafaa edilmiyecek tarafı da var. İhmâle de 
değer ihyaya da değer. Şüphesiz bu herkesin 
kendi kültür seviyesine ve o meseleye vukufuna 
bağlı bir keyfiyettir. 

Ben müsaade ederseniz, kısaca bir kaç hu
susu arz ve izah edeceğim. Fazla detaya girmi-
yeceğim. Zira arz ettiğim gibi, maddeler sırası 
geldiğinde karşınıza çıkmak istiyorum. Her 
maddenin üzerinde ve lüzum görülen maddeler 
üzerinde konuşmayı daha f aydalı bulduğum için 
umumi izahatımda, konuşmamda kısa kesece
ğim. 

Tedbirler neler olmalıdır diye insan düşün
düğünde şunların üstünde haklı olarak durabi
lir, muhterem arkadaşlar. 

Organik vergi reformu, idari reform, Devlet 
iktisadi Teşebbüslerinin reformu, Devlet mas
rafları sahasındaki tedbirler gibi bâzı hususlar 
ele alınsa idi her halde daha iyi olurdu. Bunun 
kısaca izahına geçersek; organik vergi reformu 
içerisinde, ziraat ve esnaf sektörlerindeki ver
gilerin düzeltilmesi ve bugünkü vergi sistemi 
bünyesine uydurulması, nisbi vergi ödeme güçle
rine uygun vergilendirme cihetine gidilmesi, ver
gi kaçakçılığının büyük ölçüde önlemiş olacak
tı. Fakat bu hususa gidilmeyişi bu kanunların 
tasarıların eksiğidir ve zannediyorum M, ilerde 
bu hususa da gidilmek mecburiyeti hâsıl olacak
tır. Bu meyanda öteden beri herkesin söylediği 
iddia ettiği ve benim de mutlaka doğru buldu
ğum ve günün birinde benim veya benden son
ra gelecek iktidarın yapmaya mecbur kalacağı 
arazi ve bina tahriri yapılması lüzumlu idi. Bu 
da bu tasarıların şansızlığından biridir. 

Emlâk Vergisinin âdil ve rasyonel hale ge
tirilmesi lâzımdı, bu da yapılmamıştır. Yeni bir 
sistemle karşımıza bu tasarılar yeni fikirler ge
tirmiştir. 

Çeşitli hizmet vergileri, yeniden düzenlenmeli 
idi. Katma değer vergisi, merhaleli olarak 
tatbikata geçilmeli idi. Buna da gidilmemiş
tir. 

İdari reforma gelince; Maliye teşkilâtı düze
ne konulmalıdır, konulmamıştır, bu bir noksan
dır ve bu vergilerin tatbikatında da bu noksan
lık kendini hissettirecektir. Vergilendirme yanın
da bir de incelemeye ehemmiyet verilmeli, bu or
gan takviye edilmeli idi. Bu da yapılmamış
tır. 

Malî kaza ıslâh edilmemiştir, bildiğiniz gibi 
Şûrayı Devlete kadar bir kaç yol, vergi iti
raz komisyonları, Vergi Temyiz Komisyonları 
ve Şûrayı Devlete kadar giden bugünkü siste
min aksaklıkları malûmunuzdur; ayrıca, yıllar
ca dâva sürünür, vergi alınmaz ve ayrıca bun
ların özerkliği de arza değer, zira çok kere ça
lışma tarzından da bildiğiniz gibi, müessese ola
rak, vekâlete bağlılığı tatbikatta büyük müşkü
lât doğurmaktadır. 

Bilhassa muhterem arkadaşlarım; size şu 
hususu arz etmek isterim. Yıllardan beri çalışan 
Vergi reform komisyonları diye bir komisyon 
var. Bu komisyon bizim istediğimiz nitelikte 
kurulmuş, gerek Devleti, Maliyeyi; gerekse özel 
teşebbüsü temsil eden kişileri sinesitnde toplı-
yan bu reform komisyonu çalışmış, esaslı suret
te bugünkü vergi şeklini, tatbikattaki aksaklık
ları, bunların nasıl düzelmesi lâzımgeldiğmi, 
ıslahatım, han^i vergiler üzerinde ne gibi bir 
verim mevcudiyetini tesbiıt etmiş, zannediyorum; 
iki veya üç cilt halinde de kitap neşretmiş. Ben 
bir kısmını tetkik ettim, hepinizin adresine bu
raya gönderdiler. Zannediyorum, birçok arka
daşlarım da tetkik etmiştir. Bu vergiler mevzu
unda da bunların birçok tavsiyesi var. Avrupa 
veya Amerika'daM birçok devletlerin vergi sis
temleri de tek tek bugünkü ve bugüne kadar 
geçirdiği tekamül sistemi ele alınarak, diğer 
yeriyle mukayese etmek suretiyle Türkiye'ye 
kabili tatbik olan şekilleri de ayrı ayrı göste
rilmiş olmasına rağmen; zannediyorum ki, bü
yük bir gizlilik içerisinde hazırlanan bu tasa
rıyı hazırlıyan teknik adamlar, maliyeci arka
daşlar, uzun boylu bunun üstünde durmamış
lar ve bu raporu hazırlıyan reform komisyonu 
âzalariyle ve onların fikirleriyle de, kendi fi
kirlerini bağdaştırma cihetine gitmemişlerdir. 
Bu da benim fikrime göre, noksandır. Zira sırf 
bu maksat için teşekkül eden böyle bir komis
yonun bu kadar geniş yıllardan beri hazırladı
ğı raporun, ve onların fikirlerinin ve tavsiye-
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lersnin nazarı itibara alınmayışı da, ki şu ta
sarıdan onu çıkarıyoruz, iıstihracediyoruz. Bu 
doğru bir hareket değildir. Aynı zamanda eğer 
fuzuli bir teşekkülse bu vergi reformu komis
yonu hiç teşekkül ettirilmemesi, masraf ettiril
memesi gerekirdi. Eğer lüzumlu ise, lüzumlu 
olan fikirlerden istifade de bugünkü maliyeye 
düşer idi». 

Devlet iktisadi Teşebbüslerinin ekonomik 
sevk ve idareleri ve malî bünyeleri rasyonel ha
le getirilmelidir. Bütün arkadaşlarım bahsetti, 
Sayın Melen de vukufla izah ettiler, ittifak ha
linde yıllardan beri söylediğimiz bir husustur. 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri rasyonel çalışmaz, 
idaresi iyi değildir, her zaman bunlar Devlete 
bir kâr getireceği halde bir zarar ödetir, bu va
sıftan bu müesseseleri bir türlü kurtaramadık 
ve kurtaramadığımız için de umumi bütçeden, 
muvazeneden mutlaka bunların zararını ödeme 
yoluma gideceğiz intibaı yıllardan beri uyanmış 
ve bunun tatbikatı alışagelinmiş bir tatbikat ola
rak bugüne kadar devam etmiş ve bundan son
ra da muhterem arkadaşlar edecektir. 

Halbuki gönül isterdi ki, milletin milyarla
rını simesinde toplıyan bu iktisadi teşebbüsler 
içtimai, sosyal ve ekonomik bâzı faydalarına 
rağmen, iktisadilik yani, zararını da kurtara
rak kâra geçmesiyle milletin kendisine vermiş 
olduğu milyarların karşılığında millete zarar 
vermek değil, kâr getirir müesseseler haline 
gelerek Bütçeye bir zararla değil, bir kârla ka
tılmaları veya hiıç olmazsa bütçeden kendi var
lıklarını koruyabilmek veya kendi yatırımları
nı muayyen ölçüde hedeflerine uygun şekilde 
artırabilmeleri için kendi kazançlarını kendile
rine vermek suretiyle, artık şu Maliyenin ağır 
yükünün bir daha ağırlaştırılmaması için ken
dilerine düşen vazifeyi yapsalardı, gönül ne ka
dar rahat ederdi, ne kadar bunu arzu ediyoruz, 
her birimiz diye getiriyoruz, yıllardan beri bu 
mevzuu söylüyoruz. Fakat bir türlü tatbik edile
miyor. Bilmiyorum Sayın Maliye Vekilimiz, Ma
liye Vekili olmadan evvel de bu işlerin içinde 
bulunan ve bu sdısteımi bizlerden her halde çok 
daha iyi bilen bir kişi olarak veya benden di
yeyim daha doğru olur cümlem, üstünde dur
dular mı? Zannediyorum durmuşlardır. Vakit
leri olursa biraz daha dursunlar. Bu da her hai
lde bu kanunun şanssızlıklarından biridir. Bunu 
da kendilerinden rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, eğer üç, beş 
dakikaya ikadar toparlıyabilecekseniz müsaade 
alayım Umumi Heyetten. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Üç, beş dakikada toplarım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu konuşma
sını beş dakikaya kadar bitireceğini beyan et
mişlerdir. Bu hususta Kalpaklıoğlu'na izin ve
rilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 

Cari masrafların 4 ncü bir husus olarak ye
niden gözden geçirilmesi lâzımdşır. Hizmet se
viyesini muhafaza ederek tasarruf sağlamak 
şarttır. Bunu yine öteden beri söyleriz. Fakat bir 
türlü tatbik edemeyiz. Ben bunu birkaç kere 
gerek grupta, gerekse burada dile getirdim. Fa
kat olmadı, olamıyor, neden olamıyor bilmiyo
rum. Yalnız şunu ifade edeyim ki, Sayın Maliye 
Vekili Mesut Erez, bugüne kadar benim gördü
ğüm Maliye vekillerinin içinde zannediyorum en 
şanssız Maliye Vekili olmakta. İnşallah ben al-
danmış olurum. Bu şanssız gördüğüm Sayın Me
sut Erez'i, sayın dostumu şanslı Maliye vekilleri 
arasında görmek isterim. Çünkü muhterem ar
kadaşlar, hakikaten bizim devletimiz pahalı bir 
devlet, hakikaten çok pahalı çahştırıyoruz. Ha
kikaten tasarrufa riayet edemiyoruz. Sayın Erez 
maliyeci olduğuna göre, Devlet adına bu parayı 
sarf eden kişi olduğuna göre, zannediyorum 
parayı seven bir adamdır, yanlış mânaya gel
mesin. Parayı sever, çünkü kazanması zor bir 
iştir. Parayı zor kazanıyor, çırpınıyor şu vergi
lerden bir şey daha alayım diye. Ama o ölçüde 
de sarf ederken biraz zor sarf etse daha da iyi 
olur. Biraz elini siki tutsun. İkide birde şu 
memur sınıfına tazminat, bu memur sınıfına (taz
minat, filân daireye ek şişirme, filân bihnem ne
reye zam yollarını kapatarak, parayı sarf yol
larında bir esas kabul ederek, ben Maliye Ve
kiliyim, bu yükün altından kalkamam diye di
retsin ve İcra Vekilleri Heyetinde ben bu me
suliyet altında bu vazifeyi yapabilirim, yapıyo
rum, desin. Kendisi ile yüzde yüz beraberim, 
memleket de kendisi ile beraber olur ümidinde
yim. 
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İletice itibariyle muhterem arkadaşlar, sözü
mü bağlamak istersek, bu tasan bâzı çevrelerin 
gözüne batan konuları vergiledirmek veya bun
lardan esasen vergilendirilmiş olanların yükünü 
artırmak yoluna gitmiştir. Bu tekliflerin bir kıs
mı altından kalkılmaz vergi yükü getirmektedir, 
maalesef. Umulan vergiyi sağlaması şüpheli gö
rülüyor. Vergileme adaletine uygun olmıyan ta
rafları vardır. Genel olarak maalesef bizim fel
sefemize ben pek uygun bulamıyorum. 

Mâruzâtım bu kadar, beni dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdiye kaılar 
grupları, Hükümet ve Komisyon adına sekiz 
defa, şahısları adına yine sekiz defa görüşme ol
muştur. Başka da sırada kimse yoktur. Tünü 
üzerindeki müzakereler bu suretle bitmiş bulun
maktadır. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan bir 
önergemiz var. 

BAŞKAN — Oylamaya g'eçtim efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Daha evvel ver

dik, maddelere geçilmeden evvel okunacaktı. 
Tasarının komisyona iadesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tümü üzerinde Güven Partisi Grupu adına 
yaptığım konuşmada arz ettiğim sebeplere bi
naen üzerinde tekrar düşünülmek ve gerekli de
ğişiklikler yapılmak üzere Finansman kanun ta
sarısının Geçici Komisyona iadesini arz ve tek
lif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

FERİD MELEN (Van) — Takririmi izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Takririnizi izah edeceksiniz. 
Buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Saym Başkan, va
kit geçti, konuşmam biraz uzayabilir. 

BAŞKAN — Şu halde öğleden sonra konu
şursunuz. Saat 14,,35 te tekrar toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,07 

Çeldiğimizden bu yana mütemadiyen zamlar- ı 
la büyük vergiler getirme yükü böylece ağırlaş- j 
tırılmıştır ve bugün şu veya bu vesile ile, 4 - 5 I 
milyarın ötesinde bir açık bütçenin yükünü ta
şımak zorundadır ve onun mesuliyeti altındadır. 
Hep beraberim ama, o 'da baş mesul. Bunlarla I 
ne olur, yalnız 1970 bütçesi değil, bundan son
raki gelecek bütçelerde muayyen ölçüde bu ars | 
ettiğim dört sebep nazarı itibara alınırsa, ağır 
yükün altında kalmaz ve 1970 için çabalanan ve 
masrafı karşılayıcı bu vergilerin millete büyük 
bir yük olmadan, lüzumu da hâsıl olmadan ucuz ı 

*bir idare sistemine gidilmiş olur. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Meihmet Ünaldı 
KÂTİPLER: Hüseyin Atmaca (Djnizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 95 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Finansman kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî ve 
İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 
er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi: 1/330; Cumhuriyet 
Senatosu: 1/1129) (S. Sayısı: 1457) (Devamı) 

BAŞKAN — Tasarının Geçici Komisyona 
iadesi hakkında, takririni izah sadedinde Sa
yın Melen. Yalnız, istirham edeceğimi Sayın Me
len, çok uzamasın efendim, iki defa grup adı
na konuştunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
Muhterem arkadaşlar; 

Sayın Başkanın sabırsızlığını anlıyorum ama, 
mevzu o kaidar önemli M, burada konuşma zev
kini tatmak için değil emin olun ki, vazr'tfs ya.p-
mak için konuşuyorum. Bu sebeple ben esasın
da uzun konuşmasını zaten, beceremem de. 
Mümkün olduğu kadar... 

BAŞKAN — Sayın Melen, sabırsız değilim; 
10 buşuk saatten beri görüşülüyor tümü üze
rinde. Daha maddeler üzerânde de verilmiş bir
çok takrir var. Hepsi üzerinde daha bol, bol 
görüşme imkânına sahibiz. O bakımdan söyledim 
efendim. Buyurun efendim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, önergemle bu tasarının komisyona 
iadesinrî istedim. Bunu, sizi temin ederim ki; 
tasarının kanunlaşmasını geciktirmek gibi bir 
niyetle yapmadım. Benim görüşüme göre bu 
tasarılar acele hazırlanmıştır. Hattâ; Maliye, 
can havliyle bu tasarıları getirmiştir diyebili
rim. Kapısını sarmış olan alacaklıların yarattı
ğı, belki dehşet havası içerisinde iki kötüden 
birisini tercih etmiştir. İki kötüden diyorum. Ya 
devam etmek açık finansman usulüne, veyahut 

da ona yakın zararları olabilecek bâzı tedbir
lere başvurmak. Asıl salim yol olan üçüncü yolu 
seçmemiştir. Belki, bir zamana ihtiyaç göster
diği için seçmemiştir. O husustaki müşkülâtı bi
lirim. Büyük zaman kaybettiği için A. P. ikti
darı bu mevzularda, hakikaten; yumurta kapı
ya geyldikten sonra onlara satrılmak, onlardan 
netice almak belki zamana ihti»yaç gösteriyordu. 
Bu sebeple Maliyemiz iki kötüden birini tercih 
etmeye mecbur olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; mesele, bu tercihi 
yapmakla irin bitmiş olduğunu da sanmıyorum. 
Bundan sonra açık finansmana başvurmaktan 
kurtulacak mıdır? Onu da sanmıyorum. Başka 
problemlerle karşıkarşıyadır Türkiye. Bir tane
si faraza, dış yardımlar. Bu sene umduğumuz 
miktarda olmamıştır. Eğer, işçi dövizlerinden 
umduğumuz miktarda bir gelir sağlıyamazsak 
onun yarattığı problem vardır ve onun bütçe
ye akisleri olacaktır. 

Bir, Personel Kanunu kabul ediyoruz. Per
sonel Kanunu benim gördüğüme göre, bunu 
açıkça söylemeyi vazife biliyorum; bir Perso
nel Kanunu macerası halini almıştır, almak üze
redir ve hattâ almıştır. 

Yeni bir maceraya gittiğimizi sanıyorum bu 
kanunla. Bu kanun ancak, kademeli olarak tat
bik edilebilirdi. Burda da büyük hataya düşül
müştür. Bu kanunu birden getireceğim zannet
miş Hükümet ve işte gördüğünüz netice olmuş
tur. Üç milyar derken beş milyar, beş milyar 
derken belki, yedi milyarla Devlet karşı karşıya 
kalacaktır. Korkarım M, bundan sonra değil ya
tırım yapmak, normal Devlet alacaklarını, Dev
let maaşlarını ödiyemez hale gelebilir hazine
miz. Durum bu kadar da vaîbimdir. 

Muhterem arkadaşlar, buna rağmen bu ta
sarılar üzerinde durmayı vazife sayıyorum, ko-
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nemalarımda da belirttim. Bu tasanlar acele 
ile hazırlanmıştır. Ve bilhassa mesleki teşekkül
lerin ve ilim adamlanmızın bu mevzu ile uğra
şan insanlanmızın mütalâası alınmadan hazır
lanmıştır. Bu mütalâalar bu gün yavaş, yavaş 
ortaya çıkmaktadır. Ama Meclise geç gelmiş
tir. Meclise ancak, bunlan Senatonun Umumi 
Heyetinde konuştuğumuz zaman intikal edebil
miştir. Kendilerine geç intikal ettiği için onlar
da mütalâalannı ancak şimdi vermişlerdir. Bu 
mütalâaların da ışığı altında yaptığımız müza
kerelerde gördük ki, hakikaten bu taşanlarda 
bir çok aksaklıklar vardır. Bu aksaklıklan ge
rek bendeniz gerek burada konuşan bir çok ar
kadaşımız çeşitli yönlerine temas ederek ortaya 
koydular. 

Muhterem arkadaşlar, on tane büyük Vergi 
Kanunu tadil eden bir tasarıyla karşıkarşıya-
yız. Sadece bir tek adla getirilmiştir. Aslında bu 
da yanlıştır. Her kanun için ayn bir kanun ta-
sansı veya teklif getirmek lâzımken birleştire
rek, hamur yaparak bir tasanvla gelmiştir. Tek 
bir tasan karsısında gibi sförünüyoruz ama, on 
tane vergi ile karşıkarşıyayız. 

Vergi Kanunlan aslında kansık kanunlar 
olur. Biraz nüfuz edilmesi srüc kanunlar olur ki, 
ancak; teknisyenler kavrayabilirler. Bu sebeple 
ben bu kanunlann Mecliste müzakere edilirken 
bu kanunlara tamamen nüfuz edilmiş olduğuna 
inanıyorum. Millet Meclisi, tamamen nüfuz et
miş olsaydı bu kanun bu halivle bir arkadaşımı
zın da işaret ettiği gibi, huzurunuza Gelmezdi. 
Ha+.*A. kn^n'svn-rnmda tamamen nüfuz etmemiş 
olduğu anlaşılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunlar ilmî ba
kımdan. vergi tekniği bakımından, vergi adale
ti bakımından, ekonomik bakımdan, sosyal ba
kımdan kanaatime srörs büvük aksaklıklar taşı
yor. Bu aksaklıkları gördükten sonra bu tasan-
lann aynen kanunlaşmasına hic bir üyenin nza 
göstereceğini sanmıyorum. Aksi hal^e. Meclis 
olarak vakfemizi yanmamış oluruz. Tümü üze
rinde durdum. Başka arkadaşlar da bu eksik
likleri ortaya koydular. Bu müzakerelerin ışığı 
altında komisyonun bir defa daha bunlun tetkik 
ederek, mümkünse bu ak«akbklan gidermeve ça
lışması hakikaten yerinde olacaktır ve cok fay
dalı olacaktır. Bunu teklif etmeyi vatandaşa 
karşı, parti olarak vazife saydık. Kabul buyur-

madığınız takdirde bu aksaklıklan burada da 
düzeltmeye çalışacağız ve teklifler yapacağız. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha işa
ret edeyim. Sayın Maliye Bakanı biraz üzülmüş 
«iğneden ipliğe kadar vergi alıyorsunuz veya
hut da vergi alacaksınız» sözüme tekrar ede
yim gelen tasarılar hakikaten bütün vatandaşın 
hayatını ilgilendiren ve iğneden ipliğe kadar 
her maddeyi vergilendiren tasarılardır. 

Gider Vergisine zam yapmaya yetki veren 
kanun da ne kadar yiyecek maddemiz varsa, 
ne kadar giyecek maddemiz varsa, ne kadar 
kullanacak maddemiz varsa, onlar doğrudan 
doğruya veya vasıtalı olarak bu zamlann 
mevzuuna girmektedirler. İstediği anda Hükü
met "bunlan yapacaktır. «Efendim yapacak mı
yız?» Bütçe açığını kapatmak üzere getirdiniz. 
Söylediğim gibi iki kötüden birisini seçtiniz, 
yapmazsanız o vakit öteki kötüye müracaat et
mek mecburiyetinde kalacaksınız, Yapmaya 
mecbursunuz. Sayın Bakan, sadece bir Taşıt 
Alım Verdisini göstererek epeyi de söz hüneri 
göstermektedir. Efendim bu mudur, bundan 
mı ibarettir? Ne kadar Damga Resmine tabi, 
zamma tabi madde varsa, ne kadar mahkeme 
muamelesi varsa zamma tabi, arz ettiğim gibi 
Mı tasarı ile yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceği
miz bunlann hepisi zamma tabi. Geriye ne ka
lır? Madeni tabi, kuması tabi, pamuk ipliği, 
tabi; o vakit iğneden ipliğe kadar demekte 
elbette ki hakkımız olur. Kaldı ki ben bu sözü 
Sayın Bakanın ileri sürdüğü bir mütalâaya, 
bir iddiaya karsı söyledim. Sayın Bakan biz 
iadece bir iktidar sahiplerinin, vergi ödeme gücü 
yerinde olanlara hitabeden verdiler getirdik. Ha
va gazına zam yapmak, veyahut da bir başka 
•Tasa zam yapmak, kumaşa zam yapmak, beze 
sara yapmak, akaryakıta zam yapmak daha 
"ayayım, bina vergisine zam yapmak, arazi ver
disine zam yapmak bunların hepisi sadece 
Meme gücü yerinde olan vatandaşlar mıdır? Şu 
halde iğneden ipliğe kadar vergi getirilmiştir, 
bunu kabul etmek lâzım. Ama bunu getirmeye 
mecburduk derse, o vakit bu bir takdir meselesi 
olur. Bu sebeple takdirinize arz ettiğim gibi 
komisyona giderse komisyon bir müddet çalı
şarak aksaklıklan hicolmazsa bir ölçüde azal
ar. Takdir sizindir, komisyona gitmediği tak
dirde aynı çalışmayı burada yapmaya çalışaca
ğız. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Melen şifahen beyan et
tiği sebepler dolayısiyle tasarının komisyona 
iadesini bir takrirle talebetmiştir. Takrir okun
du takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Finansman kanunu tasarısı 

Birinci Kısmı 

Taşıt Alım Vergisi 

Mevzu ve mükellef 

Madde 1. — Trafik şube veya bürolarına ka
yıtlı olan ve bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddele
rinde yazılı tarifelerde gösterilen taşıtların ivaz 
mukabili veya hibe suretiyle intikalinde (mül
kiyeti muhafaza kaydiyle yapılan satışlar dâ
hil) bu taşıtları satmalanlar veya hibe suretiyle 
edinenler ile trafik şube veya bürolarına kayıtlı 
olmıyan ve aynı tarifelerde yazılı taşıtları çeşit
li yollarla iktisabedenler, Taşıt Alım Vergisini 
ödemeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Bir takrir var okutuyorum: 

Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısında Taşıt Alım 
Vergisinin mevzuunu ve mükellefi tâyin eden 
1 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

Fıkra: Bu vergi her taşıttan bir defaya 
mahsus olmak üzere alınır. 

BAŞKAN — Takriri izah etmek üzere Sayın 
Melen buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar; Taşıt Vergisi yeniden ihdas edil
miş olan bu vergi, taşıtlar her el değiştirdikçe 
alınacak bir vergidir. Bir taşıt 10 veya 15 sene 
içerisinde 5 defa veya 10 defa el değiştirirse her 
defasında onu satmalan kimse bu vergiyi öde
mekle mükelleftir. 

I Bir defa bu şekilde bir vergi ağır bir vergi
dir, sonra haksız bir vergidir. Mesele eğer ta
şıtları, başka rekabetleri v. s. yi önlemek için 
biraz farklı bir vergiye tabi tutmak ise bu bir 
defa alınmakla iktifa edilir, bir taşıt bir defa 
vergi vermekle mesele halledilir. Denebilecek 
ki efendim ayrı kimseler veriyor. Her defasın
da ayrı kimseler veriyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu doğrudur, ama bu 
tasarının tümü üzerinde konuştuğum zaman da 
arz ettim, meselede daha çok mevzua önem ve
rilir. Bir mevzudan alınıyor ya, isterse ayrı 
kimseler versin. 

Geçen gün bir dolmuşa binmiştim. Dolmuş 
şoförüne sordum; bu vergilerden baktım şikâyet 
ediyorlar. Niye memnun değilsiniz? Seni ilgi
lendirmez.» Dedi ki efendim ben «ekmeğimi bu
nunla kazanıyorum. Bu vasıta eskirse, buna 
kimse binmez. Ben bunu muayyen bir zamanda 
satmaya, elden çıkarmaya, yenilemeye mecbu
rum. Eski bir dolmuşa kimse binmez, müşteri 
kaçıyor. E., vergi koyarsanız ben buna alıcı bu
lamam. Benim sırtımda kalır, ben kazancım
dan mahrum kalırım.» Hakikaten alan, veren 
adam ayrı ama, görüyorsunuz nerelere inikas 
ediyor. Bu sebeple bu maddenin altına bir fık
ra teklif ettim. Bu vergiyi bir defa alalım me
sele bitsin, vatandaşı tâzip etmeyi de bu şekil
de önlemiş oluruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oyunuza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tarifler 

Madde 2. — Bu kanunda kullanılan tâbirle
rin taşıdıkları anlamlar, 18 . 2 .1963 tarih ve 197 
sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu-

I nun 2 nci maddesine göre tâyin edilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuma arz ediyo
rum Kabul edenlar... Etrniyeııler.,, Kabul edil
miştir. 

Muaflıklar ve istisnalar 
Madde 3. — a) Genel bütçeye dahil daire

ler, katma bütçeli idareler, özel idare ve beledi
yeler ve kcy hükmi şahsiyeti tarafından yapılan 
taşıt alımları ile iktisapları Taşıt Alım Vergi
sine tabi değildir. 

b) 17 . 7 . 1964 tarih ve 5Ö7 sayılı Kanunun 
2 nei maddesinin kapsamına giren derneklere 
kayıtlı olup motosiklet, profesyonel veya ağır 
vasıta ehliyetine sahibolan götürü Gelir Verdisi 
mükelleflerinin, I sayılı tarifeye dâhil taşıtlar 
ile triportörler, istiap haddi 7 tona kadar olan 
kamyonlar ve oturma yeri 25 kişiye kadar elan 
minihüs, otobüs, trcieybüs ve benaeri taşıtlarla 
ilgili alımları bu vergiden müstesnadır. 

Bir yıl içinde trafik şube ve bürolarına kayıt
lı olmıyan taşıtlarla ilgili birden fasla alımlar bu 
istisnadan faydalandırılamaz. İstisnanın uygula
nabilmesi için ilgili verçi dairesi aracılığiyle Ma
liye Bakanlığından bir belge alınması şarttır. 

c) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulur an. . 
elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konso
loslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara men-
suboîan 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 delildir. 

BAŞKAN — Madde üserinde s":'z istiysn sa
yın üye?.,. Yok. Madde üzerinde veril:ri~ bir 
takrir var okutuyorum: 

Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının Taşıt Alım 

Vergisi kısmının muafiyet ve istisnaları gva'e- j 
ren 3 ncü rmddesine aşandaki ''d) *abaaî-mn ! 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

d) Çiftçilerin tarım işlerinde badyam ha ak 
üzere satınaldıklan kamyonlar, 

Van Konya 
Ferid Melen Beâat Oumraîı 

17 . 7 . 1970 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Çumralı takririnizi izah 
edeceksiniz, buyurun efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, biz bu önergemizde 3 ncü mad
dedeki muaflıklar ve istisnalar kısmına bir (d) 
fıkrasının ilâvesini teklif ediyoruz. Okunan 
1 ve 2 nci maddeler verginin esasını, 3 ncü 
madde de istisnasını tesbit etmektedir. 

Bu maddede genel bütçeye dâhil daireler, 
katma bütçeli idareler bu maddede yazılı di-
ğ'er kurumlar vergiden istisna edilmektedir. 
Bu maddeye gelişme halinde bulunan Türk 
çiftçilerinin, münhasıran tarım islerinde kul
lanılmak üzere satınaldıklan, otobüs demi
yoruz, otomobil demiyoruz; «kamyonların»; 
istediğimiz şey kamyonların da istisnalar arası
na alınmasında fayda ve zaruret görmekteyiz. 
Ta..., Kazanç Vergisinden beri Türk çiftçisinin 
bu hali nazara alınarak devamlı istisnalar kon
muştur. Hatırımda yanlış kalmadıysa G-elir 
Vergisinin 19 ncu maddesinde de bu yolda is
tisna mevcuttur. Bu sebeplerle, bu metnin (d) 

fıkrası olarak bu maddeye eklenmesini arz ve 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN" — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkanım, en ucuz 
bir kamyon 150 bin lira civarımda fiyatla sa
tılmaktadır. Bu daha ziyade büyük çiftçiyi il
gilendiren bir keyfiyet olması itibariyle küçük 
çiftçilerle, köylüyle ilgili olmaması itibariyle 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Vergileme ölçü ve nisbetleri 

(I) Sayıflı Tarife 

Madde 4. — İnsan 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 klo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kilo 
1 201 - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kilo 
1 801 ve daha yukarı kilo 

1 Yaş 
Tl. 

5 000 
7 000 
12 000 
15 000 
20 000 

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. 

BAŞKAN — Sayın Melen, bu maddede bir 
takririniz var, «Dördüncü maddesine bağlı 
1, 2, 3 sayılı tarifelerde» demişsiniz. Bu dör
düncü maddeye yalnız (1) sayılı tarife, Besin
ci maddeye (2) sayılı, altıncı maddeye de (3) 
sayılı tarifeler bağlıdır. Zannedersem bir yan
lışlık var. 

Bir yanlışlık var zannedersem, yani bu tak
ririniz her üç maddedeki tarifelere de raci mi
dir? 

FERİD MELEN (Van) — Evet raci'dır efen
dim, kastım o idi. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 

Taşıt Alım Vergisinin ölçü ve nisbetlerini 
gösteren dördüncü maddesine bağlı 1, 2, 3 sa
yılı tarifelerdeki taşıtlardan alınacak vergi 

miktarlarının yarıya indirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Bu takrirle Sayın Malen, bu 
tarifede gösterilen vergilendirilme miktarının 
yarıya indirilmesini teklif etmektedir. Hükü
met ve Komisyon katılıyor mu efendimi. 

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

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili») — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

Maddeys okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

— 451 — 



C. «Senatosu B : 95 17 . 7 . 1970 O : 2 

(II) sayılı tarife 

Madde 5. — Kamyon, minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri aşağıdaki II sayılı tarifeye gö
re vergilendirilir. 

(II) sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların cins ve vasfı 

a) Kamyon : 
istiap haddi : 
1. 3000 Kg. a kadar 
2. 3001 - 5000 Kg. a kadar 
3. 5001 Kg. ve daha yukarı 
b) Minibüs, otobüs, teroleybüs ve benzerleri 
Oturma yeri : 
1. 25 (dâhil) kişiye kadar 
2. 26 - 35 kişiye kadar 
3. 36 ve daha yukan kişi için olan 

1 
yaş 
Tl. 

7 000 
9 000 

12 000 
: 

8 000 
11 000 
14 000 

2 — 3 
yaş 
Tl. 

6 000 
8 000 

10 000 

7 000 
10 000 
13 000 

4 — 5 
yaş 
T l 

4 000 
6 000 
9 000 

5 000 
8 000 

11 000 

6 — 8 
yaş 
Tl. 

3 000 
4 500 
7 500 

4 000 
5 500 
8 500 

9 — 11 
yaş 
Tl. 

2 000 
3 000 
5 000 

3 000 
4 000 
6 000 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) 
tiyorum. 

Söz is-

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarlıealı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; dördüncü mad
dede genellikle insan nakline yarıyan vasıta
larda tasarının getirmiş olduğu tarifeyi % 50 ye 
indiren takriri reddetmek suretiyle aynen ka
bul ettik. Bu tarifeye giren vasıtalar umumiyet
le binek otomobilleri ve hiç şüphesiz en basit 
bir arabadan, Anadol otomobilinden en lüks 
arabaya kadar olan vasıtaları alâkadar ediyor 
idi. Ama beşinci maddede kastedilen vasıta
lar, umumiyetle özel otomobillerin dışında, kam
yon, minibüs, otobüs, troleybüs gibi şehirler ara
sında eşya nakliyatında, insan nakliyatında kulla
nılan vasıtalardır. Bu sebeplerle bunlara yapıla
cak olan zamların şehirlerarası nakliyatına 
çıkmış olan insanlara, şahıslara aksedeceğine 
zerre kadar şüphe yoktur. Minübüs, troleybüs, 
otobüs şehirlerarası ücretlerinde, nakliye üc
retlerinde rahatlıkla yeni tarifeler uygulana
cak, yeni zamlarla karşı karşıya kalacağız. Ve 

meselâ Ankara'dan İstanbul'a ya da İzmir'e 
bir şahıs 30 liraya gidiyor ise bu kanunun ka
bulünden sonra en azından 35, izmir'e 40 lira
ya gidiyor ise 45 liraya çıkmış olacaktır. Bun
ları önleyici bir tedbir bu kanunla veya başka 
suretle gelmemektedir. O itibarla bunlarda tek
lif edilen % 50 indirime ait takririn kabul edil
mesini rica ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon Sayın 
Ferid Melen'in bundan evvel okunmuş olan ta
rifelerde % 50 nisbetinde indirim yapılmasına 
ait takrire katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(III) sayılı tarife 

Madde 6. — Motosiklet, yük - yolcu moto
sikleti ile triportör aşağıdaki tarifeye göre ver
gilendirilir : 

(III) sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

1 2 — 5 6 — 11 
yaş yaş yaş 
Tl. Tl. Tl. 

Motosiklet 500 300 200 
Yuk - yolcu motosikleti 1 100 700 500 
Triportör 1 500 1 100 800 

BAŞKAN — Sayın Melen'in 4 ncü madde 
ile ilgili takriri bu maddeye deraci idi. Komis
yon ve Hükümet takrire katılıyor mu. 

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

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya MlletveMli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınım arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Verginin tarhı 

Beyan esası 

Madde 7. — Taşıt Alım Vergisi, mükellef
lerin ilgili trafik şube veya büroları veya noter
ler tarafından tasdik edilmiş beyanı üzerine 
tarh olunur. 

Taşıt Alım Vergisi mükellefleri, bu vergiye 
ilişkin beyanlarını, kayıt ve tescilden veya sair 
devir ve temlik muamelelerinin ikmalinden ön
ce kayıt ve tescilin veya ilgili muamelelerin ya
pıldığı yerin vergi dairesine yapmaya mec
burdur. 

Beyanda kullanılacak beyannamelerin, şekil, 
muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca tertip 
ve tanzim olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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ödeme süresi 
Madde 8. — Taşıt Alım Vergisi, ilgili tra

fik şube veya bürolarınca yapılacak kayıt ve 
tescilden veya sair devir ve temlik muamelele
rinin ikmalinden önce ödenir. 

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

Çeşitli hükümler 
Trafik şube veya büro memurlariyle noterlerin 

görevi 
Madde 9. — Trafik şube veya büro memur

ları ile noterler, kayıt ve tescil ve noter senedi 
işlemlerini yapmadan önce ilgili vergi dairesin
ce düzenlenmiş Taşıt Alım Vergisinin ödendi
ğini gösterir belgeyi talebetmeye ve muhafaza
ya mecburdurlar. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını 
Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

Kayıt ve tescil veya noter senedinin tanzi
mini mütaakıp mezkûr belgeler, muhtevası Ma
liye Bakanlığınca tesbit edilecek cetvellere dö
külerek muamelenin yapıldığı tarihi takibeden 
günden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili ver
gi dairesine gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Trafik şube veya büro memurlariyle noterlerin 

sorumluluğu 

Madde 10. — Gerekli verginin ödenmesin
den önce muameleyi yapan trafik şube veya 
büro memurları ve noterler, verginin ödenme
sinden mükellef ile müteselsilen sorumludur
lar. 

Trafik şube veya büro memurları ve noter
ler bu madde gereğince ödemeye mecbur olduk
ları vergiler için mükelleflere rücu edebilirler. 

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

II. KISIM 

İşletme Vergisi 

Mevzuu, mükellef 

Madde 11. — I - Bu kanuna bağlı I numa
ralı tabloda gösterilen hizmet işletmelerini işle-
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İtenler, mıedkûr tabloda gösterilen hadlerde İş
letme Vergisini ödemeye mecburdurlar. 

II - Bu kanuna bağlı II numaralı tabloda 
gösterilen işletmeleri işletenler ve aynı tabloda 
yazılı emtianın perakende satışım yapanlar ile 
I numaralı tablada asgari ve âzami hadleri gös
terilen derecelere göre vergüenıdirilmek istemi-
yen mükellefler kendi talepleri üzerine, I ve II 
numaralı tablolarda, gösterilen nispetler üzerin
den ve Maliye Bakanlığınca hazırlanacak pera
kende satış vesikalarını veya aynı vesikaları 
makinalı kasalarda kullanmak suretiyle tahsil 

ettikleri İşletme Vergisini Satış Vergisi olarak 
ödemeye mecburdurlar. 

Makinalı kasaların işletilmesi ve perakende 
satış vesikalarının düzenlenmesi ile kullanılma
sına mütaallik esaslar, Maliye Bıakanhğınca ha
zırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Bu maddede belirtilen tablolarda gösterilen 
konularda perakende satış yapan toptancı mü
kellefler de İşletme Vergisine tabiidir. 

ıBAŞKAN — Maddede bahis konusu olan I ve 
II numaralı tabloları okutuyorum. 

(I) NUMARALI TABLO 

Bu kanunun 11 nei maddesinin 1 nd fıkrasına göre vergileme ölçüleri 

İşletmenin nev'i 

1. Lokantalar 
İçkili (3 neü sınıf içkili lokantalar hariç) 
Çalgılı 

2. Meyhaneler 
Çalgısız 

3. Bahçe işletenler 
İşkili 
Çalgılı 

4. 'Güzellik enstitüleri ve salonları 
5. 3ezik salonları ve benzeri yerler işletenler 
6. Bilardo, piyango, masa futbolu ve benzeri 

yerler işletenler 
7. Gazinolar1 

İçkili 
Çalgılı 

8. Bilûmum kulüpler ve lokaller (Spor kulüp
lerinin istirahat mahalleri! hariç) 

9. Kır bahçesi işletenler 
içkili 
Çalgılı 

10. Otel, motel ve mokamplar (belediye hudut
ları dışında kalıp da Gelir veya Kurumlar 
vergileri mükellefleri tarafından işletilen 
işletmeler) 

11. Samamca ve benzeri talih ve maharet 
oyunları 

Asgarî vergi 
haddi 
(Tl.) 

6 000 
6 000 

Âzami vergi 
haddi 
(Tl.) 

150 000 
150 000 

Bu kanunun 11 nci 
maddesinin II nci 
fıkrasına göre öde
necek Satış Vergisi 

nisb etleri % 

10 
10 

6 000 

10 000 

15 000 
15 000 

6 000 

3 000 
3 000 

6 000 

5 000 

150 000 

120 000 

175 000 
150 000 

200 000 

40 000 
40 000 

120 000 

35 000 

10 

6 000 
6 000 

10 000 
10 000 

150 000 
150 000 
150 000 
100 000 

10 
10 
15 
15 

10 
10 

15 

10 
10 

10 
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(II) NUMARALI TABLO 

İşletme veya emtianın nev'i 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

(Meşkûk altın ve bilezikler hariç) 
Kuyumcular 
Sarraflar 
Mücevheratçılar 
jSauna işletenler 
Lokantalar 
Içlkili ve çalgılı 
İMeyhaneler 
Çalgılı 
Birahaneler 
Çalgılı 
Bahçe işletenler 
İçkili ve çalgılı 
Bar işletenler 
Gazinolar 
İçkili ve çalgılı 
Kokteyl salonları 
Disfeotefkler 
Kır bahçesi işletenler 
İçkili ve çalgılı 
Pavyon işletenler 
Her çeşit mobilya, 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 

Nalburiye inşaat hırdavatı, boya, sıhhi tesisat malzemesi grupu (Kapı tokmağı, 
kilit, menteşe ve her nevi çiviyle ilgili toplam satışların 100 lirası için % 1) 
Parfümeri eşyası (Kolonya hariç) 
Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu 
Her çeşit oto lâstiği, yedelk parça ve malzemesi grupu 
Her nevi 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 

5 
15 
25 
5 

15 

Not : I ve II numaralı tablolarda işletme veya emtianın nev'i olarak gösterilen işkollarına 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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BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş 
1>eş aded önerge vardır. Tüzüğümüze göre, ön
ce bu maddelerin çıkarılması talebinde bulunan, 
sonra değişiklik istiyenler olarak ayırdık ve sı-
rasiyle okuyoruz. 

Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısı işletme vergisine 
ait 11 ilâ 32 nci maddeleri ile geçici birinci 
maddesinin Belediye Gelirleri Kanunu ile bir
likte incelenmek ve gerekiyorsa Belediye Gelir
leri kanun tasarısına aktarılmak üzere geçici 
komisyona geriverilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; tasarının tümü üzerin
deki konuşmamda da arz ettiğim gibi, işletme 
vergisi mahiyeti itibariyle daha çok kahve, ga
zino, kır bahçesi ve saire gibi yerlerden alınan 
ve eğlence resmi bahiyetinde olan bir vergidir. 
Bizde kadîmden beri, sadece bizde değil başka 
memleketlerde de öyle, vergi tasniflerinde bu 
vergiler mahallî idarelere bırakılan vergilerdir. 
Bunlardan mahallî idareler kendi ihtiyaçları 
işin kanunun tesbit ettiği âzami ve asgari had
ler arasında, tarifelere göre vergi alırlar. 

Şimdi burada bu mevzuları bir nevi mahallî 
idarelerden alarak, bir Devlet vergisi haline ge
tiriyoruz. Kaldı M, almıyoruzda. Hem biz ver
gi ihdas ediyoruz, hem de ayrıca bunlar gene 
mahallî idarelere vergiler verecektir. Halen 
vermektedirler. Yeni gelen belediye gelirleri' ta
sarısında göreceksiniz; bunlar üzerine onlar da 
ağır vergiler getiriyorlar. 

Şimdi, bir defa bunlar Gelir Vergisi ödiye-
cekler. ikincisi işletme Vergisi ödiyecekler. 
Üçüncüsü, mahallî idarelere vergi verecekler. 
Bu şekilde takatin üstünde bir vergi yükü yük-
iüyoruz. 

Bu sebeple, ayrı ayrı vergiler yüklenince, 
miktarı da belli olmaz. Vatandaş kendisi hisse
der onu, ama bir miktar belediye alır, 500 ben 
alayım der, 1 000 ben alayım der, 1 000 ini 
Devlet alır, ötekisini başka adla Devlet alır. E, 
ayrı ayrı alınınca ufak görünür, halbuki bun
ların hepsi bir araya gelince yük o vakit mey
dana çıkar. 

Bu sebeple vergi mevzularını ayırmak lâzım. 
Bırakmak lâzım bunları mahallî idarelere; bu 
arada mütalâa edelim. 

Bu sebeple bu işlelbme Vergisine ait madde-
lerinki, ayrı - bir vergi kanunu halindedir - bu 
kanun içerisinde, tümünün komisyona Mahallî 
idareler Vergisi, Belediye vergileri Kanunu ile 
birleştirilmek üzere Komisyona iadesini teklif 
ediyorum, kabul etmenizi rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, Belediye Ge
lirleri Vergisi eğlence vergisidir. Bu vergiyi 
doğrudan doğruya eğlence yerini işleten şahıs 
öder ve ödediği vergiyi de defterlerine masraf 
olarak kaydedebilir. 

Halbuki, işletme Vergisi ile getirilen vergft 
doğrudan doğruya birtakım harcamaları yapan 
tarafından ödenen vergidir, işletme sahibi ile 
alâkalı değildir, bu itibarla takrire iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Yani mahiyet farkı olduğu için 
takrire katılmıyorsunuz. Hükümet katılıyor 
mu?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

ükinci takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 

işletme Vergisine bağlı 1 numaralı tabloda 
9 ve 10 numaralı bendlerin kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Cetvel, 22 nci sayfadadır, efen
dim. Bunun 9 ile 10 unu okuyoruz, efendim. 

9. Kır bahçesi işletenler; 
içkili, 
Çalgılı. 
10. Otel, motel ve mokamplar (Belediye hu

dutları dışında kalıp da Gelir veya Kurumlar 
vergileri mükellefleri tarafından işletilen işlet
meler) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 9 ncu sıradaki 
kır bahçesi! işletenler asgari vergi haddi 6 000 
liradan başlamaktadır. Biliyorsunuz ki, kır bah
çesi işletmeleri genellikle mevsimliktir. Senenin 
2 ayı hattâ ondan çok daha aşağı bir süre içe
risinde bu mesleki devam ettiren, güçlük içeri
sinde, bin bir meşakkat içerisinde devam etti
ren insanlar vardır. 

Memleketimizde turistik mıntakalardaki or
talama süre 35 ilâ 40 günü geçmemektedir. Bu
lundukları yerin imkânlarından ve fırsatların
dan faydalanarak buralarda bir lor bahçesi açan 
insanları bu 2 aylık müddet için bu derece ver
gilendirmekte isabet yoktur. 

O itibarla meseleleri teferruata kadar indir
meyelim. Yukarıdan beri bahsedilen içkili gazi
nolar genellikle ufak yerlerdeki bâzı turistik 
mıntakalardaki gazinolar nüfusu 20 000 den faz
la dahi olsa içki ve bira koyduğu için vergiye 
tutulmaktadır. Göreceksiniz M, ondan sonra bu
raya giden müşteriler ceplerinde içkileri getire
cekler gazinodan ancak yemek yiyeceklerdir. 
Bu türlü anormalliklerle karşılaşılacaktır. 

Ayrıca bu kır bahçelerini açan insanları bu 
türlü ağır bir mükellefiyete sokmakta isabet 
yoktur. O itibarla bunları vergilendirmenin dı
şında tutmak ve bu yüzden de verilen takririn 
kabul edilmiş olması icabeder. İltifat etmenizi 
özellikle rica ederim» 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrire 
katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, belediyeler 
(tarafından bira içM kabul edilmediği cihetle 
ve kır bahçeleri de münhasıran içkili oldukları 
takdirde vergiye tabi olmaları bakımından ve 
keza 20 000 den aşağıda nüfusu bulunan yerler
de bu vergi tahsil edilmeyeceği cihetle katılmı
yoruz. 

NEJAT SAROALI (Balıkesir) — Soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan mı? 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Sarlıcalı, bana 

sorun. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Komis
yon Başkanının şimdiki izahatı maddeye bir öl
çüde vuzuh getirmektedir. Ancak zabıtlara geç
mesinde tekrar isabet mülâhaza ederim. 

Buyurdular ki, bira kullanılan gazinolar bu 
verginin dışında sayılacaktır. Acaba bunda sa
rahat var mıdır? Çünkü biranın içM sayılıp sa
yılmaması hususu henüz sarahata, vuzuha var
mış değildir. 

Bu sebeple bira kullanılan gazinolar ve bira 
kullanan bahçeli kır bahçeleri bu verginin kap
samının dışında kalacak mıdır, Kalmıyacak mı
dır? 

BAŞKAN — Komisyon soruyu anladınız de
ğil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) Evet sayın Başkan. 

Sayın Sarlıcalı'nın bahsettikleri hususa Mil
let Meclisi Geçici Komisyonu raporunda yer ve
rilmiştir. Münhasıran bira satan kır bahçeleri 
verginin şümulüne girmiyecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu hali ile ko
misyon ve Hükümet takrire katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var okutuyorum. 

Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısının işletme Vergisi 
kısmında İşletme Vergisinin mevzuunu ve mü
kellefini gösteren 11 nci maddesine bağlı 1 sa
yılı tablonun 10 numaralı bendinde yer alan 
«Otel, motel ve mokamplar»ın bu tablodan çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Van 
Sedat Çumralı Ferid Melen 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çumralı izah 
sadedinde. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, biz teklif edeceğiz, belki ekseriyet 
reddedecektir. Ama biz bu kanunun müzakere
sinde vazifemizi yerine getireceğiz. Bu maddeyi 
biz değil de aslında Turizm ve Tanıtma Baka
nının burada gelip hazır bulunduğu bir celsede 
müzakere edilmesi lâzîmgelirdi. 

Bir taraftan diyoruz ki memlekete turist gel
sin bir taraftan diyoruz ki memleketimize dö
viz gelsin; bir taraftan da otelleri, motelleri ve 
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mokampları vergi mükellefiyetinin, matrahının 
içine alıyoruz. Nasıl turist gelecek bu hali ile ve 
bu hali ile bu memlekete nasıl döviz temin 
edeceğiz? Takdiri komisyonun, vebali de komis
yonun olacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, bu madde 
hükümet tasarısında mevcut değildi. Millet Mec
lisinde bir takrirle ilâve edilmiştir. Takriri Yü
ce Senatonun takdirlerine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 11 nci 
maddenin 1 numaralı tablosunun 10 ncu sırasın
da «Otel, motel ve mokamplar (belediye hudut
ları dışında kalıp da Gelir ve Kurumlar Vergi
leri mükellefleri tarafından işletilen işlemeler)» 
bu verginin kapsamı dışına çıkarılması teklif 
edilmektedir. Komisyon ve Hükümet takdire bı
rakmıştır. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, mikrofonlar hiç iyi çalışmıyor, oku
nan takriri anlıyamadık. 

BAŞKAN — Bu mikrofon çok iyi çalışıyor 
şimdi arz edeyim. Bu takrir 11 nci maddenin 22 
nci sayfadaki 1 numaralı tablosundaki 10 ncu sı
rasında yazılı «Otel, motel ve mokamplar» bun
ların, bu kanun hükümleri dışında bırakılması
nı istiyor, takrir. 

Hükümet ve komisyon takdire bırakmıştır. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Evvelce 
reddetmiştik. 

BAŞKAN — Efendim, demin reddedilen tak
rir, maalesef bir tek mevzu görüşldü, o mevzu 
üzerinde olarak anladı arkadaşlar. 

Biz de ikinci takririn farkında olmadık, yok
sa beraber oylamaya arz ederdik. Beraber arz 
edemediğimiz için böyle oldu. Takdir Yüksek 
Heyetindir. 

ŞEREF KAYALR (Bursa) — Efendim, şim
di bu bendin giriş şekli iyi izah edilmedi, anlıya-
madım. 

BAŞKAN — Etti. efendim, dediler ki, hükü
met tasarısında bu 10 ncu sıradaki husus mev
cut değildi, Millet Meclisinde bir takrirle girdi, 
tasarıya dediler. Takriri oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Efen
dim, kabul etmiyenleri tekrar rica edeyim... Ya
ni takriri kabul etmiyenler, çıkarılmasını kabul 
etmiyenler... Müsaade buyurun karışmasın efen
dim. önce çıkarılmasını kabul edenler, takriri 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir efndim. 

Bir başka takriri okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Müzakeresini yaptığımız 1970 yılı bütçesi fi
nansman kanun tasarısının 11 nci maddesinde 
bahsi geçen 2 numaralı tabloda yazılı bulunan 
«meşkûk altın ve bilezikler hariç» ibaresinin 
meşkûk altın ve yalnız altından yapılmış bile
zikler hariç şeklinde değiştirilmesini arzve tek 
lif ederim. 

Aydın 
Celâlettin Coşkun 

BAŞKAN — Bu, 24 ncü sayfanın hemen İM 
sıra sayısının karşısmdadır. «Meşkûk altın ve bi
lezikler hariç» denilmiş, önergede altından ya
pılmış bilezikler şeklinde biraz daha vuzuh ge
tirmek için verilmiş bir madde önergedir. 
Buna Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efen

dim?... Katılıyor. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Burada bir İM 

noktayı sayın komisyonun tavzih etmesini ri
ca edeceğim. Altın denince beşibiryerdeler, ziy
net altınları dâhil mi? Çünkü meşkûk altın de
nince bunlar girer veya girmez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Dâhil efendim. 

BAŞKAN —- Dâhil diyorsunuz. Komisyon 
ve Hükümet bu şekilde vuzuh getiren takrire 
iştirak ediyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilmiş
tir. 

Bir son takrir var, okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısının 11 nci madde
sine ek iki numaralı tablonun 15 nci sırasında 
hah grupunun tablodan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Kayseri 
Sami Turan 
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BAŞKAN — 24 ncü sayfadaki iki numaralı 
tabloda 15 nci sıra: «her çeşit mobilya, koltuk, 
korniş halı grupu» Evet; «1 000 liraya kadar sa
tışlar için % 1 uygulanır» demiş. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Mmbilir dâhil mi? 

BAŞKAN — «Halı grupu» dediğine göre her
halde dâhildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Kilimler dâhil değil. 

BAŞKAN — Kilimler dâhil değilmiş efen
dim. 

Sayın Melen, bir şey mi söyliyecektiniz. 
FERİD MELEN (Van) — Halılar için söz is

temiştim efendim. 

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

muhterem arkadaşlar; halı gerçi biraz konfor 
maddesi olarak görülür; ama halı bizim üze
rimde titrediğimiz, gerek Türk sanatı bakımın
dan, gerekse birçok işçiye iş bulma, birçok 
vatandaşa geçim vasıtası olma bakımından bir 
mevzudur, bir sanayi şubesdıdir. Bunu teşvik 
ötmek lâzım. Nitekim, bunu teşvik etmek için 
kanunlarımızda tedbirler alıyoruz, halı ipliği
ni vergiden muaf tutuyoruz. Şimdi, beri taraf
tan; halı satışını vergiye tabi tutuyoruz. 

Şimdi, denecek ki; bunu alan verecek, sa
tan vermiyeceik. Bu gayet karışık bir hâdisedir. 
Alan mı verir, satanın mı sırtında kalır? Ver
gi kimlin sırtında kalır? Bu arz ve talebe bağlı 
bir hâdisedir. Talep çok olursa alanın sırtında 
kalır, talep nazlı olursa, az olursa satanın 
sırtında kalır. Binaenayleyh, nihayet halıdan 
vergi alma mevzuudur. Halıdan vergi alacak 
mıyız, almıyacak mıyız? Ben hakikaten halı
dan vergi alınmasını, arz ettiğim gibi, bu sa
nat şubesine karşı büyük bir fenalık olarak 
sayıyorum. Takdirlerinize arz ediyorum. Te
şekkür ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade bu
yurursanız bu mevzuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, çok süratli geçen maddeler arasında 
bu halının vergilendirilmesi, bizim ekonomik 
bir konumuz olarak ciddiyetle üzerinde duru
lacak bir mevzudur zannediyorum. Malûm ol
duğu üzere biz hah ihracatında çok sıkıntı 

çekmekteyiz. Komşu memleketler bu mevzuda 
pazarları işgal etmiş. Bunlarla rekabet ede
mez hale gelmişiz. Şimdi, durup dururken ha
lılara yapılacak bu zam, bizim teşvikine çalış
tığımız ihracatı da baltakyacaktır. Turistler 
veya Türkiye'den ticaret yapanlar muhtefliif ve
silelerle Türkiye'de hah ucuzdur diye alıp gö
türüyorlardı. Şimdi, bu zamlardan sonra, 
% 20 - 25 halılar yükselecek, iç piyasaya olan 
tesirinden ziyade, dış piyasaya olan tesiri gö
rülecek ve halı ihracatı bu yüzden de zarar gö
recektir. Yani bizim Hükümet ne yaptığını bil
mez hale gelmiştir. Bir taraftan ihracatı teş
vik eder, prim verir, bir taraftan da ihraca
tın kapısını kapamak için yeni yeni vergiler 
getirir. Hiç olmazsa, aynı zamanda bu iki 
mevzuu birden Hükümet ele almasın. Bir ta
rafını alsın, iki taraflı şeyi belki bizi kandır
mak idin kâfi gelir; ama dış piyasaya bu ce
vabı veremez. O bakımdan bu fıikranın çıkarıl
masında fayda olduğu kanaatindeyim. Yüce 
Heyet bu fıkradan çıkarılmasına dair olan 
takriri tasvibederse iyi olur kanaatindeyim. 
Buna iltifat buyurulmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Maliye Vekili Sayın Mesut 
Erez, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Bagkan, değeri Senatör arkadaş
larım; Sayın Hazer, «Bizim Hükümet ne yap
tığını bilmez hale geldi.» dedi. Tam aksine, Hü
kümetiniz ne yaptığını bilr hale gelmiştir. 
Burada şunu arz etmek istiyorum, ilk nazar
da dâhilde bir malın fiyatı yükselince harice 
ihracı ra güçleşir gibi görünür. Halbuki, bir
çok firmalar, birçok fabrikalar dâhildeki sa
tışlarını çok kârlı görürlerse ihracatta bulun
mak istemezler. Eğer Türkiye'nin içindeki sa
tışlar çok cazip, büyük kârlar bırakıyorlarsa 
niçin dışarıya ihracetsin? Bu sebepledir ki; 
Türkiye'de bâzı malların fiyatlarının yüksel
mesi ve tüketiminin kısılması, bu suretle o 
malları imal edenlerin kârlarının azalması, ken
dilerini dış piyasalarda pazar aramaya sıevik 
eder. Bu genellikle doğru olan bir kaidedir. 
Bunun haricinde ihraç konusunda Sayın Haaer 
hiç endişe buyurmasın, bir defa bu vergi pe
rakende satanlardan alınmaktadır. Perakende 
satışlardan alındığına göre, bir ihracatçının 
imalâthaneden halıları toptan satınalıp da 
toptan dışarıya ihracetmeısi esasen bu verginin 
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öıievzuuna ğirmemıekiteıdir; bu bir. ikincisi; 
Giıder Vergisi Kanununda ihracat muafiyeti 
vardır ve ihracat muafiyetinden istifade etme-
ısi mevzubahistir. Üçüncüsü; 461 sayılı Ka
nun vardır. O kanunda, mamullerimize ihraç 
gücü kazandırmıalk amaciyie bâzı tedlbirler 
alınması yetkisi verilmiştir. O yetkiye istina-
idjen ihracat halinde vergi iadesi yapılmakta-
jdır ve balı ihracatımda da zannediyorum ki; 
% 30 - 35 nisbetinde bir vergi iadesi vardır. Bu 
vergi dahi alınsa ihracat mevzuubahsoMuğu 
zaman iade edilecektir. Binaenaleyh, bu izaha-
ttıımdan sonra zannederim ki; sayın arkadaşı
mın tereddüdünü gidermiş oldum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Buyurduğu
nuz tedJbirlere rağmen halı konusunda bir ih
racat sıkıntısı çekiliyor mu, çaMlmiyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN(Van) — Muhterem arka

daşlarım, bir madde sadece ihracata güvenile
rek bir memlekette istihsal edilmez. İhracatı 
var, imal edilir; ihracatı yok, imal edilmez... 
Bu nâdir maddelere münhasırdır ve bâzı mem
leketlerin inhisarında olan tekel maddeleri
dir. Bu öyle değildir. Bir maddenin imalâtının 
gelişebilmesi için aynı zamanda iç piyasası da 
olmalıdır. Zaman gelir ihracedilemez; içerde 
müşteri bulunmalıdır, içeride satış imkânı bul
malıdır. Turizm gibidir. Turizm de öyle
dir. İç turizm olmadan dış turizm gelişmez. 
İkisi beraber gelişir. Dış turizmi de iç turizm 
geliştirir. îç turizmin gelişmediği bir mem
lekette dış turizm de olmaz. Yani dışardan 
turist gelmedi bütün müesseseler kapansın... 
Böyle bir şey yaşıyamaz. Halıcılık da buna 
ıbenziyen bir şeydir. Biz halıcılığımızı sadece 
ihracat için de düşünmüyoruz. Halıcılığımız 
memleketimizin belki bin seneden beri bir 
sanat şubesidir ve orada çalışan birçok in
sanlar vardır. 

Şimdi, halıcılığımızı başından beri Devle
timiz teşvik etmiştir. Bütün vergi kanunla
rında halıcılık için teşvik maddeleri vardır; 
işte buraya gelinceye kadar. Nihayet yaptığı 
işi bilen bir Hükümet gelmiş, teşvikleri kal
dırarak tersine bir muamele yapıyor. Yani ha
kikaten yaptığı işi bilen Hükümet mi, yoksa 
Sayın Kazer'in dediği gibi ne yaptığını bil-
miyen bir Hükümet karşısında mıyız? Takdir 
sizindir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, madde
nin izahından da anlaşılacağı veçhile Türki
ye'de imal edilen 1 000 liraya kadar değer
deki halıların... 

BAŞKAN — Şu mikrofunu üfler misiniz?... 
Çalışmıyor. Açıyorum. Ama çalışmıyor. 
Demekki. Burada kırmızı yanıyor ama... Ora
da kırmızı yanıyor mu?.. (Komisyonun bu
lunduğu sıradan «yanıyor» sesleri1.) 

(Buyurun kürsüden konuşun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; Türkiye'de satılan 1 000 
liraya kadar değeri haiz halılardan, mad
denin izahatından da anlaşılacağı veçhile bu 
vergi % 10 nisbetinde değil % 1 nisbetinde 
alınacaktır. Yani 1 000 liralık halıdan alınacak 
vergi nisbeti 10 liradır. Bunun da, dâhildeki 
istihlâkle, dâhildeki satışları daraltmakla, ha
lıcılığımızı geriletmekle ilgili bir husus ol-
mıyacağmı; 1 000 liralık halı muJbayaa eden 
bir vatandaşımızın 10 lira vergiyi seve seve 
vereceğini huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
Komisyon olarak takrire katılmadığımızı, 
metnin aynen muhafaza edilmesi lâzımgeldi-
ğini arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon tak
rire katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi 2 numaralı tabloda yapılan de
ğişikliğiyle birlikte oylarınıza arz ediyorum... 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan bir şey soracağım. «Sam Amca ve ben
zeri talih ve maharet oyunları» deniyor. Ne
dir bu? 1 numaralı tabloya bağlı cetvelin 
11 nci satırında «Sam Amca ve benzeri talih 
ve maharet oyunları» deniyor. Nedir ibu? 
En düşük vergi bundan Bu Sam Amcayı bi
raz yükseltelim (Amerika sesleri) Sam am
cayı biliyorum, ama buradaki oyun şeklini bil
miyorum 

BAŞKAN — 22 nci sayfadaki 1 numaralı 
tablonun en altında yazılı «Sam Amca» nın 
ne olduğunu mu soruyorsunuz efendim? 

MEHMET HAZER (Kars) — Evet, nedir 
bu? 



C. Senatosu B : 95 17 . 7 . 1970 0 : 2 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; Sayın Ha-
zer burada yazılı oyun şeklini bilmiyorlar
mış, «nedir» diye soruyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, yetkili 
arkadaşlarımızdan Komisyonda öğrendiğimize 
göre para atılmak suretiyle oynanan, muhtelif 
masalarda oynanan oyunlar. Burada hâlâ sa
lonları vardır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Biz onları 
kaldırdık. 

BAŞKAN — O lângırttır, bu başka oyun 
şeklidir efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Burada var. Masa fut
bolu ve buna benzer oyunlar gibi. 

BAŞKAN — Peki efendim. Maddeyi kabul 
edilen değişik şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muaflıklar 
Madde 12. — Son nüfus sayımına göre 

belediye içi nüfusu 20 000 ve daha aşağı olan 
yerlerde faaliyet gösteren mükellefler işlet
me vergisinden muaftır. (Bu kanuna ekli II 
numaralı tablodaki 1, 2, 3, 17, 21, 23, ve 25 
numaralı pozisyonlar hariç.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş iki 
takrir var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının 12 nci mad

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Köylerde faaliyet gösteren mükellefler bu 
vergiye tabi değildir.» 

Muğla 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Bir takrir daha var. Birbi
rine benzediği için onu da okutayım. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının işletme Ver

gisi kısmının muaflıkları gösteren 12 nci mad
desindeki 20 000 lik nüfus haddinin 50 000 e 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Van Konya 
Ferid Melen Sedat Çumralı 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — 2 nci 
takrir üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim ikinci takrir üze
rinde ise onu bilâhara vereyim. 

Şimdi birinci takrir; «Köylerde faaliyet gös
teren mükellefler bu vergiye tabi değildir.» fık
rasının eklenmesini teklif ediyor. Bu takrire 
Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efendim?... 
Katılıyor. Hükümet ve Komisyon takrire katı
lıyor. 

Takriri tekrar okutuyorum efendim. 
(Muğla Üyesi İlyas Karaöz'ün takriri tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Yani işletme Vergisinden mu

aftır mânasına. Hükümet ve Komisyon katılı
yor. Buyurun Sasın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; işletme Vergisi düşünü
lürken sanıyorum ki daha çok büyük şehirler
deki, işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'deki 
programlı kır bahçeleri, gazinolar show gibi 
yerler göz önünde bulundurulmuştur. Bu nevi 
müesseseler ise sadece birkaç şehrimizde var
dır. Buna mukabil diğer şehirlerimiz, nüfusu 
20 ilâ 50 000 arasındaki şehirlerimiz aslında bu 
bakımdan henüz bir kasaba mahiyetinde sayı
lır. Bunlarda bir iki kır bahçesi vardır. Arka
daşların söylediği gibi, birkaç akşam, birkaç 
memur gider oturur, kasabalı birkaç genç gi
der oturur. Bu şekilde lokantalar vardır. Bun
ları hakikaten vergilendirmek doğru değildir. 
Bir defa tahammül edilmez, asgari miktar dahi 
büyük vergidir. Düşünün arkadaşımız izah 
etti, iki ay çalışacak bir kır bahçesinden 6 000 
lira alacak. Bunun mânası kapatın demektir. 
Kapanır bunlar, çalışmaz. Yani kapatacağız, bu 
vatandaşları işsiz bırakacağız, mânası odur. 
Hiçolmazsa vaziyeti biraz hafifletmek için bu 
nisbeti 20 000 den yani şehir için olanı 50 000 e 
kadar çıkaralım. 50 000 den küçük şehirlere 
kadar gitmiyelim bir şey tutmaz. Alabileceğimiz 
vergi de yoktur burada. Yani 5 - 10 kuruş için, 
Devlet 3 - 5 kuruş için birçok vatandaşı işsiz, 
güçsüz bırakacaktır. Yazıktır, günahtır. Gü
nahtır faydası yoktur. Büyük şehirlerde anlı
yorum, maksat gözümüzün önünde, onlardır, 
daima giden müşteriden büyük paralar alan bir
kaç müessesedir. Topu topu 15 - 20 yi geçmez, 
hep ona bakıyoruz vergiyi koyarken. Halbuki 
bunun yanı başında hakikaten yaşaması lâzım-
gelen, yaşamasını arzu edeceğimiz müesseseleri 
de kapatma durumuna getiriyoruz. Bu sebeple 
20 000 in 50 000 e çıkarılmasını, nüfus haddinin 
çıkarılmasını teklif ettik. 
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Arkadaşımızın teklifi üzerinde de duraca
ğım, muhterem arkadaşlar. Bakın bir gariplik
tir, sistemsiz vergi neler doğuruyor. Şimdi köy
leri istisna ediyoruz, katılacağım ben bu teklife. 
Yalnız nedir bilir misiniz? lâstik satanlar, nal-
buriye satanlar, kuyumculuk eşyası satanlar, 
mobilya satanlar, halı satanlar, köylerde satar
larsa vergiye tabi değil. Ne olacak bu9 Büiiin 
şehirlerdeki müesseselere köylerde şube açtıra
caksınız, yalan köylerde. Herkes gidip oradan 
satacak, mağazada gelip pazarlığını yapacak, 
köydeki şubesinden fatura edecek, mesele bite
cek. Böyle, zorla vatandaşı kaçakçılığa sevk 
eden müesseseleri kendi elimizle, vazıı kanun 
olarak, bilerek yapıyoruz. Bunu bilin de öyle 
kabul edin. 

BAŞKAN — Sayın Ecker müsaade ederse
niz, Sayın Melen ikinci takrir üzerinde konuştu
lar, ikinci takrir üzerinde sez vereyim size, Bi
rinci takrirde bir ihtilâf olmadı. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S, 
Ü.) — Söz istiyorum, birinci takrir üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın izmen birinci takrir üze
rinde söz istiyorsanız buyurun. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim dünkü mâruzâtım arasında da 
arz etmiştim, bu vergi galip vasfı itibariyle bir 
Gider Vergisidir. Gider Vergisine tabi mükel
leflerin coğrafi hudutlara göre, oturma bölge
lerine göre tefriki sureti katiyede yanlıştır. Oüîi-
kü ödeme kabiliyeti olur bir insanın, şehrin 
civarında bir köyde villası olur orada oturur, 
yahut köy hüviyetinde, meselâ istanbul'un Bos
tancı Köprüsünü geçtikten sonra, misal ola
rak söylüyorum, köy rejimine tabi birçok yer
ler vardır, bir adımdır şehre, böyle misalleri 
çoğaltmak mümkündür. Bu itibarla kanuna ko
nulan muafiyetlere ben bir kere taraftar deği
lim, yani verginin esası hakkındaki görüşleri-
mizj söyledik, ama yanca muafiyet hakkındaki' 
bu nüfus ölçüsü sureti katiyede yanlıştır. Şimdi 
bunu daha başka mecralara götürmek büsbütün 
yanlıştır. Bu itibarla takririn aleyhinde olduğu
mu ar ederim. 

BAŞKAN — Birinci takrire Hükümet ve 
Komisyon katılıyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul ©demler... Kabul ©tmiyenler... Tak
rir reddedildi, ikinci takrüi tekrar okutuyo
rum efendim. 

(Van Üyesi Feri»d Melen ve Konya Üyesi 
Sedat Çumralı'nın takrirleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; biz muafiyet 
haddini 20 000 nüfustan 50 000 nüfusa çıkar
maya çalışırken Sayın Mehmet izmen'in teklifi 
ile muafiyetim büsbütün kaldırılması hâdisesi 
karşısında galiba, «Dimyat'a pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmak» gibi bir durumla kar
şı karşıya kalacağız. Arkadaşlar şüphesiz istis
na lâzımdır. Küçük bölgelerde, küçük yerlerde 
maişetini temin etme bakımından mücadele eden 
insanları unutmıyalım. Sonra bu turistik mın-
takalarda Avrupa'da bahsedildiği gibi' küçük 
küçük kafeteryalar, küçük küçük meyhaneler, 
daha çok rağbet görür tarzında memlekette bir 
görüş hâkim olmuştur ve bunlar gitgide yayıl
maktadır. Fakat bunları 20 000 sayı gibi bir 
kıstasın içicide hapsetmekte isabet yoktur. Ba
kın meselâ benim memleketim olan yerin nü
fusu 20 000 den azdır. Ama onun 30 Km. he
men yanı başında meselâ Ayvalık'ın nüfusu 
16 500 dür ama, onun 30 Km. - 40 Km. yanı ba
şında Edremit ilçemizin nüfusu 20 000 in üze
rindedir. Düşünün siz, turlutijk imkânlardan ay
nı ölçüler içerisinde faydalanmaya çalışan şu 
iki kasaba bu kanunun getirdiği vergiler karşı
sında &î ayrı muameleye tabi tutulacaktır. Bir 
tanesi vergiden muaf olacak, öbür taraftaki 
vergiye tabi tutulacak ve şüphesiz bu arada ora
lara gelecek olan vatandaşlar bu ikisinin ara
sında tercih yaptıkları zaman nüfusu az olan 
yere geleceklerdir. Hadd? zatında karakterleriı 
itibariyle, tabiat güzellikleri itibariyle, imkân
ları it:Y:arJyle birbirinden farklı olmıyan yerler, 
birbirinden değişik vergilere tabi tutulacak
lardır. Bu bir anormalliktir. Onun içim genel
likle Türkiye'de kasabalar Sayın Ferid Melen'in 
ifade ettiği gibi 20 000, 20 000 im az üzerinde, 
20 000 in biraz altında olduğuna nazaran, ara
daki fark çok azdır. Bu itibarla bunların ara-
smdaki muafiyet haddini daha da yükseklere 
çıkartmakta isabet olacaktır. O zaman birbiri
ne yakın olan bu kasabalar arasındaki adaletsiz
liği ortadan kaldırmak imkânım elde ederiz. Tes-
bJi edilen muafiiyet haddi olarak 50 000 nüfus 
isabetlidir, doğrudur, yerindedir. Lütfen iltifat 
buyurun. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı şim
di mit konuşacaksınız sonra mı konuşacaksınız. 
Zira Sayın izmen söz istiyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — Sayın ismen'den sonra efen
dim. 

BAŞKAN — Peki. Buyurun Sayın İzmen. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuu ko
nuşurken bâzı iltibaslar hâsıl olabiliyor. Yani 
biz bâzı ödeme kabiliyeti olmıyan, olmadığı farz 
edilen küçük yerlerde oturan vatandaşlarımızın 
vergiye tabi olması gibi bir tezi müdafaa etmi
yoruz. Prensibi müdafaa ediyorum. Bu bâr gider 
vergisi olduğuna göre, gider vergisinin de gi
deri olan, gider şeklinde geliri tecelli eden kim
selerden a,lıınması lâzımgelen vergidir. Bunun 
mahal üzerine tefriki sureti katiyede yanlıştır. 
1965 istatistiklerine göre halen Sinop vilâyetin
de oturan halk bu vergiye tabi değildir. Gümü-
şane'de oturan tabi değildir. Bitlis'te oturan ta
bi değildir. 50 bine çıkarmak suretiyle Türki
ye'nin bâzı vilâyetlerinde oturanları vergiye 
tabi tutacağız, bâzısında oturanları vergiye tabi 
tutmıyacağız. 

Böyle bir şey vergicilik prensiplerine, vergi
nin. dayandığı giderden vergi alınması prensi
bine aykırıdır arz ederim. 

BAŞKAN — Bu takririn aleyhinde konuş
tunuz. 

Sayın Komisyon Başkanı Yiğit Köker buyu
run efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muhte
rem arkadaşlarım; evvelâ sabahki müzakereler 
sırasında sayın Sarlıcalı'nm, biraz önce Sayın 
Melen'in işaret ettikleri bir noktaya temas et
tikten sonra takrir hakkındaki görüşümü arz 
edeceğim. 

Sayın Melen takrirlerini izah ederlerken kır 
bahçelerime 6 biıı lira vergi konulması suretiyle, 
«Faaliyetinizi tatil eden.» gibi bir durumla kar
şı karşıya bırakıldığını ifade ettiler. 

Tasarının 22 nci maddesini okuduğumuz za
man göreceğiz ki, cetvelde görülen miktarlar 
yıllık vergi miktarlarıdır. Kır bahçesi eğer bir 
yıl zarfında 2 ay müddetle faaliyet göstermiş
se cetvelde yazılı olan 6 bin liralık verginin 
2/12 smi, yani 1/6 ini ödemek suretiyle vergi 

borcunu ifa etmiş olacaktır. Bu itibarla konulan 
vergilerde isabet olduğunu huzurunuzda ifade 
etmek istiyorum. 

Keza Sayın Melen'in muafiyet maddesinde
ki nüfusun 50 bine çıkarılması hakkındaki öner
gelerine Komisyon olarak bu rakkamı 30 bin 
olarak tashih ettikleri takdirde iştirak edebile
ceğimizi de ifade etmek istiyorum. Çünkü, Ko
misyon olarak muafiyelte bütün ilçelerimizin dâ
hil olabilmesi arzusundayız ki, Türkiye'deki il
çelerin ortalama nüfus sayısı da 30 bin civarın
dadır, eğer Sayın Melen önergelerindeki 50 bin 
rakamını 30 bine indirebilirler ise, Komisyon 
olarak bu önergeye iştirak ettiğimizi beyan 
ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen... 
FERİD MELEN (Van) — Başka arkadaş 

versin efendim. 
Takrire bu hali ile Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. Takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — Sayın Başkan 30 binlik bir 
takrir var efendim. 

BAŞKAN — Bir başka takrir var okutuyo
rum. 

12 nci maddedeki 20 bin nüfusun 30 bin ola
rak değiştiriimesM arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Zaten Komisyon teklif ediyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Yapılan değişiklikle birlikte maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Vergileme ölçüleri 
Madde 13. — Onbirinci maddenin I nci fık

rasında yazılı faaliyetlerde bulunan mükellef
lerin odY/ecekleri vergiler, bu kanuna bağlı 
tablolarda asgari ve âzami vergi hadleri gös
terilen her iş ve emtia nevi için altı derece ha
linde ve bu kanun ile Vergi Usul Kanunundaki 
esaslar dahilinde te^bit olunur. 

Mükellefin tesbit edilmiş olan vergi derece
lerinden hangisine gireceği Maliye Bakanlığın
ca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilen esas
lar dâhilinde vergi dairesi tarafından tâyin 
olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Matrah 

Madde 14. — Onbirinci maddenin II nci fık
rasında yazılı halde veya I nci Tablonun Satış 
Vergisi nisbetlerine göre ödenecek işletme Ver
gisinin matrahı, satılan maddelerin veya yapı
lan hizmetlerin satış bedelidir. 

Satış bedeli tâbiri; satılan maddeler veya ya
pılan hizmetler karşılığında her ne şekilde olur
sa olsun müşteriden alman veya müşterinin borç
landığı para veya diğer değerlerin toplamını 
ifade eder. 

Satış bedeli bulunmıyan teslimlerde Vergi 
Usul Kanununa göre hesaplanacak emsal bedeli 
vergiye matrah ittihaz olunur. 

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

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

Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine gö
re hazırlanacak cetveller üzerine il merkezinde
ki ticaret odaları Tioaret Odası bulunmıyan il 
merkezinde belediyelerce seçilecek 4 kişi ile o 
dil defterdarının ve mazereti halinde tevkil ede
ceği bir Maliye memurunun başkanlığında ku
rulan özel bir komisyon tarafından ilçe itibariy
le asgari 3 âzami 6 kademeli olmak üzere ayrı 
ayrı tâyin olunur. Şu kadar M, merkez ilçesi 
dışındaki mükelleflere ait derecelerim, tesbitin-
de o il merkezinde seçilmiş olan üyelerden iki
sinin yerine o ilçelerin belediyelermee seçilmiş 
olan iki üye toplantılara katılır. 

İşletme Vergisi derecelerinin tâyininde na
zara alınacak esaslar Maliye Bakanlığınca ha
zırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihin
den başlıyarak 15 gün içinde tâyin ve tesbit 
işini tamamlar. Lüzum görülen yerlerde ve hal
lerde bu süre Maliye Bakanlığınca 2 aya ka
dar uzatılır. 

işletme Veıfgisâ derecelerinin kesinleşmesi ve 
ilânı bakımından Vergi Usul Kanununda orta
lama kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânına 
ilişkim madde hükmü uygulanır. 

Ancak, özel komisyonlarca düzenlenmiş bu
lunan cetveller, en geç, düzenlenmelerini taki-
beden ayın ilk 15 günü içinde Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

işletme Vergisi dereceleri 3 yıl için tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir ve
rilmiştir. Bir tanesini okutuyorum. 

S&yın Başkanlığa 

1970 yılı Bütçesi Finansman kanun tasarı
sının 17 nci sayfasında; «işletme vergisi dere
celerinin tesbiti» matlabını taşıyan 15 nci 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilerek ted
vinini teklif ederim. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

Madde 15, — İşletme Vergisi dereceleri Ma
liye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine göre 
hazırlanacak cetveller üzerine il merkezindeki 
Ticaret ve Sanayi Odaları ile, Esnaf ve Sanat
kâr Dernekleri Birliğinden seçilecek iki
şer kişi ile o il deftedrarhğının ve mazereti ha
linde tevkil edeceği bir maliye memurunun 
başkanlığında kurulan özel bir komisyon ta
rafından, ilçe itibariyle asgari üç âzami altı 
kademeli olmak üzere ayrı ayrı tâyin olunur. 
Şu kadar ki merkez ilçesi dışındaki mükel
leflere ait derecelerin tesbitinde o il merkezin
de meslekî teşekküllerce seçilmiş olan üye
lerden birerinin yerine o ilçelerin belediyele
rince seçilmiş olan iki üye toplantılara katı
lır. 

il merkezinde yukarıda zikri geçen meslekî 
teşekküllerden birinin bulunmaması halinde 
2 üye, her ikisinin bulunmadığı ahvalde 4 üye 
belediyelerce seçilir. 

İşletme Vergisi derecelerinin tâyininde na
zara alınacak esaslar Maliye Bakanlığınca ha
zırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Komisyon; defterdarın yazılı isteği tari
hinden başlıyarak 15 gün içinde tâyin ve tes
bit işini tamamlar. Lüzum görülen yerlerde 
ve hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca 2 aya 
kadar uzatılır. 

işletme Vergisi derecelerinin kesinleşmesi 
ve ilânı bakımından Vergi Usul Kanununda, 
ortalama kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânı
na ilişkin madde hükmü uygulanır. 
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BAŞKAN — Bu okunan takrire Hükümet 
ve Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Sayın Başkan önerge ile bir
likte maddeyi yeniden tetkik için Komisyo
na istiyoruz. 

BAŞKAN — Olur efendim. Önergeleri Ko
misyona tetkik için verelim. Bilâhara 15 nci 
maddeyi komisyondan mütalâa gelinceye ka
dar talik ediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bizim de bir önergemiz olacak efendim. 

BAŞKAN — Var efendim. Komisyon tet
kik için istedi veriyorum. 

Teklif yeri 

Madde 16. — İşletme Vergisi vergiyi do
ğuran olayların vukubulduğu yer vergi daire
since tarholunur. 

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

Beyan esası 
Madde 17. — İşletme Vergisi ilgili beyanna

melerde mükellefçe gösterilen bilgilere daya
nılarak onbirinci maddenin II nci fıkrasında 
yazılı hal seçildiği takdirde, yazılı beyan üze
rine tarholunur. 

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

Vergilendirme dönemi 

Madde 18. — işletme Vergisinde vergilen
dirme dönemi faaliyet gösterilecek takvim yı
lıdır. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazı
lı halde; faaliyet gösterilen her ay vergilendir
me dönemini teşkil eder. 

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

Beyannamenin şekil ve muhtevası 
Madde 19. — İşletme Vergisi beyannamesi

nin şekil, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığın
ca tertip ve tanzim olunur. 

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

Beyannamenin verilme zamanı 
Madde 20. — işletme Vergisi beyannamesi, 

aidolduğu takvim yılının Ocak ayı içinde; tak
vim yılı içinde işe başlanılması halinde bu ayı 
takibeden ay içinde ilgili vergi dairesine veri
lir. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı 
halde; her mükellef, bir ay içindeki (yeniden 
işe başlıyanlar için işe başlanan ayı takibeden 
ay) vergiye tabi muamelelerini bir beyanname 
ile ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar il
gili vergi dairesine bildirmek mecburiyetinde
dir. 

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

Tarh zamanı 

Madde 21. — İşletme Vergisi, beyanname
nin verildiği günü; beyanname posta ile gön-
derilmişse tarhiyatı yapacak vergi dairesine 
geldiği tarihi takibeden bir ay içinde tarholu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Vergilendirme dönemi içinde işe başlıyan veya 

işi bırakan mükelleflerin vergileri 
Madde 22. — Takvim yılı içinde işe başlı

yan veya işi bırakan mükelleflerin vergisi, yıl
lık vergiden işe başlanılan ay hariç tutulmak 
ve işin bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle 
çalışan aylara isabet eden miktardır. 

Vergilendirme dönemi içinde işin bırakıl
dığı ayı takibeden aylara isabet eden vergi
ler terkin olunur. Ancak keyfiyetin işin terke-
dildiği ay içinde vergi dairesine bildirilmesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-
miştiı\ 

Ödeme zamanı 
Madde 23. — İşletme Vergisi, biri Mart di

ğerleri Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım ve Ocak 
aylarında olmak üzere 6 eşit taksitte ödenir. 

Yıl içinde işe başlıyan mükellefler işe baş
lanılan ayı takibeden taksit aylarının adedi 
kadar taksitle işletme Vergisini öderler. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı 
halde; mükellefler, beyanname üzerinden tarh 
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ve tahakkuk ettirilen vergileri beyanname 
verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar. 

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

Çeşitli hükümler 
Verginin inikası 

Madde 24. — işletme Vergisi tarifeli hiz
met ve satışlarda bu tabloların ilgili hanelerin
de gösterilen Satış Vergisi nisbetlerinde müşte
riye inikas ettirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-
miştiı*. 

Perakende satışın tarifi 
Madde 25. —Yukardaki hükümlerde yer 

alan perakende satıştan maksat; satışı yapı
lan madde ve malzemenin aynen veya işlendik
ten sonra satışını yapan kimseler dışındaki kim
selere satılmasıdır. 

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

İşletme Vergisinin gider kaydedilemiyeceği 
Madde 26. — isletme Vergisi, Gelir ve Ku

rumlar Vergisi matrahlarının tesbitinde gider 
olarak kabul edilemez. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısının İşletme Vergi
si kısmının, işletme Vergisinin Gelir veya Ku
rumlar vergi matrahlarının tesbitinde gider 
olarak kabul edilemiyecegini gösteren 26 ncı 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Konya Van 
Sedat Çumralı Ferid Melen 
BAŞKAN — Sayın Melen Buyurun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; bu madde işletme Ver-
güsi adı ile bu kanunda sayılan mükelleflerden 
alınacak verginin Gelir Vergisinden, müesse
se, kurum ise Kurumlar Vergisinden mahsube-
ıdıilmesini meneden, engelîiyen, önliyen bir 
maddedir. Bunun gerekçesini anlamak benim 
için mümkün olmamıştır. Çünkü bizim vergi 
prensiplerimize göre, bilhassa 1 nci maddesin
deki tarife göre, Gelir Vergisi bir gerçek ki
şinin bir takvim yılında elde ettiği safi kazanç

tır. Binaenaleyh, bu kazancı elde etmek üze
re yaptığı bütün masraflar, ki vergüLer buna 
dâhildir, gayrisâfi kazançtan indirilir ve safi 
kısım vergiye tabi tutulur. Buna bir istisna 
teşkil ediyoruz. Hakikaten kavrayamadım. Na
sıl oldu, Maliye böyle bir istisna getirdi ve 
neden şüphe ediyor? Yani, bu mükellefler na
sıl olsa vergi kaçırırlar, binaenaleyh, bunu 
mahsubetmiyeyim, iki defa alayım, bir defa 
yerine geçer, diyerek mi getirmiştir? Eğer 
böyle düşünmüyorlarsa bu vergi prensibini, 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz Gelir Ver
gisi ihdasından bu yana vergi prensibini ihlâl 
etmesi için ciddî bir sebep olmaz. 

Şimdi bu vergi iki türlüdür. Bir kusnıı 
müşteriye inttlkal ettirilmesi kolay ve kabil 
olan vergi yüzde esasına göre alınıyor. Müm
kündür ki, bunu faturalara zam edecek, yemek 
yediği zaman vatandaşa fatura bedeli üzerin
de % 10 - 20 de vergi diyecek ve alacak. Ayrı 
bir hesaba kaydedecek. Bunu vergi olarak 
Devlete ödiyecek. O vakit bir mahzur olmaz. 
Çünkü, mükellefin ne geliri ve ne de gideri 
arasındadır. Fakat maktu kısmı vardır vergi
nin. Maktu olarak vatandaş ödiyeceMir. Onun 
müşteriye intikal ettirilmesi güçtür. Ne yapa
caktır? Fiyata ilâve edecektir. Ne ölçüde ede
cektir? Senelik veriyor. Senelik 3 bin lira, 
5 bin lira, 10 bin lira vergi veriyor. Bundan, 
kendisine gelen her müşteriye ne miktarda isa
bet edecektir? Bilmez ki, onu fatura etsin, 
alsın ve ayrı bir hesaba kaydetsin, versin. 
Eğer bu yolu açık tutarsak, bu yola vergi al
ma halinde hakikaten o vakit de müşteriden 
büyük miktarda para alıp, vergiyi ödiyecek, 
üstelik kendisine de para kalabilecektir. Ya
ni, böyle çetrefil meseleler doğurabilir. Bu se
beple, bu yerinde olmıyan ve vergi prensipleri
mize aykırı olan, hakikaten ayrıca bâzı suiisti
mallere vatandaşı âdeta teşvik eden böyle bir 
maddenin kaldırılması lâzımdır, ümideıdiyo-
rum ki, Hükümet de, komisyon da buna ta
raftar olur. Aksi halde, hakikaten göz göre 
göre vatandaşa bir nevi zorba muamelesi ya
parak ben bunu senden zorla alacağım, der 
gibi bir davranış içine gireriz. Ve dediğim 
gibi üzerinde hassasiyetle durduğumuz vergi 
prensiplerini de ortadan kaldırmış oluruz. 

Teşekkür ederim. 

— 466 



C. Senatosu B : 95 17 . 7 . 1970 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, ibu maddeyi vuzuha kavuşjtur-
mazsak, bumu büsbütün kaldırmaktan başka 
çare yokta. 

Bugüne kadar bir Gelr Vergisi mükellefini 
düşümün, yapmış olduğu masraflara ait aldığı 
faturaları kazancından, vergisinden, yıl so
nunda beyannamesinden düşmektedir ve geri 
kalan kısmından vergiye tabi olmaktadır. Şim-
di, bu madde ilıe bu imkânı ortadan kaldırıyo
ruz. Yani bugüne kadar Gelir Vergisi mükel
leflerinden yaptıkları masrafları kazancından 
düşmek imkânını bu madde ile büsbütün ortadan 
kaldırmış oluyoruz. Ve Sayın Melen'in ifade 
ettiği gibi, bu, Gelir Vergisinin bu anaprensibine 
aykırı düşmektedir. Bu bir. 

tkincisi; düşünün bir kere; müşteriye inikas 
ettirileceğine nazaran, Satış Vergisine tabi olan 
yerlerde bu masrafı göze alan mükellef, oradan 
almış olduğu fatura veya makbuzu ile bu vergiyi 
hakiki kazancından düşmek imkânına sahibola-
caktır. Fakat, maktu vergiye tabi olan işletme 
yerlerinde bu imkân yoktur. O takdirde, bir 
işletmeye başvuran bir Gelir Vergisi mükellefi, 
her şeyden evvel gittiği yerlerde bakacaktır, ka
sa var mı, yok mu? Yani, o müessese maktu 
vergiye mi tabidir, yoksa Satış Vergisine mi 
tabidir? Maktu vergiye tabi ise, kendisine bu 
vergi nisbeti aksetmiyeceği için, oradan fayda
lanmayı tercih edecek. Kasa getirip koymuş ve 
zahmete katlanmış olan müessesenin aleyhine 
bir durum meydana gelmiş olacaktır. Bunun 
içinden çımaya imkân ve ihtimal yoktur Arz 
ettiğim gibi, bir vuzuha kavuşmak imkânı yok
sa, maddeyi kaldırmaktan başka çaremiz kal
mamaktadır. 

Hürmetler. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Mesut 
Erez. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; bu verginin asıl karekteri, müşteriden 
verginin tahsil edilip, müddeti içersinde vergi 
dairesine yatırılmasıdır. Böyle olunca satıcı ile 
veya müessese ile, o işletme ile bu verginin bir 
alâkası yoktur. Ve ticari kazancın sağlanması 
için sarf edilen bir gider olarak kabul edilmesi 
mümkün değildir. Nasıl ki, müstahdemin vergi

sini kesip, muayyen müddeti içersinde, meselâ 
ertesi ay vergisini yatırıyor, böyle tasavvur et
mek lâzımgelir. Bu kanunda verginin aksettiri-
leceğine dair sarih de hüküm vardır. Bu vergi 
müşteriye, alıcıya aksettirilecektir. Götürü 
vergi ödiyenler dahi karşısında yazılı nisbetler 
dâhilinde vergiyi müşteriye aksettirmek duru
mundadırlar. Binaenaleyh, bu esas olunca ver
ginin masraf olarak kabul edilmemesi doğru bir 
muhakemeye müstenidolarak kabul edilmek lâ
zımgelir. 

Saygılarımı sunarım. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir sualim 
var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Şimdi Sayın 

Başkanım, demin Sayın Bakan dediler ki, «Müs
tahdeme verilen şey yazılmaz.» Halbuki, meselâ 
müstahdem sigorta vergisi verdiği vakit bunu 
masraf olarak yazıyor. Ama burada İşletme Ver
gisi vererek bir masraf yazmayacak. Çünkü, 
Gelir Vergisi veya tarh esasına göre masraf yaz-
mıyacak. O vakit bir tenakuz olmaz mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Bunun sigorta aidatı ile alâkası yok. Ben 
diyorum ki, vergiyi ödiyen müessese sahibi de
ğil, işletme sahibi değil; bunlar vergiyi tahsil 
edenlerdir. Bir nevi vergi sorumlusudur. Ken
disine gelen ve kendisinden alış veriş eden 
kimseden vergiyi tahsil edip, vergi dairesine 
yatıracaktır. Kanunun icabı budur. Ben onu 
anlatmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Bir malın satıl

ması veyahut bir hizmetin yapılması dolayısiyle 
müşteriden vergi dâhil olmak üzere alman para 
gelir sayılacak mı, işletme hâsılatı sayılacak mı? 
Eğer sayılacaksa, o vakit verginin tenzil edil
mesi lâzımdır. Eğer sayılmıyacaksa, serbest bı
rakırsanız, müşteriden alman vergiyi hesaba dâ
hil etmeden, onu ayrıca düşünmek ve saire, o 
vakit anlarım. Fakat onaman da büyük kaçak
çılık olur. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Bakan; verginin 
mahiyeti pek anlaşılmış görülmüyor. Müşteri
den alınacak vergi ne şekilde gösterilecek ki, 
Devlet bunu tahsil edenden arıyabilsin tarafı 
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şüpheli görünüyor. Bu hususu lütfen aydınla
tınız, 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Başkan, burada vergi, malın bedeli 
faturaya veya fişe ayrıca yasılacak, altına da 
vergi olarak vesikada, fişte ayrıca da gösteri
lecektir. Binaenaleyh, bu verginin müessese
nin hasılatı olarak kabul edilmemesi iktiza eder. 
öyle olunca da, müessese burada bir vergi so
rumlusu oluyor, Vergi Usul Kanununun anla
dığı mânada. Ve müşteriden tahsil ettiği ver
giyi muayyen süre kendi kasasında veya ban
kadaki hesabında kendisine emanet olacak bek
lettikten sonra süresi içersinde vergi dairesine 
yatırıyor. 

FERİD MELEN (Van} — Sayın Başkan, 
anlaşılmadı, öşür dilerim, Aydınlatılmam için 
tekrar soracağım. 

BAŞKAN — Tabiî Sayın Melen, iyice ay
dınlanmamız lâzım, buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Maktu olarak 
İşletme Vergisine tabi olan mükellefler için na
sıl işlenecektir bu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Bu sual Komisyonda da soruldu. Ga
yet tabiî sorulmasında haklıdırlar. 

Maktu olarak vergiye tabi olan bir müesse
sede sattığı mallar üzerinden, ki. malların çeşit
leri belli cetvelde vasıldır, cetveldeki nispetler 
dâhilinde vergiyi müşteriye inikas ettirecektir. 
Böyle olunca şu mevzubahis olur: Ya bütün 
sene içersinde o malın satışından mütevellit tah
sil ettiği vergi götürü vergiye müsavidir. Bu 
takdirde, mesele yoktur. Ya götürü verginin 
altındadır veya üstündedir. Görütü verginin 
altında ise, kendi ihtiyarı ile gotürüyü tercih 
etmiş olduğu için, o nisbette fazla vergi ödemiş 
olur. Götürü verginin üstünde ise, bu takdirde 
kanunda da bu salâhiyet verilmiş olduğu için, 
götürü verginin üstünde kalan miktar müesse
seye kalmış olur. Şimdi burada gayet tabiî bir 
götürü esası kabul ettikten sonra, tereddütlü 
bir nokta kalıyor. Ama, bir götürü esasa gidip 
de bunun da inikasını kabul ettiğiniz takdirde, 
başkaca da çare yoktur. Kaldı İd, fiyat meka
nizmasını düşünecek olursanız, serbest piyasa 
ekonomisinde de fiyatları satıcının arz ve talebe 
göre istediği gibi ayarlıyabileceğini düşünecek 
olursanız, fazla anormal bir husus da yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — 26 ncı 

maddenin aslı işletme Vergisinin gider kayde-
dilemiyeceğidir. Satış vergisinin müşteriye ini
kas ettirileceğini 24 ncü maddede kabul ettik. 
Şimdi 26 ncı maddede bu miktarın Gelir ve Ku
rumlar Vergisi matrahlarının tesbitinde gider 
olarak kabul edilemiyeceğini müsakare ediyo
ruz. Müşahhas bir misâl veriyorum Sayın Baş
kanım. Bugün Kurumlar Vergisine tabi bir 
mükellef, bir gazinoda yemek yediği yahut da 
masraf yaptığı zaman, oradan almış olduğu fa
turayı kendisine isabet eden Gider Verigsmden 
temsil etmektedir. Bu durumda, işletme Ver
gisi olarak ödemiş olduğu ve faturasını almış 
olduğu bir Satış Vergisini aynı şekilde Gelir 
Vergisinden yıl sonunda indirebilecek midir, in-
diremiyecek midir? 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ ^De-

vamla) — Sayın Başkan, Sayın Sarlıcalı arka
daşımız zannediyorum iki hususu birbirine karış
tırıyor. Bizim burada konuştuğumuz, İsletme 
Vergisine tabi malları satan müessesenin bu ver
gileri masraf kaydedip, kaydetmiyeceği husu
sudur. Bunu masraf kaydedemez diyoruz, önü
müzdeki madde ile. Bir lokantada yemek yiyip 
veyahut bu vergiye tabi olan bir lokantada bir 
masraf yapan ve bu vergiyi ödiyen kimse fatu
ra bedeli ne ise, vergi dÂhü sünh.esiz ki, onu 
masraf kaydedecektir. Bu ikisini birbirinden 
ayırmak lâzımgelir, 

BAŞKAN — Peki efendim. Yani. bu takrire 
Hükümet ve Koimsyon katılmıyor. Takriri oy
larını .2 el OJI Z ediyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler=„ Takrir kabul edilmemiştir. 

26 ncı maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

nonra, mükellefler onbirinci maddenin T nci ve
ya II nci fıkralarında gösterilen vergilendirme 
şekillerinden hangisini tercih ettiklerini Maliye 
Bakanlığınca seçilecek haberleşme araçîariyle 
yapılacak 3 gün süreli ilânlardan sonra geçecek 
15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmek 
mecburiyetindedirler. Bu bildirime süresinde 
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uymıyan mükellefler I nci fıkraya göre vergilen
dirilmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Yeniden işe başlıyan mükellefler, işe başla
dıkları ay içinde vergilendirilme şeklini seçip 
ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında gösteri
len vergilendirme şeklini seçen mükellefler, aynı 
işe devam ettikleri müddetçe 3 yıl için bu usul
den dönemezler. I nci fıkradaki vergilendirme 
şeklini seçen mükellefler ise, mütaakip yıl bu 
usulden dönebilirler. 

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

İcranın geciktirilmesi 
Madde 28. — İtiraz isteği işletme Vergisinin 

asgari veya mükellefçe kabul olunan dereceye 
tekabül eden miktarının tahsilini durdurmaz. 

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

Özel usulsüzlük cezalan 
Madde 29. — isletmede vergi dairelerince 

mühürlenmiş makinalı kasa veya Maliye Bakan
lığınca hazırlanmış perakende satış vesikası 
bulundurmıyan mükelleflere birinci tesbitte 
3 000 lira, ikinci tesbitte 5 000 îira usulsüzlük 
cezası kesilir; 3 ncü tesbit+e veroi dairesinin tek
lifi ürerine işletme, yetkili mahkemeler kara-
riyle 3 aydan az olmamak üzere 1 seneye kadar 
sureyle kapatılır. 

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

Madde 30. — İmletme Verdisini Sair. Veroisi 
olarak ödemeye mecbur olanlar, Maliye Bakan
lığınca hazırlanmış bulunan perakende sat?s ve
sikalarını her bir muamele için kullanmak mec
buriyetindedirler. Bu vesikaları vermiyen mü
kelleflere aynı yıl için birinci tesbitte 500 lira, 
ikinci tesbitte 1 000 lira, üçüncü ve mütaakıp 
tesbitlerde ikişer bin lira usulsüzlük cezası ke
silir. 

Alıcılar, perakende satış vesikalarını talep, 
muhafaza ve sorulduğunda 31 nci maddede ya
zılı memurlara emtia ile birlikte ibraz etmeye 
mecburdurlar. Bu mükellefiyeti yerine p'etirmi-
yenlerden her bir muamele için 50 lira ceza alı
nır. 

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

Madde 31. — 29 ve 30 ncu maddelerde gös
terilen hususların tesbit edildiği tutanakların, 
mükellef veya müstahdem tarafından imzalan
maması halinde, bunların yürürlüğe konulması 
için yoklama memurları veya vergi inceleme ele
manlarınca bir polis memuriyle birlikte imza 
? dilmeleri yeterlidir. 

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

Madde 32. — Nev'i Maliye Bakanlığınca tâ
yin edilecek makinalı kasalar, Vergi Usul Kanu
nuna göre bulunacak ez sermeyeleri 100 000 li
ranın altında olan işletmelere Devlet Malzeme 
Ofisi tarafından ve 12 ay taksitle satılabilir. 

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

Geçici madde 1, — Maliye Bakanlığı onbirin
ci maddenin I nci fıkrasında yazılı ve 1970 
takvim yılında faaliyet gösterecek isletmeleri 
kısmi olarak vergilendirmeye yetkilidir. 

Onbirinci maddenin II n€i fıkrasında yazılı 
faaliyetlere taallûk öden vergilendirmenin 
1970 yılı başlan^ç ayı, Ma1 iye Bakanlığınca 15 
gün önceden Resmî Gazete ile ilân olunur 

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

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 

Mevzu: Vergiyi doğuran olay 

Madde 33. — Türkiye'deki arazi, arsa vsya 
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 tram
palar ile müşterek malikler arasında vamlan 
taksim ve ifrazlar hariç) devir ve temlikinden 
ve bunların karşılıkb olarak trampa edilmesin
den do*an de^er faiklar» verdiye tabidir. 

BALKAN — Bu ıraide üzerinde bir talırir 
var okutuyorum. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu mad
de üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, vereceğim efendim 
Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısının Gayrimenkul 
Kıymet Artısı Vergisinin mevzuunu gösteren 
33 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Eklenen fıkra: Gelir ve Kurumlar Vergisine 
tabi olan mükelleflere ait teşebbüslerin aktifle
rine kayıtlı gayrimenkuller bu vergi mevzuuna 
girmez. 

Konya Van 
Sedat Çumralı Ferid Melen 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
başka bir önergemiz daha vardı. 

BAŞKAN — Bu maddede mi efendim? 
FERİD MELEN (Van) — Gayrimenkul Kıy

met Artışı Vergisi ile ilgili kısmın tamamının 
Komisyona iadesi hakkında. 

BAŞKAN — Yerleri geldikçe, biz burada bir 
cetvel yaptık, maddeleri gösterdik ve her mad
denin karşısına önergeleri işaret ettik. Yeri 
geldikçe onlar okunacaktır. Bu maddede yalnız 
bu önergeniz var. 

FERİD MELEN (Van) — Mükellefiyet 
maddesi budur. İzin verirseniz burada konuşa
yım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Evvelâ Sayın 
Hazerdağlı konuşacak. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bu kanım tasa
rısı üzerinde fazîa konuşmamaya karar vermiş
tik. Yalnız bu 33 ncü madde üzerinde lehinde, 
aleyhinde çok söz konuşuldu. Bu maddenin bir 
servet vergisi getirdiğini, bu maddenin bir 
varlık vergisi getirdiğini söyliyenler oldu. Bu 
madde üzerinde konuşulmaya değer gördüğüm 
için fikirlerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki taşın
maz mallardaki değer artışı tahlil edilirse, 
bir gayrimenkulun, bir taşınmaz malın değer 
artışı iki yönden gelir. Ya malın sahibi alın-
terad katar, emeğimi katar, dişinden, tırnağın
dan artırır ve bu taşınmaz malın değerini artı
rır; yahut bu gayrimenkul, bu taşınmaz mal 
yerinde durur, vatandaşın hiç katkısı, mal sa
hibinin hiçbir katkısı yoktur, kendiliğinden 
değeri artar. 

Muhterem arkadaşlarım; % 80 taşınmaz 
malların değ*er artışı Devlete, belediyeye, ka
muya ait bir artıştır. Vatandaşım tarlası var
dır. Evvelâ Elâzığ'dan bağlıyacağım. Ben bu
mu müteaddit defalar bu Parlâmentoya geldi
ğim günden beri söyledim. Devlet baraj yapar, 
milyonlar sarf eder, adamım susuz tarlasının ba
şına oluklarla, arklarla su götürür, adamım 
100 000 liralık tarlası birden bire 1 000 000 lira 
olur. Ama diyeceksiniz ki, suyu parası ile sa
tıyor. Hayır arkadaşlar, tarlamın başına suyum 
gitmiş olması, o gayrimenkulun, o tarlamın, o 
çiftliğin değerini birden bire 10 misliyine çıka
rıyor, öyle bir - iki misli değil. Türkiye'de su
lu toprak ile susuz toprak arasımda değer far
kı en az 10 mislidir. Yani 100 bin liralık mal bir
den bire 1 milyon olmuştur. Bunda tarlamın, 
arazimim sahibimin almteri katkısı nedir? 

Devletin parası ile topraksız köylüden alı
nan vergilerle, akman bu paralarla birden bire 
toprak sahibi köylü zengin olmaktadır. 

Adam diyor M, tarlamı satacağım. Plânda 
nasıl olsa baraj var. Hele baraj yapılsın, ark 
gelsin ondan sonra tarlamı satacağım diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyal adalet ba
kımından bu maddenin gelmesi çok gecikmiştir. 
Bug'ün toprak reformu yapacağız diyoruz, ta
rım yapacağız diyoruz. Topraklar değerlendi 
bundan sonra toprak reformu yapmak çok güç 
olacaktır demiştim, tekrar ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, adamım arsası var
dır. Bu arsa içim Devlet imar plânı yapmıştır, 
milyonlar sarf etmiştir. Belediye yahut imar 
plânı yapmıştır, yol açmıştır, elektrik getirmiş
tir, milyonlar sarf etmiştir. Yaılmız köylerden 
vatandaşlar gelmişler bunum civarımda evler 
yapmışlardır, malının değerini birden bire ar
tırmışlardır. Arsa da orada beklemektedir. Bu 
arsalara, o arsa sahibinin bir damla almteri, 
bir damla katkısı yoktur. Gerekçede bunlara 
temas edilmediği için arz ediyorum. Eğer ge
rekçede bunlar konuşulmuş olsa idi fazla söz 
söylemek istemezdim. Gerekçede Türkiye'nin 
kalkınması falan, filân var,. Asıl hâdiseyi kö
künden konuşmak içim, direkt tesirleri arz et
mek için konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan bu 
madde sosyal adalet açısından önemli, lüzumlu 
bir maddedir, geciktirilmiş bir maddederi. Bu 
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madde ile gerek arsa, gerek arazi hakikaten 
vergiye tabi olmakla birçok sosyal adaleti ye
rine getirmiş olacaktır. 

Araziyi işliyemiyecek adam satacak, ondan 
sonra topraksız köylü, hakiki işliyenin eline ge
çecek, en son hakiki işliyenlerin eline geçecek. 
işliyebilen adam işüyecek, işlemp/en adam 
da arkası üzeri yatıp ondan hasılat bekliyecek. 
Böyle Türkiye olmaz, biz de Amerika'dan buğ
day satınalacağız. Böyle memleket olmaz? 

Bu madde bu bakımdan çok lüzumlu, çok 
değerli, memleketimiz için, ekonomimiz için 
lüzumlu, bilhassa sosyal adalet için. 

Toprağın hakiki sa,bibi eline geçmesi için 
arsa üzerinde hakiki bina yapanlar için. 

Muhterem arkadaşlarım, bir misali şu Mec
lisin kapısı önündeki bir binadan vereceğim. 
Buraya Büyük Millet Meclisi yapılmış, binalar 
yapılmış. Şu Meçisin kapısının önünde bir arsa 
var, şimdi yapılıyor. Tahkik ettim, mübalâğalı 
olduğunu kabul edelim. Arsa sahibi bu inşaatın 
% 54 inşaatına ortak ve bir milyon da üste pa
ra almış. Bu vatandaş 1930 da burayı almış di
yelim. Hayat kaçta kaç pahalanmış. 1930 a na
zaran, diyelim ki, % 200 pahallanmış. Şu 
arsa her halde % 1 000, % 5 000 pahalanmış 
E.. Ne katkısı var buna? % 54 inşaata ortak, 
bir milyon da para üste alıyor. Nedir arsa 
sahibinin bu arsaya katkısı? Devlet Büyük 
Millet Meclisini yaptırmış, Devlet bütün bi
naları, yolları, asfaltları yaptırmış, vatandaş 
da bu arsanın servetine sahibolmuş. Bu sos
yal adalet mi? Bu vurgunculuk, bu haksızlık. 

İşte bu madde bunları önleyen bir mad
dedir, isabetli, yerinde bir maddedir. Bu 
ve bunun gibi maddelere oy vereceğiz, tebrik 
ederim. Teşekkkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen, yal
nız bu sizin sonradan verdiğiniz takrir esas
tır. Bu muamele gördükten sonra ikincisi ya 
muameleye tabi olur, ya olmaz, Bu itibarla 
birinci, yani son takririnizi okutayım. 

Başkanlığa 

Finansman Kanununun gayrimenkul kıy-
miet artışına ait 33 ve mütaakıp maddelerinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Van 
Perid Melen 

BAŞKAN — Yani 33 ncü maddeden 46 ncı 
maddeye kadar Tmtün bölümün çıkarılmasını 
istiyorsunuz. Buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bir önemli mevzu 
üzerinde konuşuyoruz, özür dileyerek şahsım 
hakkında bir iki şey söylemeye mecburum, 
bu mevzu üzerinde konuşmaya başlamadan ev
vel. 

Biz, iki yıl kadar evvel bir 'başka parti 
içinden bir prensip meselesi dolayısiyle bir 
kavgaya tutuştuk. O yüzden o partiden ayrıl
dık. Şöyle bir itham altında kaldık, herbiri-
miz. Bâzılarına bir sebep bulundu. Bana da 
bulunan sebep şu; Ferid Melen büyük top
rak sahibi imiş. Bu sebeple bu harekete gir
miş ve partisinden ayrılmış. Toprak Kanunu
na da bu seibeple muarızmış. Bunu dağ taş 
dolaşarak Edirne'den Van'a kadar her tarafa 
yaydılar. Hemen arz edeyim, - o vakit de 
muhtelif vesilerle söyledim. Bütün ömrüm 
boyunca birçok bakanlıklarda da bulundum. 
Bir tek evim var, bir kooperatife girmiştim, 
25 sene evvel. Borcunu henüz ödedim, bir tek 
evim var, darı dünyada servet olarak, iki de 
çocuğum var. 

Babadan ecdattan kalma, sanıyorum ki, 
benim hisseme düşen bir veya iki dönüm bir 
şeyler var; ama kimin kullandığını da bilmem. 
Yani toprak olarak, servet olarak kendimin 
ve yakınlarımın sahibolduğumuz mal bu. Böy
lece bir mal beyanı yapmış ve ondan sonra 
konuşmuş olayım. Çünkü bu konuşmam, 
mümkündür ki, yine bu türlü tefsirlere yol 
açsın, işte köylerini kurtarmak için konuşu
yor, densin 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — öyle 
demeyiniz 

FERİD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; gayrimenkul değer artışı veya
hut kıymet artışı adıyla getirilmiş olan bu 
vergi yeni bir vergidir. Tasarının tümü üze
rinde konuştuğum zaman da arz etmiştim. 
Başka memleketlerde pek yok. Belki Cenubi 
Amerika'da bir iki defa konmuş kaldırlı-
mıştır. Sanıyorum M, bir de eski Çin'de böyle 
bir vergi ihdas edilmiş'ti. Tabiî şimdi başka 
'bir rejime girdiği için vergi de yoktur. 
Başka şekilde halletmişlerdir, o meselelerini. 
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Bu verg-i Türkiye'ye yeni geliyor. Bu se
beple üzerinde hassasiyetle durmamız zaruri
dir. Ne geliyor, ne getiriyor? Bunu bilerek 
kabul edelim. İlk bakışta - onu tümü üze
rindeki konuşmada da arz ettim - lüzumlu 
gibi görünür, haklı gibi görünür, mâkul gibi 
görünür bu vergi Hakikaten Türkiye'de sü
ratli şehirleşme dolayısiyle kısa zamanda fi
yatları artan gayrimenkuller, bilhassa arsa
lar vardır. Sadece arsaları göz önüne alır
sanız, bu vergi yerinde bir vergi gibi görü-
nür. Ama vergi sadece arsaları hedef tutsa idi, 
mevzuuna sadece şehirdeki arsaları alsa idi; bu 
konuşmayı belki hiç yapmazdım. Çünkü vergi 
tekniğine uyar uymaz, vergi sistemine uyar 
uymaz, nihayet bir adaleti yerine getiren bir 
şeydir. Değer artışından cemiyet faydalansın de
nebilirdi. Ama bu öyle değil. Sadece arsaları de
ğil, TüüMyelde bütün gayrimenkulleri ister şe
hirlerde olsun, ister köyde ve kırlarda olsun, 
bütün gayrimenkulleri mevzuuna alan bir ver
gidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi müstakil bir 
vergi olarak yeni giriyor, mevzuatımıza. Fakat 
daha evvel Gelir Vergisinde de bir değer artışı 
müessesesi mevcuttu. Yalnız Gelir Vergisinde kı
sa vâdede vukua gelen değer artışlarını vergi
lendiren bir müessese mevcuttur. Satınalındığı 
tarihten itibaren 4 yıl içerisinde satılırsa bir 
gayrimenkul, bir Değer Artışı Vergisi mevzuuna 
giriyor. Veyahut da bir iktisadi teşebbüsün bi
lançosunda ve aktifimde dâhil ise, o vakit ikti
sadi teşebbüsün diğer kâiian arasınida bu değer 
artışından doğan kâr da vergilendirilmektedir. 
Eskiden beri vergi mevzuatımıza giren müessese 
bu. 

Bir de ayrıca belediyelerin aldıkları değer 
artışları vardır. O da belediye hizmetleri dola
yısiyle, bir meydan 'açılması, bir yol açılması ve
ya genişletilmesi, bir park yapılması sebebiyle 
onun civarındaki gayrimenkullerin değeri art-
mışsa, belediyelerimiz ondan bir pay alırlar. Bi
zim mevzuatımıza giren müesseseler bu. Bu ka
dar şümullü yeni bir vergi halimde girmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel de arz et
tim, kısa vâdede bir değer artışı kolaylıkla tes-
bit edilebilir. Çünkü kısa vâdede para değerin
deki düşme önemli olmıyıabilir, bizde önemli ya. 
Senede % 6, % 7 paramızın değerini kaybedi

yoruz. Bilhassa son senelerde global halde. Ama 
uzun vâdede bir değer artışı var mı, yok mu 
bunu kestirmek kolay değildir, bu münakaşalı 
bir mevzudur. İlimde de münakaşa edilmekte
dir, her sahada münakaşa edilir. Uzun vâdede 
fiyatların umumi olarak yükselmesinden doğan 
fark bir değer artışı mıdır, yoksa bütün fiyat
larla beraber gayrimenkul fiyatları da yüksel
miştir, o mudur durum? Eğer o bütün fiyatlarla 
beraber aynı seviyede gayrimenkul fiyatları da 
yükselmişse, bir değer artışı yoktur. 10 dönüm
lük tarlanız yine 10 dönümdür, üç odalı eviniz 
yine üç odadır. Bu durumda bir değer artışı 
mevzuubahis değildir. Çünkü bu tarlayı sattığı
nız takdirde yerine aynı vasıfta on dönüm tarla 
alabilirsiniz. Fiyatlar umumi seviyesine muvazi 
olarak o da yükselmiştir, on dönüm tarla alabi
lirsiniz. Binaenaleyh sizin servetinizde bir reel 
artış meydana gelmemiştir ki, bir değer artışı 
olsun ve vergi mevzuu olsun. Bilhassa gayrimen
kuller tarla gibi, kiraya verilen, bina gibi, han 
gibi, apartman gibi, bunlar istihsal vasıtaları
dır, bir istihsal vasıtasını elden çıkardığınız za
man çalışmak için yerine bir başka istihsal va
sıtası temin edeceksiniz. Faraza, tarımı bırakıp, 
ziraata bırakıp bir tarlanızı satmayı düşünürse
niz, bu tarlayı sattığınız zaman yerine gidip bir 
dükkân alacaksanız, bir imalâthane kuracaksa-
nız, bir başka istihsal vasıtası alacaksınız. Satın 
alacağınız istihsal vasıtasının da değeri yüksel
miştir. 

Binaenaleyh ortada bir değer artışından bah
sedilebilir mi, bir vergilendirmeden bahseıdilebi-
lir mi? Vergilemdirirseniz ne olur? Bu vatanda
şın istihsal vasıtasının bir kısmını elinden alır
sınız ki, buna vergi denmez, o vaüdlt müsadere 
olur. Servetin bir kısmının ifraz edilerek alın
ması olur. Servetin üzerinden bir kısmının alın
ması vergi mevzuuna girer mi? Girer. Ama ne 
vakit girer? Bir vatan tehlikeye girdiği zaman 
girer. Bunun dışında, bilhassa hür ekonomi dü
zenini kabul etmiş memleketlerde, serbest piyasa 
ekonomi nizamında servet üzerinden yani serve
tin bir kısmını veyahut istihsal vasıtalarının bir 
kısmını, zaten gayrimenkul servet umumiyetle 
istihsal vasıtasıdır, oturacağınız ev v.s. haricol-
mak üzere, elinden almak o vakit serveti müsa
deredir. Bir kısmını ifraz edip, almadır. Bugün 
buna vergi demeyiz, başka bir ad veririz. Bunu, 
bir millet ihtiyaç duyduğu zaman yapar. Ama 
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normal zamanda bunu yapmaz. Binaenaleyh [bu
rada mevzuumuzun dışında olmak lâzımdır. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlar, umumi fi-
yait seviyesindeki artış sebebiyle fiyatlardaki ar
tışlar da kanaatime göre zahirî bir değer artı
şıdır, gerçek değer artışı mevzuu yoktur. Böyle 
olunca, değer artışı adiyle getirdiğimiz vergiyi 
'bir meşru temele oturtmaya imkân olmaz. 

Muhterem arkadaşlaıram, bu, arz ettiğim gi
bi, kısa vâdede mümkün. Ama kısa vâde için 
esasen bizim mevzuatımızda hüküm var. Gelir 
Vergisi alınır. Binaenaleyh onu vergi dışınla bı
rakmış değiliz. Eğer Gelir Vergisindeki bu müd
det faraza, dört sene az görülüyorsa, olabilir. 
[Maliye Bakanlığımız yenli bir tetkik yaptırır, 
dört seneyi sekiz seneye çıkarır, on seneye çı
karır. Ama böyle bir asra götüremez, götürme
mesi lâzım. Nihayet vergiciliğin icabım yapar. 
Ama maalesef bu yapılmamıştır. 

Gelir Vergisini geliştirmek mümkündür, bu 
yapılmamıştır. Şimdi yeni bir tasarı ile kargı 
(karşıya geliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, getirilen tasarıdaki de
ğer artışı, kıymet artışı gerçek bir değere de 
Tbaşka bakımdan da tekabül etmiyor. Gerçek bir 
değer olması için iktisap değerinin de gerçek 
bir değer olması lâzım, satış değerinin de ger
çek değer olması lâzım. Şimdi burada bilhassa 
Geçici Komisyonun yaptığı tadil ile bir başka 
manzara iktisabetmiştir. İktisap değeri vergi de
ğeridir. Satış değeri gerçek değerdir. Beyan 
edeceksiniz, kaça satıyorsanız. Bu gerçek değer. 
îktlisap değeri ise vergi değecr'Mir. Vergi değerli 
nasıl bulunacaktır? Vergi değeri, Emlâk Vergisi 
meriyete girdikten sonra mükellef her beş se
nede bir beyan edecek, ama o beyan yine piyasa 
değerine yani, alım - satım değerine tekabül 
eden bir değer olmıyacaktır. öyle olsa, onu Em
lâk Vergisinde münakaşa edeceğiz. O vakit em
lâkin getirdiği gelirin üstünde bir vergi olur. 
Mâkul bir duruma getirmeye çalışmışlardır, ko
misyonda. Norm esasına »göre tâyin edilecek de
ğer demişlerdir. Norm esasına göre de şu : 
Umumiyetle alım - satımların ortalaması, vasa
tisi bulunacaktır. Bir kasabada, bir şehisüe, bir 
mmtalkada orada kaça alınıp, satılıyor ve devre 
zarfında, normal şartlar içerisinde, onun bir or
talaması alınacaktır ve vergi değeri bulunacak
tır. Şimdi bu vergi değeri gerçak değerse tam 
tekabül etmiyebilir, az - çok nazaridir. 

Halbuki satış değeri dürüst bir mükellef için 
hakiki satış değeri olacaktır, beyan etmişse ta
mamını. O vakit nazari bir değer ile gerçek de
ğer arasındaki fark mevzuubabistir. Bu bakım
dan da vergilendirmek istediğimiz değer hakiki 
bir değer artışına tekabül etmiyen bir değerdir. 

Muhterem arkadaşlar; bu verginin uygula
ması teknik bakımından da zorunluk arz edi
yor. Bir defa, emlâkin tedavülünü güçleşti
rir, arz ettiğim gibi. Halbuki gelişmekte olan 
bir ekonomide tedavül sürati büyük önem ta
şır. Mütemadiyen tedavül artmalıdır, genişde-
melidir. Emlâk tedavülü, diğer mallar gibi 
süratleri artırılmalıdır M, ekonomi rahatlıkla 
gelişeMlsin. Halbuki böyle bir vergi tedavülü 
enğ'ellyen, güçleştiren bir vergidir. Bilhassa 
köylerimiz için. Köylü vatandaş bir tapu har
cını vermemek için veyahut onun formalitesi 
dolayısiyle görüyorsunuz tapu dışında satış
lar yapıyor. Memleketimizde henüz tapuya ka
yıtlı olmıyan arazi % 50 nin üzerindedir, köy
lerimizde ve Türkiye'de bu yüzden köyler içeri
sinde büyük ihtilâflar doğmaktadır. Birçok 
cinayetlerin, kan gütmeli dâvaların, husumet
lerin kabile kavgalarının, köy kavgalarının se
bebini ararştınsanız burada bulursunuz. Ta-
pusuzluk yüzündenidir. Devlet yıllardan beri 
büyük bir gayret içerisindedir. Kadastro yap
maya ve tapulama yapmaya çalışıyor. Şimdi 
bu çalışmayı böyle bir vergi ile biraz daha çok 
baltalamaya gidiyoruz, biraz daha çok zorlaş-
tırayoruz ve engelliyoruz. Ne mukabilinde? Gö
receksiniz bundan büyük hâsıüat da ben ummu
yorum. Bir heves uğruna bir tecrübe yapalım, 
bu uğura yapıyoruz bu işi. 

Muhterem arkadaşlar; tarifesi de ağırdır. 
Ayrıca Hükümet tasarısında % 10 du, komis
yonumuz bunu % 6 ya indirmiştir. Bir de pe
şinen % 6 teminat yatırmaya mecbursunuz. Ne 
üzerinden? Satış bedeli üzerinden. 

Bir tarlasını satacaktır köylü veyahut 'bah
çesini satacaktır veyahut bir vatandaş evimi 
satacaktır. Evvelâ değeri 100 000 lira veya 
200 000 lira ise 10 - 12 bin lira peşin para bu
lup, getirip yatıracaktır, vergi dairesine. On
dan sonra tapuya gidip, muamele yapacaktır. 
Yani birçok satışlar zaruret halinde olur. Bu 
parayı vatandaş nereden bulsun getirsin? 

Yok teminat alıyoruz, sağlama bağlıyoruz 
maliye alacağını. Vatandaş gitsin muamelesini 
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yapsın, sonra gelsin icaibederse fazlasını bir se
me içinde isterse bende hesabımı tetkik ederim, 
öderim diyor, maliye. Bir de bu külfeti var. 

Muhterem arkadaşlar; medeni memleketle
rin Mçbirinde (böyle garip bir verginin mev-
cuıdolmadığını komisyonda da arz etmiştim, bu 
defa da tekrar ©deyim. 

Arz ettiğim gibi Gelir Vergisi içinde var 
başka memleketlerde, ama Gelir Vergisi "disip
lini içinde ve spekülâsyon kazancı mahiyetinde. 
Bizde de öyledir ve bu sebeple diyorum ki, 
[onunla yetinelim. Ama böyle bir müstakil ver
gi, nazari bâzı şeylere dayanan bir vergi... Sa
yın Maliye Bakanı biraz evvel dedi M; «Ca
nım bu aniaşılmryan bir vergi değil M, biz bu
nu daha çok otıokontrolu sağlamak için yapı
yoruz.» Hangi otokontrolu? «Emlâk Vergisi 
getiriyoruz, o beyana dayanıyor. Binaenaleyh 
o beyanı otofaonitrol etmek için yapıyoruz.» 

Vatandaşa bu azabı çektirmeye hakkımız 
yoktur. Devlet o vergisi için bir başka tedbir 
idJüşünelbİLİlir. İşte norm esası, tahrir ve saire, 
şu bu... Bunun için biz 35 milyon vatandaşı 
(hakikaten sıkı altına, cendere altına almaya 
Devlet olarak hakkımız yoktur. Hele demok
ratik bir Devlet, halka dayanan bir Devlette 
böyle şey hiç yapılmaz ve ağıza dahi alınmaz. 
Ben vergimi almak için, falan vergide kontro
lü sağlanmak için böyle bir vergi getiriyorum 
ve 35 milyon vatandaşa şu mükellefiyetleri 
yüklüyorum denmez, denmemelidir. Denirse 
(bunun adı pek demokrasi olmaz. 

Bu sebeplerden bu vergiye ait maddelerin ta
sarıdan çıkarılması için bir önerge verdim. Ka
bul edilmesini rica ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpakhıoğlu, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar; sayın Başkan; bu 33 
ncü madde hakikaten yepyeni bir vergi şekli 
olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Üze
rinde çok konuşuldu ve çak da konuşuluyor. 
Bütün Türk efkârı umumiyesi bilhassa bu Gay
rimenkul kıymet artışı ve emlâk Kanunu hü
kümleriyle meşgul. Korkulu hükümler getiri
yor, bunu itiraf etmeye mecburuz arkadaşlar 
ve biraz da mülkiyete, mülkiyetin özüne dolaylı 
yoldan bir müdahale var arkadaşlar. Bunu 
kabule mecburuz. 

I Sayın Hazer'i dinledim. Sayın Hazer toprak 
sahibi. Az çok toprağı var biliyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben konuş
madım ve benim yok. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Pardon Hazerdağlı. Fakat Hazerdağh güzel, 
kendi felsefesine uygun bir izah tarzı yaptı, 
kürsüden. Bâzı arkadaşlar da alkışladı, yeri
ne oturdu. Hakikaten güzel konuştu, ben de 
alkışlamak istiyordum, fikrine iştirak halinde 
olmadığım için alkışlıyamadım, ama güzel ko
nuştu. Tek taraflı olarak gayet güzel fikrini 
izah etti, gitti. Madalyonun öbür yüzünü dön-
derip de bir ökusaydı, onu isterdim. Niye yap
tı bunu?. Kendi kendine de dokundu. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşım buraya 
geldi, Devletin, Hükümetin veya iktisadi te
şekküllerin yapmış olduğu yatırımlar sayesin
de bâzı arsa kıymetlerimin birden bire astrono
mik rakamlara baliğ olduğunu ve bunda mülk 
sahibinin hiçbir gûna ilgisi olmadan büyük, 
fırlıyan rakamlardan ve satış bedellerinden ce
bine muazzam paraların girdiğini, bu haksız 
paraların girmesi halinde de Hükümetin gelip 
hissesini almasının gayet normal olduğunu kı
saca ifade etti, gitti. Zannediyorum böyle idi. 

Peki, ya o gayrimenkule hizmet edenler ne 
olacak? Yıllar yılı babasından, dedesinden kal
mış bir sürü emek ve masraflarla azıcık bir 
gelir getirir hale getirmiş, yıllarca emek ver
miş bütün ömrünü oraya tüketmiş,.. Niye söy
lemedi Hazerdağlı? Elma yetiştiriyor 30 sene
dir. Kaç lira aldı acaba? Hesabını surda ver
seydi çok iyi olurdu. Biramdan bir madde ge
lecek. Elmayı beş senede yetiştirir diye bir 
madde koysaydık buraya, arkadaşım aynı şe
yi konuşmazdı. Beş senede elma mı yetişir, 
bunu normal ölçüler içine getir, derdi. Ben de 
isterdim ki, normal ölçüler içinde şu maddeyi 
mütalâa etseydi çok haklı olurdu, ben de al
kışlardım kendisini. 

Emeğin karşılığında eğer bir arazi veya ar
sa kıymetlemmişse, çünkü arazi ve arsa da bu
rada çok karışık arkadaşlar dikkatimizi çeke
rim. Hükümet, Maliye Vekâleti isterse imar ve 
iskân Bakanlığiyle beraber oturuyor bir arazi
ye arsa diyor. Şehre uzak olmuş, yakın olmuş, 
şehrin belediye hududu içinde kalmış, dışına 

I gitmiş, kilometresini de ariyan, soran yok. Otu-
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ruyorlar bura arsadır diyorlar. Araziyi arsa 
halime getiriyorlar, hüküm veriyorlar ve arsa 
üzerinden % 10 değil, o saman % 15 vergiye 
tabi tutuyorlar. Birden bire de artıyor. Bir baş
ka hükümle de iki misli artırüabiliyor, Hükü
metin kararı ile. Sayın Hazerdağlı bunları ni
ye söylemedi? Söylemedi, artık anlaşılıyor ki, 
felsefemiz kendisiyle biraz aykırı. O felsefeden 
yürüdüğü içim ayrı neticeye, istediği neticeye 
vardı. Ben bir başka felsefeyi tutturduğum 
için aynı neticeye varamam. 

Muhterem arkadaşlar, vatandaşı ikiye ayı
rınız. Bir tanesi bu vergi çıkar çıkmaz bir mil
yonsa bir milyon, iki milyonsa iki milyon diye 
arazisinin veya arsasının değerini doğru dü
rüst olduğu gibi veren vatandaş, öbürü ise ne 
oflur ne olmaz diye korkusundan vermiyen ve
ya az gösteren. Burada vermiyebilir de, diyor. 
O zaman Hükümet gelir ilgililer tesbit ve tâ
yin ederler fiyatı deniyor. Düşününüz bu adam 
bumdan 20 sene evvel 40 bin liraya, 50 bin li
raya o zamanki parasiyle - paranın düşüşünü 
de nazarı itibara alarak - bir arsa tedarik et
ti. üzerimde bir ev yaptırdı, iki oda bir salon 
bilmem ne... Gün geldi bir milyon veya iki mil
yon lira etti. Sdz buna iki milyon lira dediniz 
mi, arsa haline geldi mi % 15 vergiyle beraber 
senede sizden 30 bin lirayı alırlar. Ama adam
cağız içinde oturuyor. Oturuyor başka hiçbir 
şeyi yok veya metruk şöyle duruyor. Oturdu
ğunu kabul ediniz, tekaüdolan bir adam olarak 
da kabul ediniz. Senede 15 bin lira alıyor. 
Ona bu villayı çok görüyorsunuz oturamaz
sın diyorsunuz, işte bunun izahı bu, oraya 
götürür, bu oraya gidiyor. Nasıl olur? Şöyle 
olur. Sizden senede 30 bin lira vergiyi is
ter kıymetine göre. Vermeye mecbursunuz. 
Veremezseniz çıkarsınız. Aldığınız tekaüt 
maaşınızla veya gelirinizle geçiminizi mi te
min edeceksiniz, yoksa hiçbir geliri olmıyan 
buranın 1 veya 2 milyon lira eder diye (bu
nun vergisini verecek misiniz? 

Muhterem arkadaşlar, vergi birikmiş ser
vetin üzerinden verilmez, bu birikmiş yılla
rın serveti. Vergi esas itibariyle gelir üzerin
den verilir, kaynak üzerinden verilir. Ben bir 
taraftan kazanırım, elimle kazanırım, gayri
menkulumun iradından kazanırım, işletmem
den kazanırım, toparlarım muayyen ölçüde. 

Bir Hükümet gelir % 20 sini vergiye taibi tu
tar, diğer bir Hükümet de gelir % 90 - 95 
vergiye tabi tutar. Bunun esprisi vardır, bunu 
izah etmek mümkün arkadaşlar. % 20 de vergi 
alabilirsiniz, % 95 de vergi alabilirsiniz. G-eri 
kalan % 5 size yeter diyebilirsiniz. Bunun izahı 
mümkün. Ben dahi bunu izah edebilirim. Çün
kü gelir üzerinden alınıyor Bizatihi varlık 
üzerinden alınmıyor. Bu ise varlık üzerinden 
alınıyor. Yani varlığın muayyen bir müddet 
sonra yok olmasına götürür bu madde. Açık, 
hiç bunun başka türlü izahı mümkün değil. 
iki defa, üç defa el değiştirdiniz buna on
dan sonra babadan oğula, oğuldan toruna git
mez, ya, iki defa el değişti mi, gitti. Yok. 
Niye? Ya bir başka gelirinizden o arsayı veya 
o gayrimenkulun vergisini zorlaya zorlaya 
vereceksiniz, başka gelirlerinizden getirip ve
receksiniz veya orada oturtmıyacaklar. O az 
evvelki söylediğim, bahçe içerisindeki bir 
evde sizi oturtmıyacaklar, git bunu sat bir 
daire karşılığında, iki daire karşılığında, an
cak sana ora yakışır, orada otur diyecekler. 
işte Obu. Gönlünüz razı oluyor mu buna bil
miyorum? Bu tipik bir misaldir. Bunun çok 
daha başka türlü misalleri olur. 

Araziyi gösterelim arkadaşlar. Ayni şey
dir. Bir arazinin beşbin ilâ sekiz bin lira, 
onbin lira geliri vardır. 100 dönümdür, 150 
dönümdür, işletme sermayesi koyarsınız, çiftçi 
koyarsınız veya siz çalışırsınız. Ama biza
tihi arazinin kıymeti bugün arttığı için bili
yorsunuz köyde dahi, kasabalarda dahi mü
temadiyen arazi kıymeti artıyor ve muhte
rem arkadaşlarım, calibi dikkat olan Kara
deniz, Şimali Karadenizde fiyat farkları bil
hassa nazarı dikkatinizi celbetsin, her yerde 
öyle ya... Gelir esasına göre değildir fiyat
lar. Bugün maliyemiz şunda da aşağı - yukarı 
10 senelik geliri bu gayrimenkulun bedeli 
diye kabul etmiş, bu kanunda. Ve bundan 
sonraki emlâk aşağı - yukarı espri itibariyle 
10 senelik gelirini bir gayrimenkulun nor
mal fiyatı olarak kabul etmiş, o sistem üze
rinden, o esas üzerinden şeyini yürütmüş. Fa
kat öyle midir? Hemen hemen tatbikatta 
hiçbir arazi yoktur kî  10 senede kendini 
amorti etsin. Yok böyle bir şey arkadaşlar. 
Bir tek misal bana gösteremezsiniz. 10 sene
de bir arazi Türkiye'de değil kıraç yerde, 
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sulu yerde dahi olmaz. Ne çay yetiştiren 
yerde, ne portakal yetiştiren yerde 10 sene
lik gelirle bir arazinin bedelini siz elde ede
mezsiniz. O halde eğer elde edebilirse ben 
şu teklifte bulunacağım Sayın Maliye Vekili 
ve arkadaşlarından : Geliriniz bu kıymetleri 
koyarken bir gayrimenkulun 10 senelik ge
lirini hesaba katınız ve değerini siz tesbit edi
niz Hükümet olarak, Maliye Vekâleti olarak, 
yetkili idare olarak geliniz siz tesbit ediniz. 
10 senelik gelirini bulunuz, 10 senelik geli
rini bir araya getiriniz ve kıymeti budur de
yiniz. Yapmıyorlar, gitmiyorlar. Tahririn 
yapılması bizatihi ilgili maliyenin vazifesi ol
duğu halde mal sahibine mükellefiyet veri
yorlar ve bizatihi malının kıymetini sen ver 
diyorlar. Bu da ayrı bir münakaşa mevzuu ar
kadaşlar. 

Gayriımenkullerin alım. satımında bulundu
nuz mu, ©hüvuikufluk yaptınız ını bilmiyorum. 
O kadar değişlik fiyat farCîlariyle kar^ıüasıri^nı^ 
ki Türkiye'de, şaşarsınız, iki arsa kabul ediniz, 
enkolay alım - satımı. Yanyana olsun cephesi 
aynı genişlikte olsun, aynı metrekare, aynı par
sel yanyana biri bir gün evvel satılır 100 hin lira
ya biri 2 gün sonra satılır 150 bin liraya. Alıcı ile 
satıcımn arasındaki o andaki psikolojik fark ve
ya durumu fark yapar ve 100 bin liralık arsa 
150 bin liraya veya 200 bin liraya veya bir gün 
sonra 175 bin liraya satılır. Yani bu biraz ters 
misâl, biraz şey geliyor, ama umumiyetle artışı 
doğru meyilli bir fiyat farkı daima göze görü
nür. 

Hele bunun arazi alım - satımlarında, hele 
bunun mıntaka değişikliklerindeki alım satımın
da hiçbir türlü kıyas kabul etmiyecek kadar de
ğişik farklarla karşılaşırsanız. O halde, bir mü
kellef ne kadar hüsnüniyetli olursa olsun, im
kânı yok arkadaşlar, % 100 fiyatını tam mâna-
siyle takdir ve tesbit edip de benim arazimin ve
ya arsamın kıymeti şudur diyemez. Mümkün de
ğildir. O halde siz beni bu beyana zorluyorsu
nuz Maliye Vekâleti olarak. Ben nasıl bunu tâyin 
edeceğim? Bir gayri menkûlün alnında değeri 
şudur diye yazmaz. O günkü, o andaki satıcının 
zaruretine, paraya ihtiyacına, alıcının da o ara
ziye veya o arsaya olan ihtiyacına tamamen te
kabül edecek şekilde münasebetler, arz ve talep 
kaidesi o ölçüde tekevvün eder ve o andaki sa-
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tış bedeli o anın düşüncesi alıcının, satıcının ve
ya iki tarafın arasındaki meyancıların düşün
cesine göre taayyün eder. Bu kadar değişik 
faktörler içerisinde, bu kadar değişik zor şartlar 
içerisinde milyonlarca kişiye arazisinin, arsanın 
gayri menkulünün kıymetini şu kadar zaman 
içinde tesbit ve tâyin et diyeceksiniz ve ona be
yanname ver diyeceksiniz, beyannameyi imzala
tacaksınız. Herkes bir şaşkınlık, bir perişanlık 
içinde bu beyannameler Maliye Vekâletine gide 
oek ilgili komisyonlar gelecek ve doğru mudur, 
eğri midir yoluna gidecek. Bunun büyük mese
leler çıkaracağına ben kaani bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ben biraz belki uzat
tım, özür dilerim. Meselenin iç yüzüne vakıf ola
lım endişesiyle bu misâlleri arz ettim. Belki bu 
söylediklerimin hepsi şu maddenin hudud ve şü
mulü içinde değil. Fakat esprisi içinde olduğu 
için arz ettim. 

Bunu ben komisyondan rica ediyorum, geriye 
alsınlar, yine bir esasa göre tebit etsinler. Her
halde bugün bunu bitiremiyeceğiz. Pazartesi ve
ya Salı günü konuşacağız. Zararı yok, bu ka
nunlar çıkacak, bir gün veya İM gün sonra çık
sın, biz biraz fazla çalışmış olalım, fakat gönlü
müzde bir ipham kalmasın, bir karanlık nokta 
kalmasın bu madde şöyle olsa daha iyi olurmuy-
du şeklinde, yazık oldu, yanlış oldu, şurası şöy
le düzelse daha iyi olurdu, hatadan salim bir ka
nun yapmış olurduk demiyelim sonunda. Komis
yondan ve sayın Maliye Bakanımızdan rica edi
yorum, bu tenMdler kendilerinin daha evvel bil
diği meselelerdir. Yeni vâkıf olduğu meseleler 
değildir. Fakat bu tenkid ve temennilerin ağırlı
ğı kendilerinde vardır herhalde. Bu ölçü içeri
sinde maddeyi yeniden tedvin için, alsınlar. Di
ğer bir madde de alınmıştı. Bugün yetiştiremez-
lerse eğer, yarın devam etmiyeceksek Pazarte
si günü yeniden tedvin ederk maddeyi getirsin
ler, ona göre kısa bir müzakere eder ve kabul 
ederiz. 

Sonra muhterem arkadaşlar; eski madde ile 
yeni madde arasında ufak bir değişiklik olmuş. 
Birinde «temlikinde» dediği halde, yenisinde 
«temlikinden» denmiş, biraz daha vazıh hale 
gelmiş. Ama bana sorarsanız yine burada kıy
met farkı mı esas alınıyor, yoksa bizatihi bede
li mi? Yani, matrah olan bu arazinin veya ar
sanın, binanın bedeli midir, yoksa kıymet far-
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ki mıdır? Bu da pek belli değil, vazıh değil. Ger
çi oraya bir (n) koymak suretiyle bunu tavzihe 
çalışmışlar ama yine de sarahat yok, tatbikatta 
müşkülât da arz eder. Ben bu mevzu için bir de | 
takrir vermiş bulunuyorum iltifat ederseniz i 
memnun olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim. i 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, buyurun. I 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; bütçenin tümü ı 
lüzerinde yaptığım bir konuşmada bozuk düze
ne temas ederek 8 - 10 madde halinde emsal 
vermiştim. Gerçekten bozuk düzenin mevcu-
dolduğuma kaani olduğum için verdiğim bu em
saller arasında bir de arsa spekülâsyonu vardı. 
Şimdi gayrimenkulun, arsamın, sahibinin yap
tığı hizmet bu arsaya vaz'ettiği paradır, yatı
rımdır. 10 000 lira vermişitir, 10 sene kalmış
tır, 200 000 liraya yükselmiştir bu gayrimen
kul. Arsa sahibinin himayeye lâyık olan hakkı, 
10 000 liranın 10 sene zarfında getireceği kârı 
almaktır. Normali budur. Bu kâr ne olmalı
dır? 10 sene evvel yatırdığı 10 000 liranın, 10 
©ene sonra getireceği kâr ne olmalıdır meselesi 
münakaşa edilir. Bu kâr âzami kazanç... Bir 
şirketin, Devlet bankaları Tim verdiği faiz, âza- ' 
mi kâr ne ise o olabilir, % 10 - 15. 10 000 li
ranın % 10 u 1 000 lira yapar yılda, 10 sene
de 10 000 lira yapar. Demek ki, 10 000 lira 
verip 10 sene evvel arsa alan zatın, 10 sene 
ısonra himayeye lâyılk olduğu hak 10 000 lira
dır, olur 20 000. Ama bu 200 000 lira etmiş 
ise, 180 000 lira fark arsa sahibine reva kıllı-
nabilir mi? Mesele bu. ÎM arkadaşım vardır, 
isimlerini vermiyeyiım. Geçen sene 150 000 er 
lira vererek apartman dairesi almışlardır, bu
gün 250 000 lira verdiklerini kendilerinden 
dinledim. Şimdi, bir sene evvel 150 000 İ ra 
veren bir zat, 1 sene sonra 100 000 lira kârı 
hak sahibi olarak iddia edebilir mi bu memle
kette? Mesele bu. Edemez, mümkün değil. 
Elbette bu fiyat farkına Devlet ortak olacak
tır. Çünkü, bu fiyatın artması kendi gayreti 
veya sarf ettiği yatırım dolayısiyle değil, bir 
cemiyet hareketimden doğan kârdır, şehirleş
me hareketinin tevlildettiği ve arsa sahibinin 
bir gûna emeği ve yatırımının dahli olmadığı 
ıbir konudur. Mesele bu. Benim de bir bahçem 
vardır, 15 dönüm elma bahçesi. Bugün 200 000 
lira vermektedirler. Toprak olarak 2 000 lira 

ederdi, 10 sene evvel bahçe haline getirmeden 
2 000 liraydı. Bugün 30 000 liradır toprak fi
yatı, ama 10 senelik elma ağacı olduktan son
ra bugün 200 000 lira etmektedir. 30 000 lira
lık bir toprağın bugün 200 000 lira etmesin
de Devletin hakkı yok mudur, bu bir kazanç 
değil midir? Ama, Sayın Melen diyor M; «10 
dönüm toprağını satacak zat, bir 10 dönüm 
toprak almaya kalkarsa aynı parayı vereceği 
için bunda kâr yoktur.» Toprak alacak insan 
toprak satmaz. Bunu böyle düşünemeyiz, top
rak alacak olan insan toprak satmaz, daire 
alacak olan insan daire satmaz, ucuz daire ala
caksa satar, ama aynı bedelle bir daire alacak
sa dairesini satmaz. Ama, 10 000 lira verdiği 
iarsa 10 sene sonra 200 000 lira fark etmişse, 
bu zatın aradaki fark eden 190 000 lira hakkı 
mıdır, değil midir? Dâva bu. Bunu ortaya 
koyduğumuz zamanda Devletin getirdiği şu 
kanun maddesiyle haklı ve meşru bir hakkı 
Devlet hesap ve namına müdafaa ettiği anla
şılır. Başka türlü kalkınmanın da imkânı yok
tur. Eğer biz Devletini seven insanlar olmaz
sak, bu Devleti güçleştirmemize imkân yok
tur ve Devletli sevenlerindir güçlü Devlet içeri
sinde yaşama hakkı. Devletini düşünmiyenler, 
bunun âfetini topyekûn çeker ve geri kalmışlı
ğımızın başlıca sebepler inden biri de budur. 

Arsa spekülâsyonu memleketimizde bir sı
nıf yaratmıştır, bir kazanç konusu haline gel
miştir. Bir meslek haline gelmiştir arsa alıp 
arsa satmak, ev alıp ev satmak büyük bir tica
ri konu haline gelmiştir. Bunu anlamak lâ
zımdır ve bunu alıp satanların memlekette her 
halde hizmet ettikleri iddia edilemez. Ben şu
nu şükran ifadesiyle söylemek isterim ki, baş
ta Demire! olmak üzere Maliye Bakamımızın 
getirdiği Personel Kanunu ile, bu kanunun şu 
maddesi isimlerini unutulmaz hale getirecektir. 
Her halde bu dfei zatın ve Demirel Hükümeti
nin bu maddeyle unutuflmaz bir hâtırası kala
caktır. Binaenaleyh, bütün samimiyetimle cid
diyetine, doğruluğuna ve haklılığına inandı
ğım şu kanun dolayısiyle Hükümetimize ve 
sayın Maliye Bakanımıza şükranlarımı suna
nım. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurun. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; çok sevdi-
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güm Sayın Kalpaklıioğlu şunlardan bahsetmedi 
demeseydi bir daha söz almayacaktım. Muhte
rem arkadaşlarım, ben konuşunken bir gayri
menkulun Türkiye'de değerinin artışı, ya o 
mal sahibinin alınlteri, katkısı, emeğiyle olur 
idadim, yahut Devlete dayalı şekilde olur, de
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, mal sahibinin eme
ğiyle bir mal değerlenmıişse, o mal gelir geti-
rtir, irat getirir. Ona almteri dökülüyorsa, ona 
emek çekiliyorsa o mal irat getirir, irat geti
riyorsa vergi de verilmelidir. Ama, almteri 
yok, katkısı yok, Devlete dayalı olarak de
ğeri artmışsa, bunun elbette satışı sırasında 
'bu farkı vermesi lâzımdır. Bug-ün Türkiye'de 
ekonomide Devlettin payı, her gün konuşuyoruz 
burada 59 - 60 bazan 65 oluyor, diyoruz. Tür
kiye'de ekonomide Devletin payı bu olan bir 
memlekette bir arsanın değerini Devlet artırı
yorsa, bunun vergisini elbette Devlet almalı
dır, farkını elbette Devlet almalıdır. Bugün 
Türkiye'de gelir getirmiyen mal, üzerinde ça-
hşılmıyan mal demektir. Bugün Türkiye'de bir 
malın değeri varsa, mutlaka ondan irat almak 
mümkündür, irat alamıyanlar kimlerdir bili
yor musunuz arkadaşlarım? Ayaklarını uzatıp, 
şunu bunu çalıştırıp yarıcıya, marabaya ver
mek suretiyle toprağı işleten yararlanamaz. 
Bu suretle toprak el değiştirecek, hakiki ça
lıştıranın, hakiki işliyenin eline geçecek, bunun 
faydası bu. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer konulana da 
çok temas ettiler. Netice itibariyle de oraya av
det ettiler. Uzun uzadıya izahatları Emlâk 
Vergisi Kanununa taallûk etti. Onu zamanı 
gelince konuşacağız. Bir gayrimenkulun değe
ri varmış, efendim içinde oturan 3 000 000 
edermiş ve 30 000 lira verdisini ödermiş. Bun
ların zamanı gelecek, konuşacağız. Bu, kanu
nun sadece değer artışını kapsıyan maddesi. 
Sattığın zaman aradaki farkı alan bir madde. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de bu 
gayrimenkul alım - satımı bir spekülâsyon ha
ilini almıştır. Arazide öyledir. Tarlasının de
ğeri artmış. Niçin artmış? Almteri ile tarla
nın değeri arltmışsa, ağaç yetiştirmişısen 10 se
ne müddetle vergiye tabi değil, bundan son
rası için, bundan evvelki için zaten mevzuu-
bahis değil. Bundan sonra ağaç mı yetiştirecek

sin? Vergiye tabi değil. Orman mı yetiştire
ceksin? Muaf. Bütün bunları kanun kapsamı 
içine almış, gayet güzel. Ama, hiçbir emeğin 
yok, kendiliğinden değeri artmış. Nasıl ol
muş, kim artırmış ibunun değerini? Fiyat fark
ları zaten nazarı itibara alınmış. Ama, Devlet 
loraya getirmiş barajla suyu akı'tmış, 100 000 
lirahk mal birdenbire 1 000 000 lira etmiş. 
Ondan sonra, adam da demiş ki, dursun hele 
baraj yapılsın ondan sonra ben malımı saitaca-
ğım. 1 000 000 u almış cebine koymuş. Ney
miş katkısı? Hangi almteri, hangi emeği; 
bunlar değil. Bu bakımdan bu doğru. Ben 
onun için emek çekilen gayriımenkulıden bah
setmedim. Emlâk Vergisi geldiği zaman konu
şacağız, emek başka bir şey. Bu bakımdan bu 
madde doğru. Satıldığı zaman vergi verecek
sin. Yıllar önce ceddinden kalmış gayrimen
kulun satışı mevzuubahis değil. Sayın Mali
ye Bakanından da, komisyondan da soracağız 
şimdi, birçok arkadaşlar bunu yanlış anlıyor
lar ve hattâ komisyondan sondum. Emlâk 
Vergisi Kanunu geldikten sonra 1 Mart 1971 
tarihinde verdiğin beyan 100 000 liraya mal 
oldu, 1971 e kadar 100 000 lira üzerinden sa
tarsanız değer artışı yok, ben böyle sordum 
öğrendim, yahut böyle anlıyorum bu madde
yi. Zapta geçmesi için arz ediyorum. 100 000 
lira diye beyanda bulundunuz 1976 ya kadar 
100 000 lira üzerinden satarsanız vergiye tabi 
değil. Ama, siz 1971 de 100 000 lira dediniz 
1976 ya kadar 200 000 liraya satltıysanız, onun 
birtakım vergileri falan düştükten sonra, ara
daki farkın % de şu kadar vergisini verecek
siniz. Bu verilmesi lâzım. Hangi sebeple gay
rimenkulun değeri artar? Bizim hakikaten 
Sayın Kalpaklıoğlu ile aramızda felsefe farkı 
var. Ben soldayım, o sağda, onu söyleyim. 
Ben sol cepheden düşünürüm onun için bu ka
nunun taraftarıyım... 

BAŞKAN — Biraz fazla ilerlediniz Sayın 
Hazerdağlı, ortanın solundasmız siz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Orta
nın solundayiim, soldayım da sol cepheden gö
rüyorum ve açıfcça söylüyorum, gizli değil. 
Ortanın solunda olan bir parti isoldadır. 

Muhterem arkadaşlarım; felsefe farkı bu
dur, bu felsefeden gelmiştir, ama siz adını 
söylersiniz veya söylemezsiniz. Toprak işleten 
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[bir inlsan olarak müsaadenizle biraz kendim
den ıbahsedeyim. Hakikaten toprak işliyendn 
lolmalldır, toprağa alınteri döken işlemelidir, 
dişini tırnağını geçiren toprağı işlemelidir, o 
vaMt değer artışını görecektir ve vergi verme
nin de zevkimi tadacaktır. Bu kanunla çok 
farklı olacak bir arfkadaşınlzım, ama şahsım
dan bahsettiğim için özür dilerim, 100 dönüm 
gibi küçük bir işletme sahibiyim, bahçe ye-
ttişitirüyorum orman yetişltiriyorum, bütün gü
cümle bor kum sahasını toprak haline getir
dim ve işleltme halime getirdim ve bumdan zevk 
duyuiyiorum, herkesin böyle çalışmasını isti
yorum. Bu kanunla tıoprak işliyenin eline ge
çecektir, o bakımdan seviniyorum, o bakım
dan bu maddeyi isliyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, buyurun 
efendim. 

FARUK KINTYTÜRK (Burdur) — Muh
terem Başkan, değerli senatörler, emlâk ar
tışı için getirilen bu kanunun 33 ncü mad
desi ile ilgili olarak muhtelif hatip arka
daşlarım muhtelif fikirler beyan ettiler. Bu 
fikirlerin bâzıları bunun aleyhinde, bâzıları 
ise lehinde olarak belirdi. Fikirlerin ikisinde 
de ağırlık var. Ama, bizi tereddüde sevk 
eden bir nokta var, onu öğrenmek isteriz. 

1 Mart 1971 den itibaren beyan edecek, va
tandaş. Beyan, şahıslara göre ve ölçülere göre 
değişir. Benim 5 sene evvel aldığım bir gayri
menkulu, gayet samimî olarak söylüyorum, 
50 bine almışsam, beyan ettim, 200 bin lira, 
diye. Maliye Vekâleti bu beyanı hemen kabul 
edecek değildir. Zira bu gibi birçok beyan
lar olacaktır. Maliye Bakanlığı isterse kabul 
edecek, istemezse eksperleriyle tetkik ettire
cektir. 

Bir defa, bu hizmette o kadar çok külfet
ler olacak ki, tasavvur edilemez. 

İkincisi, köydeki köylü vatandaş bunun 
beyanını dahi düşünmez, hatırına dahi gel
mez. Buradaki konuşmalarımızı akşamları 
radyonun veımeşine rağmen köylü bu be
yanı yapmaz bile. Yaptığını kabul edelim, 
samimî olarak, onun ölçüsü, köyde hiçbir 
zaman tarlasını satmıyacağı için gayet cüzi
dir. Maliyeci ve idareci arkadaşlarım, köy
lere ulaşılmaz diye, diyebilirler. Ama, şeh
rin civarında olan, isletme şeklindeki araziyi 

kullanan, veyahut (bunu bağ ve bahçe şek
linde kullanan veya gayrimenkul şeklinde de
ğerlendiren bunları düşünmez bile. Satmayı 
düşünmediği için, (beyanı da düşünmez. Ga
yet cüzi bir beyanda bulundu veyahut bulun
madı... Bu sefer de Maliye Vekâleti kanun met
ninde belirtildiği veçhile yine eksperelrini gön
derecek ve tesbit edecek. Aradaki farkı is
teyecek, vergi farkını istiyecek. 

Binaneleyh, (bunu nasıl tevhidedeceğiz? 
Arkadaş yahut mal sahibi, gayrimenkul sa
hibi nereye gidecek, itiraz etmek için? Bina
enaleyh, bu mevzuda Bakanın veya Komis
yondaki yetkili arkadaşlarımın bunu açıklama
sını rica edeceğim. 

Üçüncüsü; bu mevzu ile ilgili bir teklif 
de verdim, maddesi geldiği zaman okunur. 
50 bin liraya kadar olan arazi kıymetinin 
üstünden 50 bin liranın da muaf olmasını iste
dik. 

Gtönül isterdi ki, bu maddeyi Komisyon 
geri alsın, daha çok etüt etsin. Çünkü, bu 
madde, hemen göründüğü gibi ve bâzı arka
daşlarımın da tefsir ettiği gibi, Sayın Tığlı 
arkadaşımın da dediği gibi, köylü tarlasını 
da konuştum, memur arkadaşım Ankara'dan 
yahut kat sahibi katını satmaz. Kat ala
caksa satmaz; tarla sahibidir, tarla alacaksa 
satmaz. Biliyorum, ama satar da.. Kat sahibi 
de katını satar, köylü de tarlasını satar. Sa
tar, satmaz, almaz gibi bir düşünceyi benim
semek yahut bunu mütalâa olarak ileri sür
mek mümkün değil. Çünkü, ben tarlayı bu
gün buradan alırım, yarın ise iş icabı (x) 
köyüne giderim. Seyahat da var. (x) köyüne 
giderim. Bütün endişem bu. Burada sattığım 
tarlanın fiyatı 100 bin liradır, beyanı öyle 
vermişimdir. Çünkü bugün gayrimenküllerin, 
tarlaların değeri gün geçtikçe yükselmekte
dir. Dönümü 5 lira olan tarlanın bugünkü ra
yiç karşısında '500 lira, 5 000 lira olduğu yakı
dır. Binaenaleyh, köylü tarlasını 100 bin 
liraya sattı, (x) köyüne gitti, evlilik yaptı, 
kızını evlendirdi ve oraya göçtü. Hulâsa, 
gitmez diye bir şey yok. Binaenaleyh, o 
köyde bir tarla alacak. Şimdi köylü bura-
dakini sattı, bunun 50 binini muaf tutuyo
ruz, üstünü vergi olarak ödedi ve gittiği 
(x) köyünde de sattığı para ile aynı tar
layı alabilmeli, arkadaşlar. Alalbilmeli, bunu. 
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Alamazsa işte o zaman benim köylüm sı
kıntı içinde kalır. Bunun için Ziraat odaları 
da bar bar bağırdı, neşriyatlar yaptı. Git
mez diye bir şey düşenemeyiz. 

Apartman katma gelince; özel olarak 
da konuştum, memur arkadaşım Ankara'dan 
gelip izmir'e yerleşecek, istanbul'dan Anka
ra'ya gelecek yahut Ankara'dan istanbul'a,.. 
Hulâsa, vazifesini bitirdi., zamanında bir kat 
aldı, yerleşti ve bunu beyan etti. Bu sene be
yan etti, 200 bin lira diye, 2 sene sonra gitti, 
300 bin lira oldu. Versin efendim, 100 bini. 
Orada 100 bin liralık kat alacak, 300 bin 
ödedi 400 değil, 500 değil, aradaki fark de
ğil, Sayın Bakan arkadaşımın dediği gübd cl3-
ğil. Aynı fiyat ile oradan kat alacak. 

Binaenaleyh, bu gibi istrunaları koymak ge
rekirdi. Kabul, hemen kabul, arsa spekülâsyo
nu yapanlar belli ve bunlar muazzam kazançlar 
yaptılar, bunun karsısında hiç kimsenin, «ha
yır» demesine imkân yoktur. Kat yapıp satan
lara, «hayır» demeye imkân yoktur. Bunlar 
Dsvle'te vergi versin. Ama, ai'lesinden kalmış, 
yahut dişinden, tırnağından artırmış ve bir 
gayrimenkul sahibi olmuş, kat almış, başını 
sokmuş; köyde ise, 50 dönüm tarla almış, işlet
me haline getirmiş kimselerin bugün değeri art
mış olan gayrimenkullerinden değer artışı, kıy
met artışı, vergisi al. Bunu hemen benimseme
mek mümkün değil. 

Binaenaleyh, belki de bibini bilmediğimiz 
daha birçok şeyler varıdır. Onun için komrsm?,-
lar zabıtlara geçsin, detayları ile M, bizler de 
öğrenelim. Ağırlık, bilhassa bu madde üzerm-
de, ötekiler önemli değil. 

Bu işlerin çok karışık, bilhassa Maliyeyi 
çok külfete sokacak hizmetler getireceğine ka-
anim. Biraz evvel bahsettiğim gibi, ben beyan 
ettim, Maliye dairesi kabul etmedi, eksperler 
geldi teslbit etti... Beyan şahsa göredir, aradaki 
farkı, senin beyanında şu fark vardır diye ver 
vergiyi.. Bunun vergi anlayışı ile izahı müm
kün değil. 

Binaenaleyh, bu madde üzerinde muhtelif fi
kirlerin temerküz ettiği aşikâr ve ağırlık her 
iki tarafta da var. Bu bakımdan bu maddeyi, 
gönlümüz ister ki, Komisyon bir daha etüd et
sin. 

Bunun üzerinde daha çok konuşulabilir, da
ha başka bâzı misaller verilebilir. Fakat, neti

ce anlaşılmıştır, kıymetli vakitlerinizi almıyaca-
ğrnı, fazla da konuşmak isteniliyorum. 

Biz bugün Hükümet olarak, parti olarak alt 
yapıya önem veriyoruz. Alt yapıyı kalkmdıra-
lım, derken benim köylümün bim sıkıntı ile 
edindiği tarlasını şu kıymete geçti veya da şu 
oldu diye aradan her ne kadar 50 bin lirayı, 
biliniyorum kabul edilir, edilmez, böyle teklifler 
gelecek, bununla Siğili teklifleri biz de verdik, 
ama bundan fazası oldu. Köylü hakikaten tapu 
harcı vermek istemiyor, gayrimenkulunu ara
daki anlaşmalar ile satıyorlar, köy mühürleri 
ile satıyorlar, tapu harcı vermek istemiyorlar 
ki şimdi bunu mu verecek, bu parayı? Sayın 
Melen'in dediği gibi, bir de % 6 depozit,.. Bu
nun izahı yok, almaz, satmalımız, ferağ etmez. 
Depozit vereceksin, ondan sonra gideceksin, 
ferağ edeceksin. Bunları bu madde ile bağdaş-
tırmıya imkân olmadığı gibi, artık gayrimen
kul sahibi olmaya da iJmkân kalmıyacak. 

Onun için, bunun üzerinde konuşulacak da
ha pek çok şey var. Fakat, netice aydınlanmış
tır, kıymetli vakitlerinizi alnııyacağım. istirha
mım şudur ki, bu maddeyi Komisyon geri al
sın ve daha da derinli-ğine bir defa daha telakik 
etsin. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet izmen, buyuru

nuz. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, dünden beri 
finansman kanun tasarısı üzerinde yapılan ko
nuşmaların ssklet merkezini gayrimenkul de
ğer artışı verginnin teşkil ettiği anlaşılıyor. 
Öğleden evvelki celsede Sayın Maliye Bakanı 
arkadaşımızın da dünkü izahlarına ek açıkla
malarına rağmen, müzakerenin sıklet merkezi
ni bu Değer Artışı Vergisinin teşkil ettiği, çe
şitli arkadaşlarımız tarafından yapılan ve ya
pılmakta bulunan konuşmalarla anlaşılmakta
dır. 

Hakikaten, mesele, çok konuşmaya müsait 
bir meseledir. Bir bakıma, aslında dün de kısa
ca arz ettiğim gibi, bir şehirleşme dolayısı ile 
bir gayrimenkul değer artışı vergisi alınması 
hususu prensip itibariyle yerindedir. Anoak, 
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Tbunun bir bakıma da zamanı geçmiş gibidir. 
Bugün te'tkik etmekte bulunduğumuz tasarı he-
yeii umumjyesiyle, yanj maddeleri birbirine ir-
tibatlandırıldığı takdirde, bunun bir nevi de 
zamanı geçmiş gibi bir durumu da vardır. İd
dia edilefcilir ki, bu mevzudaki büyük kazanç
lar hemen hemen tahakkuk etmiş, birçokları da 
bunu sair surette tasarruflarına geçirmişlerdir. 
Bundan sonraki tempo, daha artar mı, azalır mı? 
Şehirleşme fonksiyonunu tamamlamış bulunan 
yerlerin dışında kalan diğer vilâyetlerde de şe
hirleşme hareketleri dolayısiyle buralarda da 
ummadığımız, bilmediğimiz sebeplere binaen bir-
şey olabilir. Fakat, bu mevzu, hem sayın sena
törleri, hem de değerli Maliye Vekili arkadaşı
mızı, ve arkadaşlarını çok üzmekte ve yormak
ta. 

O itibarla kısaca şunu söylemek istiyorum, 
bütün dünyada, bilhassa gelişmekte bulunan 
memleketlerde bir değer artışı mevzuu vardır. 
Bunun vergilendirilmesi üzerinde yeni çalışma
lar vardır. Fakat bu, topyekûn mütalâa edilmesi 
lâzım gelen bir iştir. Memleketimizde öteden be
ri ananevi tasarruf şekli, yani gelirin tasarruf 
şekli gayrimenkul tarzındadır. Yani bizim hal
kımız daha ziyade arazi, bina gibi gayrimenkul-
lere tasarruf şeklinde rağbet etmektedir. Gayri-
menkuller bir ölçüde bir istihasal vasıtasıdır. 
Biran için arsaları ihmal edecek olursak, arazi
yi, geniş ölçüde yaygın gayrimenkul şekli olan 
araziyi, ki istihsâl vasıtasıdır bunlar, memlekete 
şu veya bu şekilde çeşitli ürünler sağlamaktadır. 
Bina kezalik, memlekette ikamet ihtiyacına ce
vap veren hizmete tahsis edilmiş bir nesnedir. 

Şimdi bu gayrimenkulleri bu defa alıyoruz, 
biraz da zamanı geçmiş olmasına rağmen, bir 
yeni değer artışı vergisine tabi tutuyoruz. Na
sıl tutuyoruz? Yeni bir sistem ihdas ederek. Bizi 
asıl hepimizi ürküten, bir dikkâte davet eden bu 
yeni sistemdir. Halbuki bugün meriyette bulu
nan Gelir Vergisi Kanunumuzun gelir grupları
nı sayan 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında «sair 
kazanç ve iratlar» adı altında bir başlık vardır, 
bunun da montajı, kanunun hatırımda kaldığına 
göre, 80, 81, 82 nci maddelerinde yer almıştır, 
bugün böyle birşey mevcuttur. Yalnız, bugün 
mevcut sistem, 4 sene gibi bir zamanla ve yılda 
10 bin lira ile mukayyettir. Değerli arkadaşım 
Ferid Melen'in de ifade ettiği gibi en doğrusu 

j mevcut sistemin geliştirilmesi suretiyle bu mese-
j lenin halledilmesidir. Yani, otururuz, çalışırız, 

Gelir Vergisindeki 4 seneyi 5 sene yaparız ki, 
aşağı yukarı burada sabahleyin Maliye Bakanı 

I arkadaşımın verdiği izahattan da anlıyorum M, 
bu 5 senelik, bundan sonraki yani 1971 Martın
dan itibaren 5 senelik bir periyot içinde işliye-
cektir. 

O halde Gelir Vergisindeki bu kaydı 5 sene 
yaparız. Değer farkını, 10 bin liradır bugün ha
tırımda kaldığına göre, ezbere söylüyorum, yan-

j lışım varsa özür dilerim, onu da maksada göre 
teklif etmek mümkündür. 

Şimdi asıl sözümü şuraya getirmek istiyo
rum. Bu gün memlekette kıymet artışı yapan, ya
ni plus - value yapan başka mevzular da vardır 
arkadaşlar. Pul kolleksiyonu vardır, halı kol-
leksiyonu vardır, mücevher kolleksiyonu var
dır, antika kolleksiyonları vardır. Bunların bel
ki sayısı çok değildir, ama bunlanıı da muazzam 
plus - valueleri vardır. 

Sonra hisse senetleri vardır, arkadaşlar. Hisse 
senetlerinin bir dayanağı da gayrimenkuldur. 
Büyük müesseselerin hisse senetleri vardır. Be
nim bildiğim nominal değeri 5 lira olan hisse se
nedi vardır M, bugün 500 liradır, isim vermek 
istemiyorum. Şimdi bunlar, ki biraz evvel arz 
ettiğim gibi, gayrimenkullerin kıymet değeri
nin yanında, bunların kıymet değende, bir ba
kıma bâzılarında yoktur, tamamiyle bir kıymet ar
tışına tabidir. Yani dar mânada, daha belirli bir 
^ekiil^.syon ırevsmırtnr "Rnnları bir tar^fo bıra
kıp da ananevi bir biriktirme tarzı olan gayri
menkullerin değer artışını vergiye tabi tutmak 
sabahleyin münakaşasını yaptığımız gibi, Gider 
Vergisi bakımından bir kısım arkadaşları, bâzı 
vilâyet halkını vergiye tabiî tutmak, bâzısını 
tutmamak gibi burada da bariz Plus - Valuele-
rin çok göze batan tarafını bırakıp, sadece ana
nevi gayrimenkul üzerinde durmak, bir vergi 
adaleti hissimizi, düşüncelerimizi biraz rencide 
eder gibi geliyor, bendenize. O bakımdan bende
niz de Maliye Vekili arkadaşımdan, komisyon
daki arkadaşlarımdan rica ediyorum; bunun im
kânı varsa, memlekette bu kadar yani anlaşıl
ması da zor, belki birçok eksik tetkiklerimiz 
yüzünden, biz de bâzı şevleri lâvıMyle kavnya-
mıyoruz, ama, biz bunu burada kavrıyamazsak, 

I memleket ölçüsünde bunu anlatmanın imkânı 

481 — 
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yok. Bu geniş sui tefsire uğrar. Vergicilik mües
sesesi hakkında tereddütler yaratır. Yani vergi
ciliğimizin hedefi, istikbâli hakkında. Onun için 
çok uzatmıyayım sözümü. Yani Plus - Value me
selesini, değer artışı meselesini topyekûn müta
lâa etmek suretiyle, Grelir Vergisinde esasen yer
leşmiş bir müessese olan, fakat güdükse, ihtiya
ca kâfi değilse, bunun geliştirilmesi suretiyle, 
bu meselenin halledilmesinin doğru olduğunu 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takrirleri sırasiylie okutup, oy-
lıyacağım. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, siza not etme
mişim, efendim. 

Söz istiyorsunuz. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz de mi konuşa-
caksmız? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Sarhcalı'dan sonra ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Peki. Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 117 maddelik 
kanunlar manzumesinin kanaatimce, en önemli 
noktasındayız. Arkadaşlarımızın, bu konuya gös
terdikleri alâka meselenin önemini ortaya koy
maya kâfidir. 

Çeşitli mütalâalar dinledik, leyhte ve aleyh
te geniş ölçü de fikirleri ileriye sürüldü, hep
sinden istifade ettik. Bütün bunlardan şu mâna 
çıkmış olmalıdır; genellikle Türkiye'de bilhas
sa spekülatif maksatlarla gayrimenkuller üze
rinde oynıyan oyunların artık vergilendirilmesi 
zamanı gelmiştir ve hattâ geçmiştir. 

Bu vergilendirmenin, Sayın Melen'in ifade 
ettiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda yapılacak 
değişiklikle, mi ya da bunları değer artışı bakı
mından belediye gelirleri çerçevesine almak su
retiyle mi halledileceği konusu İM ayrı görüş ha
linde belirmiştir. Hangisi olursa olsun binanın 
ve gayrimenkulun alınıp satılması suretiyle bu
günkü Türkiye'nin özelliğinden şehirleşme ve 
turistik imkânlarından faydalanmak suretiyle el
de edilecek olan gayri meşru kazançlar vergilen
dirmeye tabiî tutulmalıdır. 

Sabahleyin arz ettiğim konuşmamda bu nok-
tai nazarımı sarahatle ifade ettim. Ancak yine 
sabahleyin söylemiştim ki, bir gayrimenkul 
hem spekülasyon maksadiyle satın alınır, hem 
de mülk olarak istifade edilmek, kullanılmak 
için satın alınır. Bir gayrimenkul spekülâsyon 
maksadiyle satın alınıp, gayri meşru kazanç te
min etmek suretiyle satılır veya bir gayrimen
kul mecbur olduğunuz için, Allah vermesin ka
derin cilvesine mahkûm olduğunuz için, satılır. 
Bu ikisini birbirinden behemahal ayırmak mec
buriyetindeyiz. 
Bugün Türkiye'de hemen hemen, belki biraz 

mübalâğalı olur ama ipotekli ollmıyan gayri men
kûl yoktur. Ziraat Bankasına, sair özel müesse
selere büyük gayrimenkuller, topraklar, bina
lar, fabrikalar kredi sağlamak bakımından 1/3 
i nisbetinde kredi sağlamak bakımından ipotek 
edilmiştir. 

Yarm ipotek sahiplerinin başına her hangi 
bir hâdise gelebilir. Bugün malını ve toprağım, 
tarlasını sureti katiyede satmak niyetinde olmı-
yan bir insan, Emlâk vergisi dolayısiyle çok 
normal bir beyan da bulunabilir. Ama aradan iki 
sene geçiyor, üç sene geçer o gayrimenkulunu 
istemediği halde satmak mecburiyetinde kalabi
lir. Böyle bir mecburiyet karşısında kalan insan
dan, bir de değer artışı vergisi almak hakkani
yet ve hukuk prensiplerine uygun düşmemek 
icabeder. Zorluk karşısında satılan gayrimen
kuller genellikle rayiç bedelin altında fiyat bul
maktadır. Tekrar ediyorum zorunluk karşısın
da satılan gayrimenkuller genellikle rayiç fiya
tın altın da fiyat bulmaktadır. 

Şimdi, rayiç fiyatın altında satacaksınız, o 
nisbette elinize para geçecek, ama dönecek 
Maliye rayiç piyasasını tâyin edecek, senin dü
şük sattığın esası kabul etmeden, normal rayi
ce göre senin gayrimenkulunu değerlendirip de
ğer artışı vergisi olacaktır. Bütün bunlar bu 
maddenin belki de konuşa, konuşa ortaya 
çıkardığı anormalliklerdir ve meselâ, yine 
bu kanunda cebrî satışlar için izaleişü-
yu dolayısiyle, icra dolayısiyle yapılan sa
tışlar için bir istisnaya tesadüf etmedim ve 
belki de bunu göremedim. Sayın Maliye Baka
nı beni lütfen aydınlatsınlar. 

Peki icra kanaMyle yapılmış olan ve rayiç 
fiyatın altında satılmış olan gayrimenkuller de 
acaba rayiç fiyatı üzerinden mi değer vergisi-
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:ne tabiî tutulacaklardır? Ve meselâ arz ede
yim; köyün de toprağım satarak oğluna bir 
kamyon almak istiyen vatandaş, hem toprağı
nı satarken, 40 yıllık toprağını satarken, değer 
artışı vergisine tabi' olacak, hem de gidip yeni 
kamyon alırken bu defa Taşıt Alım Vergisine 
tabi tutulacaktır. 

Bütün bunlar, bu kanunun daha etraflı su
rette görüşülüp maddenin daha etraflı surette 
hasırlanmasını icabettirecek seviyededir. O se
beple, bir takrir verdim., maddenin komisyon 
tarafından geri alınıp, yeniden düzenlenmesini 
rica ettim, iltifatınızı istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Mesut Erez, 
buyurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; Sayın Ferid Melen, bu vergi ile 
ilgili olarak burada konuşurken, bir girizgâh 
yapmak lüzumunu hisettiler ve dediler ki, «Ben 
bu suretle bir nevi mal beyanında bulundum, 
sözlerim yanlış anlaşılmasın diye bu beyanda 
bulundum» dediler. Kendisiyle Maliye Vekili 
olduğu sırada birlikte çalışmak mazhariyetine 
nail olmuş bir arkadaşınız olarak ve kendisini 
yakından tanıdığımı zannettiğim için şunları 
arz ediyorum ki; bu girizgâhı beyhude yap
mıştır. Çünkü benim gibi bu çatı altında ken
disiyle birlikte mesai veren bütün senatör arka
daşlarım, bilirler ki muhterem Ferid Melen, 
oidclî dürüst, çalışan bir arkadaşımızdır ve al
dığı her işi canla başla başarmak istiyen l:ir 
arkadaşımızdır. Kendisi büyük gayrimankulle-
rin sahibi olsa dahi, bu vergi ile ilgili olarak 
bildireceği mütalâalar, söyliyeceği sözler el-
betteki şahsı ile ilgili olmıyan sözler olarak ar
kadaşlarımız tarafından telâkki edilir idi. 

Burada bir de küçük serzenisde buluna
yım kendilerine. Bu sözlerimle de bir söz hü
neri göstermediğimi kabul buyururlar, öyle te
menni ederim. 

Muhterem arkadaşlar; bu vergi Türkiye'de 
yeni bir vergi oluyor. Yeni bir vergi olduğu 
için de muhtelif arkadaşlarımızda tereddütler 
yaraitmıştır. Bu tasarı Meclislere sevk edildiği 
ve efkârı umumiye bildirildiği tarihten beri 
bu tereddütler bâzı zihinlerde hâsıl ol
muştur. Bâzı zahirilerde bu tereddüt

ler çok şiddetli bir şekilde hâsıl olmuş
tur ve derece derece bâzı zihinlerde de bu şid
detin derecesi düşük olmuştur. 

Bir defa daha arz etmek istiyorum; bizim 
getirmek istediğimiz bu vergide, mülkiyetin 
özüne, vasıtalı şekilde de olsa, dokunacak bir 
cihet yoktur. Şimdi, sabahleyin de arz etmeye 
çalıştım. Bir gayrimenkulun iktisap değeri var
dır, şüphesiz bir iktisap değeri vardır. Muayyen 
'-ir zaman sonra bu gayrimenkulun değeri çe
şitli sebeplerle artmış olabilir. Bu artış sebeple
ri arasında, işte paranın kıymetiındeki düşüş, 
ki fiyatların yükselmesi, ekonomik konjokıtör 
ve saire bunu ifade eder, paranın değerinde 
liişüş vardır. Bu artma içerisinde şehirleşme 
faaliyetlerimin tesiri vardır ve nihayet bu art
maya spekülatif hareketler de sebebolmuş bu
lunabilir. 

Şimdi, eğer bu kıymet artışı, sadece para 
dsğeriınin düşmesinden ileri gelen bir artış ise 
ve bunu da siz vergiye tabiî tutuyorssanız, bu 
takdirde mülkiyet ile bunun ilgisi vardır. Fa-
ka-t bu artış içerisinde paranın kıymetinin 
düşmesinden mütevellit kısmı da hesaba kata
rak, geri kalan artışı vergiye tabi tutuyorsa
nız bu periyodik olarak elde edilmiş kazanç
lar telâkki edilmesi lâzımgelen ve bir gelir gibi 
telâkki edilmesi mümkün olan bir artıştır, işte 
burada bu artışı hedef tutan bir madde karşı
sındayız. 

Şimdi, arkadaşlarımız diyorlar ki, 10 dö
nüm tarlasını şu köyde sattı, diğer köyde de 
aynı tarlayı satmalabümelidir. Buradaki dai
resini sattı başka bir vilâyete nakletti orada da 
aynı daireyi satmalabümelidir. Orada da aynı 
daireyi satınalabilecek^ir. Aynı toprağı orada 
da satmalajilecektir. Bunu sabahleyin de izah 
etmeye çalıştım. Şimdi tekrar arz etmek isti
yorum. Sabahleyin bir misal verdim. Bunu 
'oprağa da tatbik edebilirsiniz, iktisap bedeli 
farz edelim İd, yüz bin lira idi. 10 sene sonra 
sattığı zaman bu iktisap bedelinin 400 bin, 500 
Mn hattâ 1 000 000 lira olduğunu kabul edebili
riz. 10 sene içersinde fiyatlardaki yükseliş do-
layısiyle paranın değerindeki düşme yüzde kaç 
olabilir her sene ortalama? Bunu düşünelim. 
Son yıllarda % 5 olmuştur. Tutalım M % 10 ol
sun. Bu suretle 100 000 lira değerindeki bir 
malm bugün iki yüz bin lira etmesi lâzıngelir. 
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Eğer, iki yüz bin liraya satılırsa bu, mesele 
yoktur. O iki yüz bin lira ile başka bir yerde, 
başka bir vilâyette o ölçüde, o şekilde bir gay
rimenkul, o vasıfta bir arazi edinmesi, mümkün 
olur. Şimdi, yüz bin lira yatırdı. Paranın kıy
metinin düşüşü dolayısiyle eskiden yüz bin li
rayla satınabildiği bir şeyi bugün iki yüz bin 
lira ile satınalabiliyor. Buna geri dönme değeri, 
geri dönme fiyatı deniyor. Şimdi, burada bir, 
eski yüz bin lirası iki yüz bin lirası olmalı M, 
hiçbir şey eksilmemiş olsun kendisinden. Ve 
aynı malı eğer para olarak muhafaza etmiş ol
saydı yüz bin olarak kalacaktı. Gayrimenkul 
olarak muhafaza ettiği, eğer tam iki yüz bin lira 
ediyorsa mesele yok, hiç zararlı değildir Bir 
başka yere gittiği zaman aynı gayrimenkulu ala
bilecektir. Bunu vergiye tabi tutmuyoruz biz. 
Her sene % 5 nisbetinde ilâveler yapılacaktır bu 
düşmeden mütevellit olarak, matrahtan yahut 
tenziller yapılacaktır. Masraflar da kabul edil
miştir. ödenen vergiler de kabul edilmiştir. 
Şimdi bu iki yüz biri etmiyor da beş yüz bin edi
yorsa, aradaki üç yüz bin tam kazanılmadan 
elde edilen, sây ve gayret sarf edilmeden elde 
edilen bir gelir gibidir. 

Bunu şu misale tatbik edelim. Beş yüz bin 
liraya sattı dairesini, gittiği yerde de beş yüz 
bin liralık daire almalıdır. Böyle düşünmiyecek-
siniz. Kendi malı olan, kendisine aidclan iki 
yüz bin liralık bir değerdir. O daireyi edindiği 
sırada, o apartmanı, o evi o gayrimenkulu edindi
ği zaman o gayrimenkulun şartları ne idiyse ona 
mümasil bir gayrimenkulu başka bir yerde dai
ma alabilecektir. Aradaki üç yüz bin liranın ta
mamı da vergi olarak alınmıyacağı için muayyen 
bir yüzdesi vergi olarak alınacağı için, eski im
kânlarından daha fazla bir imkâna kavuştu
ğundan; eski gayrimenkulünden daha iyi evsaf
ta, daha iyi şartlar içerisinde bir gayrimenkulu 
iktisabedebilecektir. 

Sayın Melen, «kısa bir devre içerisinde bu 
doğrudur» dedi. Şu beyan dahi gösteriyor ki, 
burada vergiye tabi olması gereken bir :~evzu 
vardır. Mademki kısa bir devre içerisinde doğ
rudur bu, kısa bir devre içerisinde elde edilen 
değer artışları vergiye tabi olmalıdır demektir. 
Şu halde vergiye tabi olması gereken bir konu 
üzerinde konuştuğumuzu Sayın Melen de kabul 
buyuruyor. Fakat, diyor ki, uzun bir zaman 

I içerisinde ele aldığımızda, bunun içinden çık
mak mümkün olmaz. 

Şimdi, dünyanın neresinde vardır? Birçok 
memleketlerde bu Değer Artışı Vergisinin mev-
cudolduğu biliniyor. Tutalım ki hiçbir yerde 
yok. Ama, bizim Gelir Vergisi Kanunumuzun 
içerisinde iki türlü vardır. 

1. işletmeye dâhil olan bir gayrimenkul, 
2. İşletmeye dâhil olmıyan gayrimenkul. 
İşletmeye dâhil olan gayrimenkul ister 30 se

ne evvel iktisabedilmiş ve işletmeye konulmuş 
olsun, 30 sene evvelki mukayyet değeriyle işlet
mede durur. 30 sene sonra bu gayrimenkul sa
tıldığı zaman bütün o 30 yıl evvelki değeriyle 
şimdiki değeri arasındaki fark işletme geliri 
olarak işletmeye dâhil olur ve vergiye tabi tu
tulur. Orada uzunca bir zaman işletme ne ka
dar eskiyse o da o kadar eskidir. Şimdi, gelir 
vergisinde kısa zaman içerisinde vergiye ta
bi tutulan şey şu: İşletme ile bir ilgisi yok. 
Gelir Vergisi mükellefi de değil. Ama, dört se
ne evvel bir gayrimenkul satmalmış, dört se
ne geçmeden bu gayrimenkulu satarsa ikti
sap değeriyle satış değeri arasındaki fark be
yannameyle bildirilir Maliye dairesine ve ver
giye tabi tutulur. Buradaki kısa devre arızî 
kazançlarla ilgili olan bir devredir. 

Bizim getirdiğimiz ve huzurunuzda müna
kaşası yapılan sistemde bu, dört yıl kaydına 
bakmaksızın, satuıalınalı, iktisabedileii 4 yıl 
olmuş, 4 yıldan evvel satmalınmış ise bunun 
satışı halinde değer artışı gelir vergisinde ver
giye tabi değildir. Bizim getirdiğimiz sistem
de dört yıldan önceki tarihlerde de satmalın
mış ve iktisabedilmiş olsa aradaki müspet fark 
yine vergiye tabi olacaktır. Ancak, sabahle
yin de arz ettim. Bizim getirdiğimiz sistem
de de kısa devrede vergiye tabi olacaktır 
yine. Emlâk Vergisi kanun tasarısı ile birlik
te müzakeresi yapılmış olsa bunun, veyahut 
da önce Emlâk Vergisi Kanunu görüşülmüş ol
saydı o zaman görülecekti ki, 1 . 3 . 1971 tari
hinden itibaren herkes gayrimenkulunun de
ğerini beyan edecek, Arkadaşlarımız bu be
yan keyfiyetine de itiraz ediyorlar. Sabahleyin 
de arz ettim. Oraya geldiğimiz zaman bunun 
münakaşasını yapacağız. Anahatları itibariy
le şimdi de temas edeceğim. Beyan edildikten 

j sonra iktisap değeri artık budur; bir gayri-
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menkul ister 30 sene evvel iktisap olsun, is
ter 40 sene evvel, ister 5 sene evvel., iktisap 
değeri artık Emlâk Vergisi için beyan edilen 
değerdir. Yani, 1 Mart 1971 tarihinden sonra 
mükellefin benim gyarimenkulün değeri şu 
kadar liradır diye yaptığı beyan artık iktisap 
bedeli olacaktır ve o tarihten sonra satıldığı 
zaman işte bu beyan ettiği değer ile satış de
ğeri mukayese edilecektir. 5 yıl müddetle böy
le muamele yapılacaktır. 5 yıl sonra bir de
fa daha beyana davet edilecektir mükellefler; 
gayrimenkullerinin değerini beyan edecek
lerdir. ikinci beş yıllık devrede satılacak gay-
rimenkuller için bu defa bu beyan esas ola
caktır. Şu halde, bir kontrol sistemi getirili
yor. Bunu iyi düşündüğümüzü zannediyoruz, 
iyi düşündük veya iyi düşünmedik; bunu tat
bikat gösterecektir, kabul buyurduğunuz tak
dirde. Eğer, Emlâk Vergisinin matrahını dü
şük beyan etmiş ise bir gün bu emlâki, bu gay
rimenkulu sattığı takdirde değer artışı ver
gisini önemli nisbette ödemek mecburiyetinde 
kalacaktır. Emlâk Vergisi matrahım layıkı veç
hile veyahut da yüksek bildirdiği takdirde, 
değer artışı vergisini az ödiyecektir sattığı 
takdirde ama, bu takdirde emlâk vergisini 
fazla ödiyecektir. En doğrusu nedir? Bu be
yanı doğru yapmaktır, işte mükellefi beya
nı doğru yapmaya sevk edici bir mekanizma, 
bir sistem, bir otokontıol vasıtası getiriyo
ruz. Binaenaleyh, huzurunuzda görüştüğümüz 
vergi bir hasılat vergisi olmaktan ziyade 
bir kontrol vasıtası olarak getirilmektedir. 

Sayın Kalkaplıoğlu, Emlâk Vergisi ile ilgi
li bâzı mütalâalarda bulunarak bu beyan esa
sı üzerinde durdu. Sabahleyin de bâzı arkadaş
larımız vergi gelirden alınır, gelir yok ki em-
lâktan vergi alıyorsunuz gibi mütalâalarda bu
lundular. 

Muhterem senatörler, halihazırda Türki
ye'de bina vergisi alınır, arazi vergisi alı
nır. 1930 larda konulan kanunlarla bunlar alı
nır. Bina ister kiraya verilsin ister veril
mesin; ister boş dursun, ister durmasın; bina 
vergisi ödenir: Arazi ekilsin veya ekilmesin 
arazi vergisi ödenir mutlaka. Binaenaleyh, bu 
vergilerin, zaten daha 1930 larda vazedilmiş 
olan bu vergilerin gelir ile direkt bir ilgile
ri yoktur. Arazi vergisi tıpkı 1930 larda ka

bul edilen esasa uygun olarak arazinin kıymeti 
üzerinden alınır. 

Sayın Kalpaklıoğlu, babasından kalan ara
ziye baktı, emeği geçti, ve bu suretle o ara
zi değerlendi, dediler. Evvelâ, emlâk vergisi 
bakımından arazinin kıymetini beyan ettiği 
zaman işte o değer kabul edilmiş oluyor. Kal
dı ki kanunda madde var. Her zaman bir tadi
lât sebebidir, imar edilmesi dolayısiyle kıy
meti önemli miktarda artmış ise tadilât tale-
bedilir ve yeni kıymet beyan edebidir. 

Sayın Kalpaklıoğlu, bir de söz arasında şöy
le bir şey söyledi: Burada çok sebepler rol 
oynar, psikolojik sebepler dahi rol oynar, bu
gün evvel 50 bine satınahnan bir gayrimenkul 
icabında bir gün sonra 150 bine satılabilir, bu
yurdular. işte biz bunu hedef tutuyoruz, tam. 
Yani bir gün evvel 50 bine almışınız, bir gvoa. 
sonra 150 bine satıveriyorsunuz. 100 bin lira 
birden bir gelir elde ediyorsunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Rakamı yanlış verdiniz Sayın Bakan. 150 bin 
200 bin şeklinde verdim, 50 binden 150 bine 
çıkartmadım. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Zararı yok 150 bin 200 bin. Yani 50 bin. 
Yanlış not etmiş olabilirim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Kıymet esasının.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Bir de Sayın Kalpaklıoğlu kıymetin ta
mamı üzerinden mi bu vergi alınacaktır, yok
sa aradaki fark üzerinden mi diye bir sual 
sormuştur. Elbette ki aradaki fark üzerinden 
alınacaktır, kıymetin tamamı üzerinden alın-
mıyacaktır. 

Sayın Melen, bu 37 nci maddede yazılı bir 
hususa temas ederek; bir taraftan iktisap 
maliyeti aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur, 
diyerek vergiyi doğuran olayın vukuu tarihin
de bina ve arazi vergilerinin tarhına esas olan 
vergi değeri diyorsunuz, diğer taraftan da bu 
satıldığı zaman rayiç değerle bu değeri mu
kayese ediyorsunuz. Aradaki fark çok bü
yüktür diye temas ettiler. Maddenin altında
ki fikrada «Bu fıkrada bina ve arazi vergisi 
tarhına esas olan değerden yüksek değer ola
rak kabul edilecek değerler, ivazlı intikallerde 
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emlak alım vergisi» ivazsız intikallerde vera
set ve intikâl vergisi matrahının tesbitine esas 
olan değerdir» denmektedir. Şu halde o vergi 
değerinden daha yüksek ve kabule şayan bir 
değer var ise, o değer esas alınacaktır, vergi 
değeri, iktisap değeri olarak esas alınmıyacak-
tır, bu takdirde. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu kanunun 
yürürlüğe girmesi ile lünüâk Vergisi Kanunu
nun yürürlüğe girmesi arasındaki devre ka
lıyor. O devrede alınıp satılan gayrimenkuller 
ıçm ne yapılacaktır konusunu da geçici mad
de hallediyor, O geçici maddeye göre iktisap 
değeni muayyen emsallerle çarpılmak sure
tiyle yükseltilecek ve aradaki fark buluna
caktır. Buna rağmen aradaki fark büyük ola
bilir. Aradaki farkın büyük olmasını Emlâk 
Vergisi önlüyor. Üç aylık, beş aylık veya altı 
aylık bir süre içerisinde icabında satış ya-
pılmıyabilir ve Emlâk Vergisi yürürlüğe gir
dikten sonra satış yapılır ise mesele kalmı
yor. Tam kontrol sistemi olarak o zaman kar
şımıza çıkıyor. 

Sayın Sarlıcalı arkadaşımız bir sual sordu
lar, icra ile satılırsa, cebren satılırsa ne ola
caktır, dediler. Emlâk Vergisi yürürlüğe gir
dikten sonra beyan edilen değer ile satış de
ğeri arasında cebren de satılsa satış değeri 
arasında bir müspet fark var ise, bu esas alı
nacaktır. Binaenaleyh, bu hâdiseye 1 Mart 1971 
tarihinden sonra vâki satışlar için bakmak lâ-
zımgelir. Aradaki devre bir muvakkat, bir 
geçici devredir. 

Bir de bâzı arkadaşlarımız şehirlerde olsa 
o kadar büyük bir mesele yoktur. Köylerde 
vlkı olacak alım satımlarda bu verginin şü
mulüne girmektedir, bu doğru değildir tar
zında beyanda bulundular. Bir istisna mad
desi vardır, köylerde yapılacak alım satımlar
da 40 bin [liraya kadar olan farklar bu ver
giden istisna edilmiştir. Kaldı ki, Emlâk Ver
gisi yürürlüğe girdiği zaman köylerdeki ara
zinin de değerlen;, o günkü değerleri bildirile
cektir ve bu bildirimin özel bir usulü vardır 
kanunda, bütün arazi sahiplerini köylerden şe
hirlere beyanda bulunmak için gelmeleri gibi 
bir güçlükle karşılaştırmamak için bir özel be
yan usulü de ihdas edilmiştir. Emlâk Vergisi | 
Kanunu görüşülürken bunu da konuşacağız. | 

Burada o türlü beyanlar yapıldıktan sonra 
aradaki fark esasen gayet cüzi bir şey olarak 
kalacaktır. 

Şimdi Sayın Kalpaklıoğlu nereye müracaat 
eaeeek, yanlış beyanda bulundu dedi, nere
ye müracaat edecek. Muhterem senatörler, Em
lâk Vergisi Kanununda şöyle bir esas var. Be
yanda bulunması lâzımgelen miktarın, yani 
o değerin % 50 sinden fazla ise aradaki fark, 
o zaman cezalı vergi salınacaktır, kusur ce
zalı. İtirazı, temyizi, Şurayı Devleti vardır,, uz
laşma komisyonuna müracaat etme hakkı var
dır mükellefin. Meselâ 200 bin liralık gayri
menkulun 100 bin lira olarak bildirmiş ise, 
aradaki fark % 50 yi geçmediği için bu fark 
cezasız salınacaktır ve bir ceza tarh olunmıya-
caktır. Emlâk Vergisi müzakere edilirken da
ha detaylı malûmat arz edeceğim. Getirdiği
miz sistemin esas itibariyle tahrirden bir far
kı yoktur. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Soru soraca

ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TüRKMeN (Ağrı) — Efendim, ik

tisap hakkındaki izaha teşekkür ederim. Şim
di meselâ uzun bir müddet az bir bina vergi
si verebilmek için az bir kıymet gösterecektir. 
Satmaya takaddüm ettiği anda ise bina ver
gisi az gösterildiği için aradaki fark da az ola
caktır. Buna bir çare var mıdır? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Başkan, Emlâk Vergisi huzuru
nuzda görüşülmemiş olduğu için arkadaşları-
mızm gayet tabiî bâzı tereddütleri oluyor. Bi
na vergisi maksadiyle beyanda bulunduktan 
sonra, kıymet beyan edildikten sonra, bu 
beyan beş sene muteberdir. Ancak beş sene 
içerisinde maliye bu doğru mudur, değil midir 
bunu araştıracaktır. Bu beyanı doğru, mudur, 
değil midir. Eğer gayrimenkulun değeri 200 
bin lira ise ve mükellef de bunu 100 bin lira 
göstermiş ise, 200 bin lira olarak tesbip edildi
ği zaman cezasız vergi tarh olunacaktır ve o 
230 bin esas alınacakta, iktisap değerine o 200 
bin lira esas alıncaiktır. Ve bu suretle satış ile 
iktisap değeri mukayesesi buna göre yapılacak
tır. Beş yıl sonra zaten bir defa daha beyan 
edecektir. 
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BAŞKAN — Sayın Tüzün. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Bakan beyanlarının başında bir misal 
verdiler. 

Bu meseleyi şahsan ben iyi anlıyamadım, te
reddüt içinde kaldım. Şimdi 100 bin liraya alın
mış bir mal, para kıymetinin düşmesi sebebiy
le, normal olarak bir müddet sonra 200 bin li
ra olabilir ve bu 200 bin liralık malın satışın
dan bir miktar vergi ödenir ve kalan para ile 
aynı kıymette bir mal alınabilir, beyanında bu
lundular. Şimdi 200 bin liraya satılmış bir ma
lın ilk 50 bin lirasından % 15., ondan sonra 
gelen 50 bin liradan % 20 ve sonra gelen 200 
bin liradan % 30 vergi kesilecektir. Benim yap
tığım hesaba göre 47 bin liralık bir vergi öde
necektir. Şimdi 200 bin liralık bir malın satı
şında elde ancak 153 bin lira kalacaktır. 153 
bin lira ile aynı değerde bir inalı almak müm
kün olabilecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Başkan, Sayın Zerin Tüzün 
arkadaşımız gayet tabiî, bu yeni bir vergi oldu
ğu için, izahatım kâfi derecede açık olmamış, 
öyle anlıyorum. Şimdi verdiğim misali şöyle 
anlamak lâzımgelir. 10 sene evvel 100 bin lira
ya bir gayrimenkul satınalmış idi. Bizim ge
tirdiğimiz kanunda her sene için % 5 nisbe-
tinde buna ilâve yapılabilir, para düşüşü dola-
yısiyle. 10 sene olduğuna göre % 50 demektir. 
Demek ki, 150 bin. Şimdi bu gayrimenkul ne 
kadar vergi ödediyse bunlar da buraya ilâve 
edilecektir. Diyelim ki, senede 5 bin lira da ver
gi ödedi 175 bin. Kanunda kabul edilen diğer 
bâzı masraflar varsa, ki vardır zannediyorum, 
onları hatırhyamıyorum şimdi, onları da ilâve 
edecek olursak, yani bir misal verdiğim için 
kaba haıtlariyle arz ediyorum. Bu tutalım ki, 
200 bin olmuş olsun. Şimdi bu 100 bin liraya 
on sene evvel almış olduğu gayrimenkul 500 
bin liraya satıldığı zaman şu 200 bin lirayı ev
velâ 500 bin liradan düşeceğiz. Geriye kalıyor 
300 bin lira. İşte vergi matrahı bu 300 bin lira
dır. 200 bin lirayı bıraktık, bakınız para kıy
metinin düşüşü, masrafları, vergileri hepsini 
ekledik 200 bin lirayı mal sahibine bıraktık, on
dan bir vergi alınacak değildir. Geriye kalıyor 

300 bin lira. Bu 300 bin lira işte kanunda bu
yurduğunuz nisbetller dâhilinde vergiye tabi tu
tulacaktır. 300 bin liranın hepsi de alınmıyor ve 
hesabını yaptığımız zaman, zannediyorum ki, 
buradan daha 200 bin lira kalacaktır gayri-
menkuil sahibine. Bu suretle 400 bin lira. Şimdi 
evvelce kendi varlığına göre alabileceği gay
rimenkulun değeri 200 bin lira idi, onu bırak
tık kendisine. Buradan da daha 200 bin lira 
geliyor. Sadece 100 bin lirasını vergi olarak 
aldık. Bu suretle kendi malî iktidarı dâhilin
den ve ondan daha da fazla, daha iyi şartlar 
içerisinde, başka bir yerde gayrimenkul edinme 
imkânı hiçbir zaman elinden alınmış olmuyor 
ve mülkiyetin özüne de dokunulmuş olmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun 
sorunuzu sorun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, benim iki sualim var Sayın Ba
kandan. Birinci sualimde, bunda sarahat ol
mamakla beraber zannediyorum, kanunun istih
daf ettiği mâna tapulu gayrimankuller hak
kındadır. Topusuz gayrimenkuller hakkında ne 
düşünüyorlar, bunların alınıp satılması nasıl 
olacaktır? 

İkincisi, para ayarlamasına gidildiği tak
dirde, söyledikleri fikirler aynen varit midir, 
değil midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Topusuz gayrimenkuller ile, 

BAŞKAN — Topusuz gayrimenkulierds sa
tış nasıl olacak, vergilendirme nasıl olacak o. 
Biri de para değerlendirilmesi halinde... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Başkan, burada mülkiyetin in
tikali mevzuubahistdr. Gayrimenkullerde mül
kiyet tapuya tescil ile intikal eder. Menkuller
de de teslim ile intikal eder. Sayın Kalpaklıoğ
lu bir hukukçu arkadaşımız olarak bunu ga
yet iyi bilirler, şüphesiz. Bu değer artışı, kıy
met artışı vergisi tapuya tescili mümkün olan 
ve o suretle intikali mümkün olan gayrimen-
kullerden alınacaktır. Hukufcan tapuda müsec-
oel olmıyan gayriımenkuülerin el değiştirmesi 
ile mülkiyetin değişmiş olması, mülkiyetin in
tikal etmiş olması mümkün değil. Çünkü gay
rimenkulun mülkiyeti ancak tescil ile intikal 
eder. 
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BAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan bu mese
leye anlaşılan tekrar dönülecek, bu itibarla bu 
sualle ilgili başka sualler sorulmak isteniyor. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Benıim de su
alim var, anlamadığımız bir husus var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALİK TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim Sa

yın Maliye Vekili gayrimenkulun tarifinde pek 
anlamadığımız bir izahat verdiler. Gayrimen
kulun tapuya tescili müseccel olan gayrimen-
kuller içindir. Ama tapuda müseccel olmıyan 
gayrimenkuller de vardır. Bu onun gayrimen
kul vasfını kaldırmaz. Bu da gayrimenkuldur. 
Yani tescile vabeste olması halinde tapu kay
dına müseccel mülkiyet olarak geçmiş oluyor. 
Binaenaleyh bunun izahını bu şekilde vermek 
geçerli olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, burada mev-
zuubahis olan kıymet artışı daha ziyade konu
şulan şey, arsalar, tarlalar, binalar... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Müseccel ol
mıyan gayrimenkuller var. 

BAŞKAN — Onu kasddettiler. Sayın Tüzün 
buyurun efendim. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Sayın Bakanın verdiği izahat
tan maalesef tatmin olmadım. Şöyleki, meselâ 
bir mal 300 bin liraya satılıyor, rayiç bedeli ise 
500 bin liradır. Aynı mahiyette tekrar bir malı 
almak için 500 bin lira vermek zorunluğu var
dır. Esasen bundan da büyük bir vergi kesil
mektedir, benim iddia etmek istediğim husus, 
500 bin liralık bir maldan 100 bin lira vergi 
kesilmektedir. Aynı bu para ile yani 500 bin 
lira ile nasıl aynı mahiyette bir malı alacaksınız 
bunu anlıyamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün bununla ilgili ol
madı efendim. Birinci sualinizi tekrarladınız. 
Şimdi her fikri kabul ettirmek mecburiyeti gibi 
durum yok. Siz sual sordunuz Sayın Bakan da 
cevap verdiler. 

Sayın Bakan Sayın Kalpaklıoğlu'nun ikinci 
bir suali vardı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) —- Sayın Kalpaklıoğlu para değerinde 
bir operasyon yapılacak olursa ne olacaktır diye 
bir sual sordular. Bu kendi şartları içinde mü
talâa edilmek lâzımgelir. Yalnız gerek Sayın 
Tüzün, gerek arkadaşlarımızın göz önünden uzak 
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tuttukları bir husus vardır. Sayın Tüzün'ün mi
sâlini ele alarak cevap arz etmek istiyorum. Eğer 
Saym Tüzün bu 500 bin lira edecek olan gayri
menkulu için Emlâk Vergisi bakımından benim 
gayrimenkulumun değeri 500 bin liradır diye 
beyanname verecek olursa bu takdirde bu gayri
menkul de 500 bin liraya satılırsa hiçbir vergi 
ödemiyecektir. Değer Artışı Vergisi ödemiye-
cektir. 

EDİP SOMUNCUOĞLU (Erzurum) — Vergisi 
ne kadar olacaktır?... 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, mü
saade almadan sormayın, o elbette başka kanun
da olduğu için cevaplamıyorlar. Bu kanuna gö
re cevap veriyorlar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, müsaade buyurun bir hususu tav
zih edeceğim, yanlış bir anlaşma oldu, çok mü
him bir noktadır. 

BAŞKAN — Sizinkine cevap verecek efen
dim. Şimdi Sayın Bakan ikinci sorusu para 
ayarlaması olduğu zaman durum ne olacaktır 
diyorlar. Değil mi efendim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade edin arz edeyim. Bugün Türkiye'deki 
gayrimenkullerin % 80 ni, Sayın Bakanın da 
bildiği gibi, tapusuz olduğuna göre ve bunların 
da % 80 ninin de vergi kayıtları olduğuna göre, 
açıkça buradaki beyanından da anlaşıldığına gö
re, burada tapulu gayrimenkuller mevzuubahis-
tir. Onun dışında değildir dediklerine göre, şu 
adalet ölçüsünü nasıl tahakkuk ettireceklerdir? 
Onu soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Sayın Başkan, buradaki gayrimenkul 
intikali benim arz ettiğim husus şu: Gayri
menkul intikali tapuya tescil ile olur. Şimdi 
tapuya tescil edilmeden bir devir ve intikal ol
madığına göre bu Kıymet Artışı Vergisi bakı
mından yapılacak muamele yoktur. Ama,. 

BAŞKAN — Tamam efendim bu kadar kâfi. 
ikinci sorularına cevap verin. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — İkinci sorularına arzı cevabettirn Sa
yın Başkan. Bir para operasyonu yapıldığı tak
dirde, kendi şartlarına tabi olur. 
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BAŞKAN — Yani o şartlarda ayarlama ya
pılır. Buyurun Sayın Kmaytürk, sualinizi so
run. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Efen
dim, kanun 1 Mart 1971 den itibaren yürürlüğe 
gireceğine göre ve beyan da o tarihten itibaren 
muteber olduğuna göre, yarın büyük bir ihtiyaç 
karşısında malını satacak olan arkadaş, bu ka
nun yürürlüğe girdiği zaman hangi durumda ve 
nasıl olacaktır? Ve bunlar arasındaki fark ne 
olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Sayın Kınaytürk'ün sualinin cevabı geçici 
1 nci maddede vardır. Bina Vergisi tarhına esas 
gayrisâfi iratları veya Arazi Vergisi tarhına esas 
değerleri 1 . 1 . 1947 tahdidedilmek suretiyle 
konulmuş olan gayrimenkuller için Vergi Usul 
Kanununun 268 nci maddesinde gösterilen.. 

BAŞKAN — Tamam efendim, geçici 1 nci 
maddede var dediniz. Şimdi birinci takrir oku
tuyorum efendim. 

Başkanlığa 

Finansman Kanununun gayrimenkul kıymet 
artışına ait 33 ilâ 46 ve mütaakıp maddelerinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Yani 33 ile mütaakıp maddeleri 
ki, 46 nci maddeye kadar. Bu maddelerin me
tinden çıkarılmasını talebediyor Sayın Melen, 
bu takriri ile. Hükümet ve Komisyon bu tak
rire katılıyor mu efendim?.. Hükümet ve Ko
misyon Sayın Melen İn 33 ncü maddeden 64 ncü 
maddeye kadar metinden çıkarılması teklifine 
katılıyor mu?... Katılmıyorlar. Takririn dikka
te alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

iki takrir daha vardır aynı mahiyettedir, 
ikisini de okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmelerin ışığı altında yeniden düzenlen
mesi için maddenin Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 33 ncü madde

nin Komisyona iadesine karar verilmesini tek
lif ediyorum. 

Kayseri 
Hüseyin Kalkaplıoğlu 

BAŞKAN — Her iki takrirde maddenin Ko
misyona iadesini istemektedir. Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim?... Katılmıyor. 

Takrirlerin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler.. 
Takrirler kabul edilmemiştir. 

Son takriri okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısının Gayrimenkul 
Kıymet Artışı Vergisinin mevzuunu gösteren 
33 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Eklenen fıkra: Gelir ve Kurumlar Verigsine 
tabi olan mükelleflere ait teşebbüslerin aktifle
rine kayıtlı gayrimenkuller bu vergi mevzuuna 
girmez. 

Van Konya 
Ferid Melen Sedat Çumralı 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, tabiî yağından büyüğünü kurtara
madık, simidi küçüğünü kurtarmaya çalışıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar; ilk izahatımda da 
arz eitltim : Değer Artış Vergisi hem Gelir Ver
gisi Kaııunuımujada var ve hem de müstakil bir 
vergi olarak girmektedir mevzuatımıza. Şim
di Gelir Vergisi Kanununda, Gelir Vergisine 
itabı müessesenin, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanununa talbi müessesenin aktifine girmiş 
olan gayrimenkuller, eğer satıldığı takdirde, 
amortisman ve saire düştükten sonra kalan 
miktar kazanç sayılır. Sayın Bakan da izah 
«ittiler v« Gelir Vergisine ve Kurumlar Vergi
sine talbi olur. Şimdi buraya böyle bir fıkra 
koymadığısınız takdirde korkarım ki, Gelir ve 
Kurumlar Vergisine tabi olan bir şeyi aynı za-
amamda bu vergiye talbi tutacağız ve bu defa 
mükerrer olacak. Veyahut da şöyle bir durum 
var : Biz 1964 yılında Gelir Vergisi Kanunun
da, Kurumlar Vergisi Kanununda yaptığımız 

I tadilât ile, yatırımları teşvik etmek için, değer 

489 — 
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artışımdan doğan farkları eğer yatırımlara tah
sis ettiği takdirde, yeni yatınım yaptığı tak
dirde vergiden muaf tutmuştuk. VeyaJhuit sür
atli amortisman usulü ihdas etmiş idıük. Eğer 
böyle bir hüküm koymazsak bu takdirde bu 
muafiyeti fiilen kaldıracak bu yeni kanun. 
Başka bir kanunla, Gelir Vergisi Kanunu ile 
bunları muaf tuttuğumuz halde yatınımı teş
vik etmek için, yeni kanun bu muafiyeti orta
dan kaldıracaktır. Bu sebeple bunu bertaraf 
etmek üzere bu ihtimalleri aktife dâhil gayri-
menkullerin bundan hariç tutulması, yani 
Gelir Vergisine tabi tutulması uygun olacak
tır. Gelir Vergisi aslında bu vergiden ağır 
olacaktır, nisbeti bakımından. Ama bazıların
da Gelir Vergisinde yatırımları teşvik için, 
teşvik tedbirleri alınmıştır. Binaenaleyh, bü
yük bir ihtilâftı önlemek üzere burada sanı
yorum ki, bu madde konmasa dahi, belki me
tin öyle anlaşılacaktır. Ama, korkarım M, tat
bikatta birçok tereddütlere sebebolur. Buna vu
zuh vermek işin böyle bir fıkranın eklenmesi
ni teklif ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümet, Maliye Bakanı Sa
yın Mesut Erez. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, bu konuda Sayın Melen'den 
farklı düşünmüyoruz. Yalnız zannediyorum, 
Sayın Meılen'in tereddüdettiği husus kâfi dere
cede bir vuzuh veya açıklık olmaması keyfiye
tidir. 44 ncü maddeye dikkat buyurulacak 
olursa, bu kanuna göre vergiye tabi değer 
farkları Gelir veya Kurumlar Verdisinin mev
zuuna girdiği takdirde 42 nci madde gere
ğince vergi teminatı alınmakla iktifa olunur. 
Teminat olarak alman bu vergi Gelir ve Ku
rumlar Vergisinden tamamen mahsubedilir fık
rası ille Sayın Melen în dediği hususu kanun 
veya tasarı karşılamiya çalışmıştır. Bununla 
beraber Sayın Melen bu hususta ısrar ediyor 
ise, bu maddeye daha fazla açıklık getirilme
sini istiyorsa, zannederim önergesinin yeri 44 
ncü maddedir. 44 ncü madde geldiği zaman Sa
yın Melen'in önergesi üzerinde düşünelim ve 
44 ncü maddeye bir vuzuh verelim. Böyle 
olursa, Sayın Melen de kabul ederse önergeyi 
54 ncü maddede mütalâa edelim, 

I BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan önerge
yi vereyim, 44 ncü madde ile bir karşılaştırın. 

Şu halde 33 ncü maddeyi okunan şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi verilen iki önergeyi tetkik 
etmesi için komisyona vermiştik. Komisyon 
ayrı bir şeyle getirmişler. Fakat önerge sa
hibi arkadaşlar buna katılırlar mı, katılmazlar 
mı orasını bilmiyorum. 

Buyurun Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

değerli sentörler; Başkanlığa takdim ettiğim 
önergemin mahiyeti meslek kuruluşlarının da 
komisyonlarda temsil edilmesini temin etmek
ten ibarettir. Bugün esnafın Türkiye'de bütün 
il ve ilçelerde teşkilâtı vardır. Bunların sayısı 
2 913 civarındadır. Ticaret ve Sanayi Odaları
nın ise, Türkiye'nin her yerinde teşkilâtı yok
tur. Bunların sayıları ise, hafızam beni ya
nıltmıyorsa, 163 civarındadır. Komisyonun 
hazırlamış olduğu ve 15 nci maddeye 2 nci fık
ra olarak ilâve ettiği metni gördüm. Maksat 
hâsıl olmaktadır, komisyonun yaptığı ilâveye 
iltihak ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — iltihak ediyorsunuz. Sayın 
Kalpaklıoğlu okuyayım, sizin önerge ile bir ir
tibatını bulursanız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Temsil ediliyorlarsa tamam. 

BAŞKAN — Komisyon şöyle bir şey yap
mış, komisyonumuza geri alman 15 nci mad
deye 2 nci fıkra olarak aşağıdaki ibarenin ek
lenmesini demiş, «il merkezinde esnaf ve sa
natkârlar dernekleri birliği bulunduğu takdirde 
buradan seçilecek iki üye Ticaret Odası tem
silcileri yerine geçer» demiş. (Kim seçecek, 
nasıl seçecek? sesleri) 

BAŞKAN — Dernek, birlikler seçecek tabiî. 
Şu halde iki önerge sahibi bu önergeye katılı
yorlar, önergeyi tekrar okutacağım. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kanım, şimdi illerde ticaret odalarının temsil
cileri bu komisyonlarda mevcudolacak. Tica
ret odaları temslcilerini çıkarmak suretiyle 

1 esnaf kefalet kooperatifi temsilcilerini mi so
kuyoruz yerine, yoksa ayrıca iki tane esnaf 
kefalet kooperatifi temsilcisini mi sokuyoruz? 
Onu anliyalım. 

490 — 



0. Senatosu B : 95 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başlkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ticaret 
odalarının teıms'lcisi dört idi, bu ikiye indiri
liyor, diğer ikisi için esnaf derneklerinden alın
mak suretiyle tamıamlanıyior. 

BAŞKAN — Şu halde komisyonun önerge
sini okultuyorum. 

Yüksek Başjkanlığa 
Komisyonumuzca geri alman 15 nci madde

ye ikinci fıkra olarak aşağıdaki ibarenin ek
lenmesini arz ve teklif «derim. 

Geçidi Komisyon Başkanı 
Yiğit Kölker 

«il merkezinde esnaf ve sanatkârlar der
mekleri [birliği bulunduğu (takdirde, buradan 
seçilecek iM üye ticaret odası temsilcileri ye
rine geçer. 

(İfade yanlış, yanlış ibare oldu stesleri) 
BAŞKAN — ifade biraz değişmiş oluyıor. 

Yani ticaret odası temsilcilerinin ikisinin ye
nin© geçer şeklinde önergeyi düzeltiyoruz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, esnaf kefalet kooperatifi bulunan yerüer-
)de seçilecek iki üye deniyor. Binlerce üyesi 
varıdır, nasıl seçecektir? 

BAŞKAN — Bir vilâyette esnaf dernekleri 
(birliği varsa birlik idare heyeti seçecektir. Ya
ni sizin söylemek istediğiniz şekilde olacak. 
Yani seçim ümuımi seçiim değil de iki kişiyi 
(birlik idarte heyeti seçecefk. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Binlerce 
üyesi vardır, nasıl seçecelküir? 

BAŞKAN — önergeyi kasdedilen mânasiy-
le yani ticaret odalarının dört üyesinden iki
sinin yerine esnaf dernekleri birliği olan vilâ
yetlerde idare heyetimin seçeceği iki üyenin, 
Idört ticaret odası temsilcisinin ikisinin yerine 
geçmek üzere mânasiyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul öddilfmişttiir. 

15 nci maddeyi kalbul edilen bu değişiklikle 
Mrlükte oyunuza arz ediyorum. Kabul (edenler... 
Ertaniyienler... Kalbul edilnıiışjtör. 

Mükellef 
Madide 34. — Verginin mükellefi, bina, ara-

98İ ve arsaları devir ve tenilk eden gerçek ve 
ttüzel kişilerdir. 

- 491 
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BAŞKAN — Maiddeyi oylarınıza arz edüyo-
rum. Kalbul edenler... Btmli)yenilier... Kabul edil-
ımişltir. 

isltülsna ve imuafhMar 
Madde 35. — a) Genel bütçeye dâhil dai

reler, ıkaltma bütçeli idareler, özel idare ve be
lediyeler ile köyler vergiye tabi değildir. 

(b) Belediye sınırlarının ve belediye sınır
larına mücavir Ibuüunan ve beldenin müstakbel 
inkişafı batanından lüzum görülen sahaların 
Idışındaki devir ve temliklerden doğan değer 
farklarının 40 000 İrası veya ikttisaibolunan de
ğerlerin % 10 u vergiden müstesnadır. 

e) Belediye sınırlarının ve beleddjye şuur
larına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel 
inkişafı bakımından lüzum görülen sahaların 
İçindeki devir ve temliklerden doğan değer 
farklarının 5 000 İrası, (ziraat arazisinin de
vir ve temliğinde değer farklarının 25 brin 1-
rası veya iiktisabolunan değerlerin % 10 u) 
vergiden müsftesnaldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki tane öner
ge vardır, okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının gayrimenkul 

İaymet artışı vergisine ait kısmm istisna ve 
muaflıkları gösteren 35 nci (b) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

(b) Belediye sınırlarının ve belediye sı
nırlarına mücavir bulunan ve beldenin müs
takbel inkişafı bakımından lüzum görülen 
sahaların dışındaki gayrimenkullerin değer 
ve temliklerinden doğan kazançlar ve değer 
farkları vergiden müstesnadır. 

Van 
Ferid Melen 

Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının gayrimenkul 

kıymet artışına ait üçüncü kısmında yer 
alan ve istisna ve muaflıkları gösteren 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasındaki beşibin liralık 
istisna haddinin ellibin liraya çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Van Konya 
Ferid Melen Sedat Çumralı 



C. Senatosu B : 95 17 . 7 . 1970 O : 2 

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

muhterem arkadaşlarım; konuşmamda bil
hassa köylerdeki arazinin bu vergiye tabi 
tutulmasının mahzurları üzerinde hem ikti
sadi, hem sosyal mahzurları üzerinde uzun 
boylu durmuştum. Bunları tekrar etmiyece-
ğinı. Bu metinde köylerdeki değer artışın
dan doğan farkların 40 bin lirası muaf tu
tulmuştur. Bu az çok köylü arazisini vergi
den muaf tutar, ama şunu önlemez : Bir 
defa köylü hiç değer artışı bulunmasa dahi, 
her satış için satış bedeli üzerinden gelip 
% 6 depozitoyu yatırmaya mecburdur, ileride 
bu 40 bin liralık muafiyet olduğu için vergi 
tahakkuk etmiyeceğinden bu depozitosunu geri 
alacaktır ki, bu, bir külfettir. Yani fuzulen 
köylümüzü tâzibederiz. Mademki, fiilen bü
yük bir vergi de alınmıyacaktır, büsbütün 
muaf tutalım ve meseleyi bu şekilde hallet
miş olalım. 

İkincisi, bu vergiden doğan farkların yani 
değer artışının bâzı hallerde nazari olduğunu 
da izah etmiştim. Binaenaleyh, bir haksızlığa 
sebebolmamak için öteki fıkradaki beşbin 
liralık muafiyeti hiçolmazsa ellibin liraya çı-
karırısanız adaletsizlikleri biraz yumuşatmış 
oluruz. Çünkü adaletsizlikler büyük rakam
lar içerisinde erirse görünmez hale gelir, 
yumuşar, daha az tesir yapar, hale gelir. 

Öteki tadil teklifini de bu sebeple ver
dim, kabulünü rica ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Kö-
ker. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; biraz 
önce Sayın Melen'in 33 ncü madde ile ilgili 
olarak vermiş oldukları önergeleri verdi. 

BAŞKAN — 44 ncü maddede muamele gö
recekti. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Şimdi biz bunu ince
ledik ve 35 nci maddeye bir (d) fıkrası ola
rak ilâvesini uy^un görüyoruz ve önerge 
sahibi ile de mutabakat hâsıl ettik. Şimdi bu 
takriri de Riyasete takdim ediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Şimdi bu iki takrirden ayrı bir takrir mi

dir bu Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Evet aynıdır 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi birinci ve ikinci tak
rirleri okuduk, Sayın Melen de takrirler 
hakkında izahat verdiler. Bu ilk iki takrire 
Hükümet ve Komisyon katılıyor mu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde sırası ile tekrar oku
tup, oylıyacağım. 

(Van üyesi Ferid Melen'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. Takririn dikkate alınmalını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

ikinci takriri okutuyorum. 
(Van Üyesi Ferid Melen ve Konya Üyesi 

Sedat Çumralının takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılmıyor, dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

Üçüncü takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının gayrimen

kul kıymet artış vergisinin mevzuunu göste
ren 35 nci maddesinin sonuna aşağıdaki (d) 
fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

d) Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olan 
mükelleflere ait teşebbüslerin aktiflerine ka
yıtlı gayrimenkuller bu vergiye tabi değil
dir. 

Van Konya 
Ferid Melen Sedat Çumralı 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu 
metni beraber hazırladılar ve önerge sahibi 
ile de mutabıklar. Takriri oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen değişiklikle birlikte 35 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Matrah 
Madde 36. — Verginin matrahı arazi, arsa 

ve bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bö
lümleri dâhil) devir ve temliki karşılığında 
iktisabolunan değerler ile bunların iktisap 
maliyetleri arasındaki farktır. 

Devir ve temlik karşılığına iktisabolunan 
değerler heyan tarihindeki rayiç bedelden 
aşağı olamaz. 

Arazi, arsa ve bunlar üzerindeki bina
ların (bağımsız bölümler dâhil) ivazsız devir 
ve temlikinde matrah, bunların devir ve 
temlik tarihindeki rayiç bedelleri ile devir 
ve temlik edenin iktisap maliyetleri arasındaki 
farktır. 

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

iktisap maliyetinin tesbiti 
Madde 37. — iktisap maliyeti (Üçüncü kı

sımla ilgili geçici madde hükmü mahfuz ol
mak kaydiyle» aşağıdaki esaslara göre tesbit 
olunur. 

a) Vergiyi doğuran olayın vukuu tari
hinde 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, 
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Bu fıkrada Bina ye Arazi Vergisi tarhı
na esas olan değerden yüksek değer olarak 
kabul edilecek değerler, ivazlı intikallerde 
Emlâk Vergisi, ivazsız intikallerde Veraset ve 
intikal Vergisi matrahının teshitine esas olan 
değerdir. 

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

Matrahtan yapılacak tenziller 
Madde 38. — Aşağıda gösterilen giderler 

matrahtan tenzil olunur. 
a) 'Gayrimenkulun iktisabı için öden

miş bulunan her türlü vergi, resim ve harç
larla 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 bu
lunan bina ve arazi vergileri. 

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

Sayın üyeler 39 ncu maddeye geldik. 
39 ncu maddede verilmiş birçok önerge var. 
Binaenaleyh, mesai saatimiz da dolmuş bu
lunmaktadır. 

20 . 7 . 1970 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,00 
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Cumhuriyet Senatosu 
Gündemi 

1)5 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 7 . 1970 Cuma 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

X. — Cumhuriyet Senaitosu Başkanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . ! — Finansman (kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatoseu Anayasa ve Adalet, içişleri, Malî 
ve İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi : 1/330; Cum
huriyet Senatosu : 1/1129) (S. Sayısı : 1457) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye

si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
lâbmın ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
58, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İntüzük teklifi ve Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Giirsoytrak'uı, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(1/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 83 nci 
'maddelerinin tadili halikında içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/283) (S. Sayısı : 1441) 
(Dağitma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Yiğit Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senaitosu Tabii Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi: 2 .6 .1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

X 7. ı— J444 ısayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Se
natosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari
hi : 18 . 6 . 1970) (Bitiş tarihi : 29 . 7 . 1970) 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üye
si Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(Daıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKiNCi GÖRÜŞMESI Y A P I L A C A K • 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

L — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec

lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. 
Sayısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) 
(S. Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi: 11. 7 .1970) 

X 3. — Emlâk Vergisi (kamunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu içişleri, Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1130) (S. Sayısı : 1461) (Dağıtma tari
hi : 11 . 7 . 1970) 
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