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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı açık
oya sunuldu ve yapılan tasnif sonunda tasarının
kanunluğunun, iki çekinsere karşı, 260 oyla ka
bul olunduğu bildirildi.
Bu münasebetle bu birleşime başkanlık eden
Kâzım Orbay ile Devlet ve Hükümet Başkanı
Orgeneral Cemal Gürsel'in, mütaaddit alkışlarla
tasvip gören, konuşmaları dinlendi.
Birleşime son verildi.
Başkan
Kâzım Orbay

Kâtip
Şahap Kitapçı

Kâtip
Refet Aksoyoglu
2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Hesabı Katî
kanunu tasarısı (1/142) (Bütçe Komisyonuna)
2. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1959 bütçe
yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/143) (Bütçe
Komisyonuna)
3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı
(1/144) (Bütçe Komisyonuna)
4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı
(1/145) (Bütçe Komisyonuna)
5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1959 bütçe yılı
Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/146) (Bütçe Ko
misyonuna)
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6. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı (1/147) (Bütçe Ko
misyonuna)
7. — Hükümetimizle Kalkınma İkraz Fonu
arasında imzalanan 6 milyon dolarlık İstikraz
Anlaşmasının tasdikma dair kanun tasarısı
(1/150) (Dışişleri Komisyonuna)
8. — Hükümetimizle Kalkınma İkraz Fonu
arasında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek
Demir ve Çelik fabrikaları ile alâkalı olarak, im
zalanan Anlaşmanın tasdikına dair kanun tasa
rısı (1/151) (Dışişleri Komisyonuna)
Tezkere,
9. — 1918 sayılı Kaçakçılığın meni ve takibi
ne dair Kanunun 6846 sayılı Kanunla değiştiri
len 60 neı maddesinin yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/113)
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Açılma saati : 15
BAŞKAN — Kâzım Orbay
KATİPLER : Alev Coşkun, Refet Aksoyoğlu

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Efendim, yeter sayı vardır.

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — 1918 say ıh Kaçakçılığın meni ve taki
bine dair Kanunun 6846 sayılı Kanunla değişti
rilen 60 ncı maddesinin yorumlanmasına
dair
Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere Geçici
Komisyon kurulması (3/113)
BAŞKAN — Gündeme geçmeden
evvel,
Başbakanlıktan Kurucu Meclis Başkanlığına
gönderilmiş olan bir yorum isteği var.
1918 sayılı, Kaçakçılığın meni ve takibine da
ir Kanunun, 6846 sayılı Kanunla değiştirilen
60 ncı maddesinin yorumlanması (hakkında, Baş
bakanlıktan Kurucu Meclis Başkanlığına bir
tezkere gelmiş bulunuyor.

Bu yorum isteğinin ele alınması için ilgisi
dolayısiyle M. B. Komitesi İktisat ve Sosyal
İşler Komisyonlarından, Temsilciler Meclisi
Adalet, Gümrük ve Tekel ve Maliye komisyon
larından seçilecek olan ikişer üyeden mürekkep
bir Geçici Komisyon kurulması Başkanlık Divanmızea uygun görülmektedir. Eğer,- bu dü
şünceyi tasvip buyurursanız, ilgili komisyonlar
dan ikişer kişi seçilmesi karar altına alınacak
tır. Bu sebeple, şimdi okuduğum şekilde, ikişer
üyenin seçilip bunlardan mürekkep bir Geçici
Komisyon kurulmasını Kurucu Meclisin yüksek
oylarına sunuyorum. Kabul edenler...'Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1837 sa/yılı Bina Vergisi Kanunu ile
3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında Karma Komisyon raporu (1/101) (1)
. BAŞKAN — Gündemimizde 1837 sayılı Bi
na Vergisi Kanuniyle 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206
sayılı Kanunda değişiklikler yapılmasına dair
kanun tasarısı hakkında Karma Komisyon-ra
poru vardır. Başkanlık Divanınız halen yürür
lükteki tüzüğün 34 ncü maddesindeki; «Encü
menler.«mazbatalarını Meclis Riyasetine verir'•-'•'• (l)'42 S> Sayılı" bds'mdyazıya 3 nen ek ve
3'ncu-ekin eki tutanağın sonundadır. •

ler. Riyaset bu mazbataları derhal bastırıp aza
ya dağıtır»' 'hükme göre Karma Komisyonun
verdiği raporu derhal bastırıp sayın üyelere
dağıtmış bulunmaktadır.
Ancak; yine tüzüğümüzün yürürlükteki
maddesine göre bir konunun Yüksek Meclisinizce konuşulâbilmesi için dağıtılmasından iti
baren 48 saatin geçmesi gerektir. Şu anda he
nüz 48 saat tamam olmuş değildir, Bu hale na
zaran kanunun bugün Meclisinizce konuşula
bilmesi verilecek oylarınızla, tasvip buyurulursa, mümkün olabilecektir. Bu sebeple kanunun
bugün görüşülmesini yüksek oynarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun
tasarısının bugün görüşülmesi kabul edilmiştir.
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Elimizdeki kanunun maddesine göre, Arazi I lece iratsız arazi ve arsaların vergi kıymetleri
ve Bina Vergisi kanunu tasarısı üzerinde, Millî üzerinden 9 misli bir zamma tâbi tutuluyordu.
Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi arasın Karma Komisyon bu noktada bir mutabakata
daki görüş ayrılığını gidermek üzere kurulan vardı ve birinci maddenin metinden bunun çı
Karma Komisyonun raporu hazırlanmış bulun
karılmasına karar verdi. Böylece artık iratsız
maktadır.
arazi ve arsalardan alınacak vergi yekûnları
sadece 9 mislinden ibaret kaldı. Bu noktada
İçtüzüğümüze göre, sözcüler ancak kürsü
tam bir mutabakat ile huzurunuza gelmiş olu
den beyanda bulunabilirler. Sayın üyeler de
yoruz.
oturdukları yerden sözcülere soru yöneltebilir
ler. Konu üzerinde umumi müzakere açılmaz.
İkinci ihtilaflı nokta, arazi üzerinden alın
Müzakere meselesi, yalnız Anayasaya mahsus
makta olan vergiye yapılacak zammın miktarı
tu. Burada varit değildir.
üzerinde oldu. Kaç misil olsun, diye. Temsil
ciler Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen
Karma Komisyonun hazırladığı rapora ay
metne göre alınmakta olan Arazi Vergisine
kırı olarak, Millî Birlik Komitesinden Karma
yapılacak zam iki misilden ibaret kaldı. Böyle
Komisyonun iki sayın üyesi rapora muhalif kal
ce, vergi tutarı ceman yekûn üç misline baliğ
mışlar ve muhalefet şerhlerini yazmışlardır.
Yalnız bu mulhalefet şerhi dün akşam verilmiş I olacak idi. Karma Komisyonda, M. B. Komi
tesi üyeleri arkadaşlarımızdan ikisinin muha
olduğundan bastırılıp ancak bu sabah sayın
lefet şerhlerinden anlaşıldığı üzere bir mislin
üyelere dağıtmış bulunmaktayız.
den ibaret bir ihtilaflı nokta kalmıştır. Kar
Onun için, sözü evvelâ Sayın Karavelioğlu'na veriyorum, efendim. Muhalefet şerhi hak- I ma Komisyon, kendi getirdiği metinde, netice
itibariyle Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş
kında görüşlerini açıklıyacaktır.
olan zammı kabul ederek gelmiştir. Buna ka
KÂMÎI/ KARAVELİOĞLU — Sayın Baş
tlim ıyan iki arkadaşımız, kendi metinleriyle,
kan, bizim muhalefetimiz Karma Komisyonda I zammı bir misli daha artırarak Arazi Vergisi
iki nokta üzerinde vâki olduğu için, önce ko- I nin ödenmesini istemektedirler. Karma Komis
misyon sözcüsü arkadaşımızın konuşması daha
yonun çoğunlukla katıldığı metinde Arazi Ver
uygun olur sanıyorum. Karma Komisyonun ha- I gisi ceman yekûn 3 misle, muhalefet şerhi ver
zırladığı metne birçok noktalarda, iştirak ha- I miş olan arkadaşlarımızın teklifleri de dört mi
ündeyiz. Ancak, iki noktasını eski teklifimize I silden ibarettir. İhtilaflı noktamız bir misilden
aykırı görüyoruz. Karma Komisyon metni açık- I ibarettir. Bu maddenin bu kısmında başlıca
landıktan sonra bu iki. nokta üzerinde görüşle
ihtilâfımız yoktur. Fark bir misilden ibarettir,
rimizi izaha amadeyim. Buna rağmen, şimdi
netice buna müncer olmaktadır, üç misle mi
konuşmamı uygun görürseniz konuşmaya hazı- I baliğ olsun, dört misle mi baliğ olsun? 206 nu
rım efendim.
maralı kanun bunu on misle çıkarmıştı. Yan
sının
tahsilini birinci taksit olarak emrediyor
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
I
du. Diğer yarısı da ikinci taksit olarak zamanı
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFİK
geldiği vakit tahsil edilecekti. Yapılması iste
İNAN — Sayın Bakan, sayın arkadaşlarım; I
nilen şey bu on misli aşağı indirmek, nereye ka
bizlere üç ihtilaflı nokta tevdi buyurmuştunuz.
dar indirmek? % 70 mi indirmek, % 60 mı
Birlikte çalıştık. İhtilaflı olan birinci madde, I
indirmek? İhtilaflı nokta bundan ibarettir.
ki bu madde evvelâ iratlı ve iratsız arsaların I
Oylarınıza sunulan iki metin arasındaki fark
kıymetleri üzerinden alınmakta olan vergi nis- I
bundan ibarettir.
betini birleştirmekti. Yürürlükte olan kanun- I
Bir de, binalarda bâzı küçük noktalar vardı.
larımıza göre iratsız araziden, yani arsalardan, I
kıymetlerinin binde beşi, iratlı arazide yani I Binalara yapılan zamlar konusunda mutabakat
alelıtlak araziden ziraat arazisinden alınmakta I haline gelmiş bulunuyoruz. Ancak Temsilciler
olan vergi ise kıymetlerinin binde onu idi. İh- I Meclisince kabul edilen metne nazaran ufak
tilâflı birinci madde, evvelâ iratlı iratsız tefri- I bir fark vardır. Raporumuzda arz ettiğimiz
kini kaldırıyordu. Mütaakıp ihtilaflı ikinci m ad- I gibi, bu fark da esasen kanunlarla yapılan ki
de buna dokuz misli bir zam yapıyordu. Böy- | ra zamları sının içindedir. Bu itibarla korniş-
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yon Bina vergilerine zam konusunda tam bir
mutabakat halindedir.
Ancak, bunu metinlere, bir fıkra değişikli
ği şeklinde, koyup koymamak hususunda iki
arkadaşımızla komisyon ihtilaflı olarak huzu
runuza gelmiştir. Bu da içinde mal sahipleri
nin oturduğu meskenlerin bu zamlara tâbi olup
olmadığı keyfiyetidir, ihtilâf da bundan iba
rettir. Karma Komisyon metnine göre, mal sa
hipleri tarafından kullanılan meskenler bu zam
ma tâbi olmıyacaktır. Muhalefet metinlerini
sunmuş olan iki arkadaşımız, ister kiraya ve
rilmiş olsun, ister mal sahibi tarafından biz
zat kullanılsın, alelıtlak, meskenlere yapılan
zamların heyeti umumiyeye teşmilini talebetmektedir. İhtilaflı noktalarımız bunlardan iba
rettir. 3 ncü madde ihtilaflı idi. Şimdi tam
bir mutabakat halinde getirilmiş bulunuyor.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
Eğer, başkaca öğrenilmesi arzu buyurulan
bir husus ve arkadaşlarımızın sorulan varsa
emirlerine hazırız efendim.
BAŞKAN — Efendim, soru sormak istiyen
var mı? (Yok sesleri)
BEDÎ FEYZİOĞLU — Efendim bir hata
var; buna işaret etmek istedim...
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFİK
İNAN — Anladım efendim, arz edecektim,
unutuldu. Karma Komisyon metninin 1 nci
maddesinin 1 nci fıkrasında 2 misli yazılı, bu
9 misli olacak.
Bir de; Şükran özkaya ve Kâmil Karavelioğlu arkadaşlarımızın sundukları metinde,
ikinci sütunda (ancak) diye başlıyan paragraf
ta 1 Haziran 1942 den önceki kıymetlerine
arsalarda 9, arazilerde 2 yazılı, (2), (3) olacak.
Tashihler bundan ibarettir.
BEDÎ FEYZİOĞLU — Teşekkür ederim.
BAŞKAN —. Sayın Kâmil Karaveliöğlu.
KÂMİL KARAVELİÖĞLU — Kurucu Mec
lisin Muhterem Başkan ve üyeleri;
Uzun zamandan beri müşterek arzuya rağmen
bitirilemiyen bu tasarının Karma Komisyonda
ki son müzakeresinde de ekseriyetin kabul etti
ği metne muhalif kaldık; muhalefetimizin se
beplerini bu konudaki ana fikrimizden bağlıya
rak huzurunuzda ifade edebilirsem kanaatleri
mizi savunmanın vereceği huzura kavuşmuş ola
cağız;
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Bizim metnimizin ekli olarak dağıtılmamış
olmasından dolayı aynı tetkik şansı bizden
esirgenmiş oldu. Bunun böyle olmamasını te
menni ederdik. Evvelâ burada gerekçemizde
belirtilen hedeflerden gayri hareket tarzımıza
tesir eden ana fikrimizi ifade etmek isterim.
Bugün bütün dünya milletleri kalkınmaları
için evvelâ iç kaynaklarını yeniden gözden ge
çirerek hattâ tazyik ederek, sonra da dış yardım
lar temin ederek yatırıma giderken millî kal
kınmamız bakımından biz aksi davranışta bulu
nabilir miyiz? Bâzı arkadaşların ağzında ısrar
la ifadesini bulan «psikolojik faktör» ü lüzu
mundan fazla göz önünde büyütmemiz; müspet
yönünü dikkate almamamız Bina ve Arazi Ver
gisinde sivrilikleri düzelttikten vergiyi ölçüsün
den daha aşgğıya düşürmemiz; hattâ Millî Bir
lik Komitesinin yaptığı vergi ıslahatını müsamahasız olarak sadece menfi açıdan mütalâa et
memiz bilmem nasıl yorumlanabilir?
Psikolojik faktör pozitif yönden dikkate
alınınca sempatik olmasa bile Devlet idaresinde
doğru olanın vatandaşa açık ve cesur olarak izah
ve benimsetilmesidir; şayet bu konuda da bir
kaç aydan beri menfi cephesi ile sermayeye yapı
lan vergi yüksekliği ndsbeti, müspet yönden ve
savunularak izah edilse idi, hâl tarzını, çoktan
bulmuş olacaktı, esasen buradaki zam farkı, 20
para ile takriben 10 kuruş arasındaki dönüm
başına ortalama farktır. Kötü niyetler bu mese
leyi propaganda vasıtası olarak kullandı diye
nisbetleri ölçünün çok aşağısında tutmak (re
jime ısındırma) yerine aklıselim sahibi ve mü
nevver vatandaşı şüpheye düşürmez mi? Filha
kika geçmişteki taviz politikasının gelecekte
de yürürlüğe konulacağına dair haksız, esassız
hüküm ve endişelere sebebolmaz mı? Mükellef
ten birkaç kuruş almamak yerine; her hangi bir
^köyden sadece birkaç lira almamak yerine; bu
köylere binlerce lira su, yol mektep parasının
verilmesinin psikolojik ve gerçek ağırlığı daha
fazla olmaz mı?.
Burada birkaç rakamı heyetinize hatırlatma
yı faydalı buluyorum. Türkiye'de "tahrir görmüş
arsa ve arazi miktarı 330 milyon dönümdür. O
halde vergi miktarı ortalaması «arazi ve arsa
müşterek 7,5 kuruştur. Mükellef başına ortala
ma miktar 29 kuruştur. Halen ekim sahası olan
arazinin bir taksim üçü tahrir görmemiştir.
Vergisizdir. Yeni bir tahririn maliyetinin yüksek
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olacağı ve tamamlama zamanının uzun süreceği
anlaşma halinde olduğumuz, benden evvel söz
huzurunuzda ifade edilmiştir. Buna göre tashih
cü arkadaşımızın gayet güzel izah buyurduğu
edilmiş Bina ve Arazi Vergisi Kanununun uzun
gibi, tamamen düzeltilmiş olan o küçücük nisbet
seneler yürürlükte kalacağına inanıyoruz.
lerin tatbik edilmesidir. Gerekçemizde arz edi
Şimdi de ihtilaflı bulunduğumuz iki nokta
len belli başlı dört belirli sebepten gayri savun
üzerinde kanaatlerimizi ifadeye müsaade ediniz.
duğumuz ana fikir ve sosyal adaleti renoide
Gerekçede ifade edildiği üzere ihtilâfın birinci
yerine tesis gayreti göz önüne alınınca haklı ol
si, Arazi Vergisinin üç misli değil üç misli zam
duğumuza büsbütün inanıyoruz. Gerekçemizdela dört misli alınmasıdır. Burada dört misli tek
ki sebeplerin ihmal edilmiyecek ağırlıkta, oldu
lifimiz Karma Komisyondaki anlaşma gayreti
ğunu takdirlerinize arz ederim. Ayrıca, burada
mizin belirtisi olarak kabul buyurulmalıdır; ka- J yeni bir adaletsizliğin meydana gelmesine mü
bul ettiğiniz takdirde Devlet geliri bilhassa özel
saade etmemenizi bilhassa istirham ederiz. Üs
idarelerin pek muhtaç olduğu gelir, gerekçede
telik 'bu verginin mükellefi de ayrıdır. Bunları
incelendiği gibi bir miktar daha artmış olacak
lüzumsuz yere korumanın Hazine ve özel ida
tır. Temenni ederim ki, benim gerekçemi oku
relerin hatırı sayılır bir miktarda gelir kaybına
mak için zaman bulmuşunuzdur. Mahallî idare
sebebolacağmı hatırlatmak isteriz. Birinci grup
nin bağımsızlığını da artırmış olacağız; kalkın
ta fark 22 'milyon liradır, ikinci grupta ise 16
mamız için her şeyden önce kendi kaynakları
milyon liradır. Fakat buna muhatabolan, mü
mıza istinat edeceğimizi göstermiş olacağız. Va
kellefler ayrı ayrı zümrelerdir.
tandaşlarımızın kalkınmaya iştirakinin imkânla
Hangi metni kabul buyurursanız buyurunuz,
rı ölçüsünde şart olduğunu ifade etmiş olacağız.
inançlarımızı size anlatabilmenin huzurunu du
yuyoruz.
Bu nisbet kabul buyurulmazsa Devletin ge
lir kaybı sadece 22 milyon defil; senelerce sü
Böylece senelerden beri sürmüş olan bir Hü
recek 22 milyonlar olacaktır. Esasen vergi niskümet ihtiyacı gayet ölçülü bir şekilde Kurucu
betinin on mislinden dört misline düşürüldüğü
Meclisimizde çözümünü bulmuş olmaktadır.
nü lütfen hatırlayınız.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
Mükellef bakımından buradaki mesele hu
rim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
zurunuzda defalarca müşahhas rakamlarla ifa
BAŞKAN- —- Arkadaşlarımızdan soru sor
de edildiği gibi 30 para mı olsun, yoksa bir
mak ist iyen var mı efendim?
kuruş mu olsun, 6 kuruş mu, yoksa 8 kuruş mu
AVNİ DOĞAN — Müsaade buyurulursa Sa
okun; 12 kuruş mu yoksa 16 kuruş mu olsun
yın Başkan, sual sormak istiyorum.
meselesidir ki, haraket noktamızı veya ana fik
BAŞKAN — Sayın Avni Doğan.
rimizi bilen aklıselim sahibi mükellef mutlaka
ikinciyi tercih eder.
(«Komisyon âzasıdır, soramaz.» sesleri)
Birkaç dönüm ortalaması rakamlarından mi
AVNl DOĞAN — Müsaade buyurur musu
sal vermek istiyorum:
nuz, Sayın Başkan.
Kırklareli bölgesi; kaza ve vilâyet dönüm
BAŞKAN — Efendim, Sayın Avni Doğan
ortalaması 3 ilâ 10 kuruş arasında değişmekte
arkadaşımız
halen Komisyonun üyesi bulunmak
dir.
tadır.
Esasen
Komisyon görüşlerini Sayın Şe
Ege bölgesi; Manisa ilinde 2 ilâ 16 kuruş
fik İnan izah buyurmuşlardır. Sayın Kâmil Kaarasında. Konya ilinde 20 para ile 12 kuruş
ravelioğlu da niçin ayrı görüşte olduğunu çok
arasında; Adana ilinde .1 kuruş ile 14 kuruş
esaslı ve etraflı surette anlatmıştır. Komisyon
arasında; Bitlis'te 2 ilâ 7 kuruş arasında; çay
da yapılan konuşmalar sırasında her halde esas
bölgesi olan Rize'de 11 ilâ 85 kuruş arasında
fikirleri hakkında Sayın Avni Doğan aydınlan
dönüm ortalaması değişmektedir.
mış bulunmaktadır. Yalnız Komisyona iştirak
Böylece, 1 nci ihtilâf hakkında kanaatleri
etmemiş bulunan sayın üyelerden bir açıklama
mizi Yüksek Heyetinize arz etmiş bulunuyo
arzu*edenler varsa, bunların sual sorması daha
ruz.
iyi olur.
İkinci ihtilâfımız da şudur : Bina Vergisin
de mal sahiplerinin ikamet ettiği meskenlere de
CELÂL SUNGUR* — Sual soracağım.
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BAŞKAN — Buyurun.
CELÂL SUNGUR — Efendimi, 206 sayılı Ka
nunun esbabı mucibesinde, vergi adaleti getiril
mesi noktasından hareket edildiği ifade edil
mektedir. Ancak 206 sayılı Kanundaki misille
me tatbik edildiği takdirde, vatandaşın elinde
iki şekilde bulunan araziden bir kısmı açıkta
kalacaktır. Bunlardan >biri vergi kaydı ile alâ
kası bulunan arazi, diğeri de vergi kaydı olmıyan arazidir. Vergi kaydı olan insan üç misil
zamma tâbi tutulurken, hiçbir vergi kaydı ol
madığı halde araziyi vergi vermeden kullanan
insan yine aynı şekilde vergi vermeden kulla
nacaktır. Bu suretle adalet aranırken, mevcut
adaletsizlik daha çok artırılacaktır. Bunda
acaba adalet buluyorlar mı?
KÂMİL KAKAVELİOĞLU — Bu suale muhatabolmamam gerekir. (Alkışlar, bravo ses
leri)
BAŞKAN — Başka soru yöneltecek var mı
efendim? (Yok sesleri)
Efendim, Tüzüğümüze göre önce muhalefet
eden sayın arkadaşların hazırladıkları formülü
okutacağım, sonra Komisyonun birleşmiş oldu
ğu raporu arzu ederseniz okuruz. Esasen Komis
yon raporunun okunmasına lüzum yok, zanne
derim. (Yok, yok sesleri)* Lâzım mı efendim?
(Hayır, hayır sesleri)
Muhalefet eden arkadaşlarımızın şerhlerini
okuyoruz.
(42 sıra sayılı 3 ncü ekin eki basmayazısmdaki muhalefet şerhi okundu.)
BAŞKAN — Şimdi de muhalefet şerhine
ekli bulunan birinci maddeyi okutuyorum. An
cak bir tadil teklifi olduğu için başlığı ve mad
denin girişi burada yoktur
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFİK İ N A N —
Efendim, muhalefet şerhine ekli madde okuna
cağına göre, esasen kanun başlığı ve madde gi
rişinde bir ihtilâf mevcut değildir. 42 ye üeün-;
cü ekin başlığı ile ibirlikte ve evvelce işaret et
tiğim tabı hatası, muhalefet maddesinin ikinci
sütunun .sekizinci satırındaki, «arazilerde (iki)
misli»; ibaresi «arazide (üç> misli»; şeklinde
tashih olunarak okunmalıdır.
BAŞKAN —• Muhalefet şerhinin 1 nci mad
desini, Komisyon Sözcüsünün haklı olarak işa
ret ettiği şekilde okuyoruz.
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1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3 . 1 . 196İ
tarihli ve 206 sayıb. Kanunda değişiklikler
yapılmasına dair Kanun
MADDE 1. — 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki sekide
değiştirilmiştir :
MADDE 1. — Arazi ve Bina vergilerimin he
sabında; 1961 bütçe yılı başından, yeniden ge^el
tahrir yapılıp bu tahrir neticelerinin yürürlüğe
gireceği yıla kadar :
I - Arsalarda 1 Haziran 1942 den önce tah
rir veya tadil suretiyle tesbit edilen kıymetler 9
misli;
;
II-Arazide; 1 Haziran 1942 tarihinden önce
tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan
kıymetler 3 misli;
I I I - Binalarla :
a) 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir ve
ya tadil suretiyle takdir edilmiş bulunan gayri-*
safi iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın is
ter kiraya verilsin meskenlerde (2), diğer bina
larda (4) misli;
b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya ta
dil suretiyle*takdir edilmiş bulunan gayrisâfi
iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın, ister
kiraya verilsin meskenlerde (1), diğer bmala.da
(2) misli;
c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs
1953 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya U d i
suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâfi irat
lar, ister sahibi tarafından kullanılsın ister kira
ya verilsin meskenlerde (0,5), diğer binalarda
(1) misli;
Eklenmek suretiyle nazara alınır.
1 Haziran 1942 (dâhil) tarihinden sonra tah
rir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan arazi
ve arsa kıymetlerime ve sahiplerinin oturduğu
meskenlerle 12 Mayıs 1953 (dâhil) tarihinden
sonra takdir edilmiş olan binaların gayri kli
iratlarına misil eklenmez.
Ancak; arazi ve arsalarda 1 Haziran 1942
(dâhil) ve binalarda 12 Mayıs 1953 (dâhil) ta
rihlerinden sonra eski kıymet veya gayrisâfi ira
dın bölünmesi suretiyle yapılmış olan taksim
veya ifrazlarda; parçalara düşen kıymet veya
gayrisâfi iratlara arazi ve arsalar için 1 Haziran
1942 tarihinden önceki kıymetlerine, arsalarda
(9), arazide (3) misli; binalar için gayrisâfi
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çiler Meclisi üyelerinin oy yüzdeleri yekûn
edildikten sonra; evet diyen netice ile hayır di
yen netice mukayese edilerek sonuç ilân edilecek
tir.

iratlarına, takdir edildikleri tarihler nazara alı
narak yukarda zikredilen misiller eklenir.
Takdir tarihleri ne olursa olsun sabit istihsal
tesislerine asit gayriisâfi iratlara bu kanula ih
das edilen misiller eklenmez

Karma Komisyon raporunda 7 Millî Birlik
Üyesinden 5 i ekseriyet görüşüne, 2 si de şimdi
Sayın Karavelioğlu arkadaşımızdan dinlediği
miz azınlık görüşüne iltihak etmişlerdir. Bu ra
por Karma Komisyon rapora olarak Yüksek He
yetinize gelmiştir. Hal böyle iken; Karma Ko
misyon raporunda, Karma Komisyonun fikri bu
dur diye sunulan madde altında imzaları bulu
nan Sayın Komite üyelerinin, burada azınlık
görüşü lehinde oy kullanmaları ve bu suretle
yüzde yüz miktarında 15 üyeden 15 i de oy ver
miştir diyerek azınlık görüşünü kabul eden oyun
yüzde yüze çıkması, artık diğer şıkkın oylanma
sına lüzum olmadan kanunun azınlık görüşü şek
linde çıkmasının bir ifadesidir. Bu takdirde ya
pılacak şey, komisyon üyelerinin 7 si görüşleri
ni geri alacaklarsa, Sayın* Başkanın da işaret
.buyurdukları gibi, imzalarını geri almışlar ise,
ekseriyetle verilmiş bir komisyon kararı kalmıyacağma göre bu raporun komisyona gitmesi, mü
zakere edilip komisyon kararının bize yeniden
gelmesi iktiza eder. Arkadaşlar, imzalarını geri
alınca, esasen ortadan bir komisyon kararı kal
mıyor. Bu bir çoğunluk kararı olmuyor, ekseri
yet kararı olmazsa bu takdirde de bunun müzake
resi yapılamaz.

BAŞKAN — Birinci madde hakkında, Ko
misyon adına Sayın Şefik înan'm açıklamış ol
duğu veçhile hâsıl olan farklar malûmdur. Buna
göre şimdi okunan bu birinci madde, önce eli
mizdeki 157 numaralı Kanunun 20 nei maddesi
mucibince ayn ayrı oylarınıza sunulacaktır.
Evvelâ Millî Birlik Komitesinin Sayın üyele
rinin muhalefet şerhi ile değişmiş olan birinci
madde hakkında oylarını izhar etmelerini rica
edeceğim. Kabul edenler... (15)
Komisyona dâhil Komite üyelerinden diğer
arkadaşların oylanrtı rica edeceğim, yalnız Sa
yın Karavelioğlu'nun elini görüyorum... Sizlerin
Sami Küçük Bey? 7 arkadaşın imzalan vardır
raporda.
KÜÇÜK SAMİ — Şimdi muhalefete iştirak
ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Millî Birlik Komitesi üye
lerinden Kurucu Meclisin toplantısına katılan
üye sayısı 15. Sayın Karavelioğlu'nun muhalefet
şerhinin birinci maddesini kabul edenlerin sayısı
15. («Komisyonda, olanlar vardı, onlar ne oldu?»
sesleri)
Komisyona dâhil olan halen burada bulunan
iki arkadaşımıza sordum. Komisyon raporunda
imzanız olduğuna göre, muhalefet şerhine katılıp
katılmadığınızı işaret buyurunuz dedim. Evet
katılıyoruz dediler. O halde komisyon raporun
da imzaları bulunmasına rağmen, bu şerhe ka
tıldıklarından imzalarını geri almış bulunuyor
lar demektir. («Olmaz böyle şey» sesleri)
Komisyonun büyük bir ekseriyeti anlaşmış
bulunuyor. Karma Komisyonun...
TUEHAN FEYZÎOĞLU — Usul hakkında
söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
TURHAN FEYZÎOĞLU — Muhterem arka
daşlarım; işin esası hakkında konuşmaya hakkım
yoktur. İçtüzüğe göre usulen bir noktayı açıkla
mak için huzurunuza geldim.
tik defa 157 sayılı Kanun ve İçtüzükle ilgili
maddeyi uyguluyoruz. Bir noktanın aydınlan
masında fayda vardır. Bu oylamada, Millî Bir
lik Komitesi üyelerinin oy yüzdelerîyle, Temsil-

BAŞKAN — Başkanlık, aynı noktai nazarın
icabı olarak, Heyeti Umumiyeniz bir karara var
madan önce bir soru yöneltmiş, ihtilaflı madde
lerin hepsi hakkında mı yoksa sadece birinci
madde hakkında mıdır? diye sormuştur. Sadece
birinci madde hakkında olduğu taraflarca söy
lenmiştir. Eğer diğer maddelerde de ihtilâf mevcudolsa ve buna da sizlerce iltifat buyurulsa
tasarının konuşulmasına gerçekten imkân yok
tur. Onun için Karma Komisyonun müşterek gö
rüşlerini imzalamak suretiyle anlaşmış olarak ko
misyon raporunu sunmuş bulunan komisyonun
evvelâ bu hususu, bütün esaslariyle beraber,
açıklamasını tekrar rica edeceğim. Yalnız bu ka
bul ediş şimdi okunan 1 nci maddeye mi aittir,
yoksa muhalefet şerhleri kanunun bütün mad
delerine mi şâmildir? (Diğer maddelerinde ihti
lâf yok sesleri) Diğer maddelerde de ihtilâf var,
efendim.
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BAŞKAN — Karavelioğlu.
Sayın Şefik İnan bu hususta Genel Kurulu
KAMİL KARAVELİOĞLU — Efendim, Av
aydınlatsınlar.
*
ni Doğan Beyin suallerine memnuniyetle muha
AVNİ DOĞAN — Bu bir usul meselesidir.
tap olmak isterdim. Fakat, Başkanlığın takdiri
Evvelâ bunun halli lâzımdır.
belli
oldu, bendeniz de cevap vermedim. Onun
BAŞKAN — Bir defa Millî Birlik Komiteiçin usulî bir ihtilâf çıkarmaya, kanaatimce lü
sinden seçilmiş bulunan 7 üye komisyonda ha
zum yoktur.
zır mı! Lütfen bunu izah buyursun.
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFİK
İkinci meseleye gelince; arkadaşların nisabı,
İNAN — Komisyonda şu anda...
Millî Birlik Komitesinin 12 üyesi burada bulun
BAŞKAN — Komisyon 14 kişiden ibarettir.
maktadır. Karma Komisyona iştiraklerinde ise bir
Komisyonun 7 üyesi Millî Birlik Komitesinin sa
zaruret ve medburiyet yoktur. Komisyon rapo
yın üyelerinden, 7 üyesi de Temsilciler Meclisinrunu imzalıyan 5 arkadaşımız hepsi şimdi bura
dendir. O halde 14 arkadaşımız içinde 7 tane
da bulunmıyabilir, ama komisyonda ekseriyet
Millî Birlik Komitesi Üyesi mevcut mudur?
vardır. 5 arkadaştan bir arkadaş buradadır. Bu
da reyini geri almıştır. Bilmem burada usul ih
KARIMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFİK
tilâfı yaratacak bir şey var mı?
İNAN — Şu anda Karma Komisyonda bulunan
Millî Birlik Komitesi Üyesi arkadaşlarımızdan 3
Başkanlık Divanının tutumu gayet haklıdır.
kişi mevcuttur. Hazır ıbulunan 3 kişi vardır; 4
Yapılacak şey, muhalefet şerhine Temsilciler Mec
arkadaşımız şu anda bulunmamaktadır.
lisi üyelerinin vereceği oyu saymaktır. Kanaa
timce «bir usul meselesi yoktur.
AVNİ DOĞAN — Bir usul meselesinin bir
daha halli lâzımdır.
BAŞKAN — Sayın Şefik İnan gerekli açık
IBAŞKAN — Efendim, 'bu 4 arkadaşın bulun
lamayı yapsınlar.
mamaları hakkında, kendilerinin Komisyona vâ
ŞEFİK İNAN — Muhterem arkadaşlarım,
ki bir müracaatları var mı?
benclenizin izahatı sadece komisyonun çoğunluk
KASIM GÜLEK — İmzaları var mı burada?
la karar verdiği noktalarla, muhalefet şerhini su
(Vardır, sesleri) Varsa tamamdır.
nan arkadaşların sundukları metin haikkmda nok
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFİK
talara inhisar etmişti. Çünkü bize havale Duyu
İNAN — Komisyon raporunda imzaları vardır.
rulan bir metin vardı. Bu sebeple sadece esbabı
AVNİ DOĞAN — Usul hakkında söz istemiş
mucibe üzerinde durdum.
tim, efendim.
Çünkü, yeni bir şeydi. Fakat; Arazi Vergi
BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Avni Do
sine yapılan zam konusunda mevcut olan had
ğan.
dolayısiyle izahata girişmedim. Çünkü, Temsil
AVNİ DOĞAN — Muhterem arkadaşlar; bu
ciler Meclisinde bu mevzu uzun uzun görüşüldü,
mekanizma ilk defa işliyor. Demin Sayın Kara- I münakaşa edildi. Nihayet Genel Kurulda itti
velioğlu'nun sual tevcihinden kastım, istinat et
faka yakın bir çoğunlukla Arazi Vergisinin iki
tiği bütün sebepleri sözlü olarak izah ettiği hal
misli zamma tâbi tutularak verginin üç misile
de, sözcü arkadaşımız sadece maddelerin metni
ifrağı kararlaşmıştı.
ni okudu. Halbuki aynı şekilde izahın yapılma
Karma Komisyonda, çoğunluk aynı nokta
sı icalbederdi.
üzerinde toplandığı için, bendeniz artık hunun
İkincisi; ben Komisyonda dahi olsam muha
-mucip sebebini zikretmeye lüzum görmemiştim.
lefet şerhini yapan arkadaşların noktai nazarı
Arzu buyurulduğuna göre mucip sebeplerini arz
üzerine bir sual tevcihinden mahrum olmamam
edeyim. («Oylama sırasındayız, olmaz.» sesleri.)
lâzımgelir.
Mucip sebeplerin izahına lüzum görülmediğine
İlk işliyen bu mekanizmanın iyi esaslar, iyi
göre, Başkanlığın bendenize tevcih edilmiş bir
âdetler haline gelmesi için bunun bir karara bağ
sualine eevap arz edeyim.
lanması lâzımdır. Ekseriyet Sözcüsünün de yal
Biraz önce M. B. K. üyelerinin oyuna sunul
nız madde metnini okumakla kalmayıp, istinat
eylediği ekseriyetin noktai nazarını savunup ek muş olan muhalefetin 1 nci maddesidir. Biraz
evvel Bina Vergisi mevzuunda arz ettiğim gibi,
seriyet raporunun müzakeresi çaresini araması
iki madde arasında fark vardır. Oya konulan
çok yerinde olurdu.
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Millî Birlik Komitesi Âzası arkadaşlarımızın mad
desi hem Arazi Vergisi, hem de Bina Vergisi, sa
hipleri tarafından oturulan veya oturulmıyan
meskenlerin aynı vergiye tâbi tutmaktadır. Bü
tün ihtilâf bu 1 nci maddedir. Bu da birinci mad
denin içinde bulunduğu cihetle oylanmış bulun
makta bu sebeple bendeniz ihtilaflı başka bir
nokta görmüyorum. Tekrar ediyorum; diğer
maddeler hakkında her hangi 'bir değişiklik de
yoktur.
KASIM GÜLEK — Elimizde kırk ikiye üç
eki vardır, özkaya ve Karavelioğiu'nun muhale
fet şerhi, değil. Bunlar neden 'beraber bastırılıp
dağıtılmamıştır? Bunun beraber olması lâzım
dı. Teamül böyledir. Muhalefet şerhi ile 'beraber
bastırılır, dağıtılır.
ikinci muayyen bir yüzde farkı vadır ki, bu
ihtilâfın da izahı ger'ekir.
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ Ş E F İ K
İNAN — Efendim, elimizdeki içtüzüğe göre ko
misyon eğer tam bir mutalbakata varmazsa bu
takdirde çoğunluk kazanan metinle, muhalefetin
teklif ettiği metinler basılır ve Heyeti Umumiye
t e sunulur. Tamamiyle içtüzük hükümlerine
uyulmuştur. Nitekim öyle olduğu içindir ki, ev
velâ muhalefetin metni oya konulmuştur. Tama
miyle içtüzük hükümlerine uyulmuştur.
Muhalefet şerhinin basılmasının geç kalması
meselesine gelince : Muhalefet eden iki arkada
şımız metinlerini dün akşam saat 5 ten sonra ver
mişlerdir. Ancak basılmış ve bu sabah tevzi edil
miştir. Sabahleyin geldiğimiz zaman sıramızın
üzerinde idi. Sabahleyin Temsilciler Meclisi top
lantısı vardı. Hepimiz geldik ve ıttıla kesbettik.
Onun için bir geç kalma Bahis mevzuu değildir. ^
KASIM GÜLEK — Niçin beraher değil?
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ Ş E F İ K
İNAN — Pratikman mümkün olmuyor.
KASIM GÜLEK — Beklerdiniz, ikisini bir
den dağıtırdınız.
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Sa
yın Kasım Gülek Beyefendi, zatıâlinize arz ede
yim? Pazartesi günü Komisyon raporu ilân edil
miştir. Muhalefet şerhinin yazılması için beklenilmiştir. Fakat, ancak muhalefet şerhi geldikten
sonra bütün raporların birleştirilmesine dair Tü
zükte her hangi bir madde yoktur. İlk açılışta arz
ettiğim gibi, yürürlükte olan içtüzüğün 34 neü
maddesi, komisyon raporu Meclis Başkanlığına
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verilince bastırılıp üyelere dağıtılır, demektedir.
Muhalefet şerhi için, § Içtüzüğüıı her hangi bir
maddesinde, esas raporun bekletilmesine dair bir
izahat yoktur. Karma Komisyonun hazırlamış
olduğu rapor ve gerekçe ile beraber muhalefet
şerhini yazacak olan arkadaşların da aynı zaman
da raporlarını hazırlayıp Başkanlığa sunmaları
icaıbeder. Bunu yapmamışlardır. Binaenaleyh,
muhalefet şerhi de geliyor, dedikten sonra yapa
cağımız iş komisyon raporunu bekletmeme. Bas
tırıp üyelere dağıtmaktır. Çünkü, bunun arkasın
dan diğeri de gelecektir, dediler ve hiz de geldiği
zaman bastırıp üyelere dağıtmış bulunuyoruz.
KASIM GÜLEK — Rapor tamam değildi o
halde.
BAŞKAN — Komisyonca yapılacak şey, ko
misyon raporunu elinde tutmalı, şerh gelinceye
kadar bekletmeli idi. Fakat buna dair Tüzükte
bir madde yoktur. Komisyon bir karara vardığı
zaman buna aykırı kanaatte olan arkadaşların
görüşlerini tesbit edip, komisyon raporu ile bir
likte gelmesi için, komisyona vermeleri lâzım idi.
Yapmamış iseler, bu ne komisyonun, ne de Baş
kanlık Divanının Tüzüğe aykırı hareket etmiş
olduklarını ifade eder.
Başka söz istiyen?..
İLHAN ESEN — Şu dakikada komisyonda
hir istifa vâki oldu mu?..
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ Ş E F l K
İNAN — Olmadı. Bu hususta bendenizin malû
matım yoktur.
RAUF BAYINDIR — Bu iki teklif muvace
hesinde malî porte bakımından ne fark vardır?
Ş E F l K İNAN — Efendim, arazi mevzuunda
22 milyon lira fark var.
Binalar mevzuunda, mal sahibi tarafından
oturulan, kullanılan meskenler mevzuunda eli
mizde mevcut malûmat şundan ibarettir. Bu ra
kamlar 1955 senesine aittir, rakamlarda belki bü
yük ölçüde değişiklik yoktur. Memleketimizde
mevcut meskenlerden, şehirlerimiz itibariyle, üç
te ikisine sahipleri ikâmet eder. Üçte birinde ki
racılık durumu vardır.
KARAVELÎOÖLU KÂMlL — Oylanmaya
başlandı, esas hakkında konuşuluyor.
BAŞKAN — Fethi Çelikbaş, usul hakkında,
buyurun.
F E T H İ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş
larım, oylama muamelesine haşlanmıştır ve hu
muamele Kurucu Meclis İçtüzüğünün 43 ncü
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maddesinin 3 noü fıkrasına göre cereyan etmek
tedir. Şimdi müsaadenizle bu maddeyi okuyaca
ğım ve ondan sonra bir noktada vuzuha varmak
lâzımgeldiği hakkındaki kanaatimi arz edeceğim.
43 ncü maddenin son fıkrası şudur :
«Metinler üzerinde müzakere açılamaz. Açık
lamalar bittikten sonra, değişik metinler Karma
Komisyonda en az oy alan metinden başlamak su
retiyle oylanır. Eşit oy almış metinlerin oylama
sırasını başkan takdir eder. Oylama, 157 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinin 7 nei fıkrası g?reğice yapılır.» diyor.
Oylamaya başlanmıştır. Oylama esnasında
komisyon üyelerinin hepsinin d£ hazır bulunma
ları zarureti yoktur. Fakat, komisyonda her
hangi bir metin altına imza vaz'eden arkadaşın,
bilâhara yapılan açıklama sonunda imzasının.
aleyhinde oy kullanmasının mümkün olmaması
lâzımgelir. Çünkü, bir prosedür tespitinde mad
de, (en az oy alan maddeden başlamak üzere)
diyor. Eğer aksi vâritse, o zaman komisyonda
ekseriyeti almış olan madde, tatbikatta ekalliyet
maddesi gibi başta oylamaya konması lâzımge
lir. Bu mekanizmanın işlemesine imkân bırakma
mak lâzımgelir.
Bu itibarla, ilk tatbikatımız bir madde oldu
ğuna göre, komisyondan gelen metinlerin her
birinin altına imza vaz'eden bir Karma Komis
yon üyesinin, bu metne muhalefet eden bir gö
rüşe oy vermesi, priyorite bakımından, en az oy
alan tekliflerin sıra ile oylamaya arzı bakımın
dan mekanizmanın işlemesine yer vermez ki, bu
fevkalâde hatalı bir tatbikattır. Bu itibarla, Baş
kanlığımızdan rica edeceğim, maddenin ruhuna
sadık kalmak için, komisyondan gelecek teklifler
az veya çok reyli olabilir, fakat maddenin bir
hususiyeti, bir emniyeti vardır, bunda hususi
bir maksat gözetijmiştir. Bu sebeple komisyon
üyelerinden her hangi bir arkadaşımız altına
imıza vaz'eıttiği bir teklif aleyhinde reyini kul
lanmaması, altına imza koyduğu metinle bera
berliği kabul edilmesi lâzımdır.
SAMÎ KÜÇÜK — Müzakerelerin uzamasına
mâni olmak için oyumu geri alıyorum ve imzamı
koyduğum metne iştirak ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, Sayın Sami Küçük,
arkadaşımızın açıklamasına göre, meseleyi kesin
olarak halletmiş, komisyon raporuna katılmış
bulunmaktadır.

-
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Şimdi Sayın Temsilciler Meelisi arkadaşları
mızın birinci madde hakkındaki görüşlerini rica
edeceğim. Muhalefet şerhi olarak Sayın Kâmil
Karavelioğlu'nun okunmuş olan 1 nci maddesini
Temsilciler Meclisi üyelerinden kabul eâenler...
Anlaşılmadı efendim
Muhalefet şerhi olarak Sayın Kâmil Karave
lioğlu'nun 1 nci maddesini kabul edenler lütfen
ayağa kalksınlar... Teşekkür* ederim. Kabul etmiy enler....
Efendim, ayakta dahi durum doğruca sayılamadı. Bir arkadaşımız 146, bir arkadaşımız 151,
bir arkadaşımız 153, bir arkadaşımız 166 olarak
sayıyor. Böyle hallerde tüzüğümüz açık oya ko
nulmasını emreder. Şimdi açık oyunuza sunaca
ğım.
Sayın Kâmil Karavelioğlu'nun okunmuş olan
1 nei maddesini kabul edenler beyaz oy kullana
caklar, kabul etmiyenler kırmızı oy kullanacak
lardır. Bu oylama yalnız Temsilciler Meclisi
üyelerine aittir. Kutu dolaştırılacaktır.
(Ad listesine göre oylar toplandı.)
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyanlar var mı
efendim?
Oylama tamam olmuştur, kutuyu kaldırıyo
ruz.
Efendim, oy sonucu alınmıştır; sayın üyele
rin yerlerini almalarını rica ederim.
Oy sonucunu yüksek bilgilerinize sunuyorum.
Millî Birlik Komitesi sayın üyelerinden oya ka
tılanların sayısı 15.
Sayın Karavelioğlu'nun, kanun teklifindeki
muhalefet şerhini kabul edenler, 14 bir ret var
dır. Yüzde nisbeti % 93 tür.
Temsilciler Meclisi sayın üyelerinden oyla
maya katılanların adedi 199. Birinci maddedeki
muhalefet şerhini kabul edenlerin sayısı 40, red
dedenlerin sayısı 152, 7 de çekinser vardır. Yüz
de nispeti % 20 dir. Millî Birlik Komitesi ve
Temsilciler Meclisi oylarının vasatisi; kabul eden
ler % 56,5 dır. Bu sonuca göre Sayın Karave
lioğlu'nun birinci madde hakkındaki muhalefet
şerhi ve 1 nci maddesi kabul edilmiştir. (Karavelioğlu'na hitaben) Başka maddelerde ihtilâfı
nız var mı efendim?
KARAVELÎOÖLU KAMÎL — Yoktur efen
dini.
BAŞKAN —• O halde, Karına Komisyonun
hazırlamış olduğu metin üzerinde müzakerelere
devam ediyoruz.
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arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma
mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar), fırınlar
ve benzeri binalarla işçi ve bekçi bina, kulübe
ve barakaları, köy misafir odaları, balıkçıların
deniz istihsalâtmda kullandıkları aletlere mahsus
depolar ile kayıkhaneler ve denizlerle göllerdeki
işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları (icar edilme
mek şartiyle);

Madde 2. — Aynı kanunun 4 neü maddesi
nin 3 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
3. Müdafaa Vergisi haricolmak üzere, (b)
fıkrasında yazılı farkların 1961 bütçe yılına ta
allûk edenlerinin % 50 si özel idarelere aittir.
Geri kalan % 50 si tahsil edildikleri ayı takibeden ayın sonuna^kadar mahallî malsandıklarına yatırılır. îşbu % 50 leri vaktinde yatırmıyan özel idarelerin âmiri ita ve muhasebecile
rinden, vaktinde ödenmiyen miktarın % 10 u
6183 sayılı Kanuna göre tahsil olunur, özel
idarelerce vergi ye cezalann kısmen tahsili
halinde mükelleften tahsil edilen miktar, yukarıki (a) ve (b) fıkralarında yazılı kısımlara,
tahakkuk miktarlan arasındaki nisbete göre
tahsilat kaydolunur.
Aynı farkların 1962 ve mütaakıp bütçe yıl
larına taallûk edenlerinin tamamı özel idarelere
aittir.
Karma Komisyon raporunun 2 nci maddesini
Millî Birlik Komitesi sayın üyelerinin oylarına
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kanunun 2 nci maddesini Temsilciler Mec
lisi sayın üyelerinin oylanna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 2 nci madde Kurucu
Meclisçe kabul edilmiştir.
Madde 3. — Aynı kanunun geçici birinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1. — Bu kanun gereğince ver
gi kıymetleri ile gayrisâfi iratlara uygulanan mi
siller münhasıran Arazi, Bina, Buhran ve Müda
faa vergilerinin hesabında nazara alınır. Bun
ların dışında kalan bilûmum vergi, resim ve
harçların hesabında nazara alınmaz.
BAŞKAN — Madde de ihtilâf yok. 3 ncü
maddeyi Millî Birlik Komitesi sayın üyelerinin
oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... İttifakla kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi Temsilciler Meclisi sayın üye
lerinin oylarına sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... 3 ncü madde Kurucu Meclisçe ka
bul edilmiştir.
Madde 4. — 1837 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin 6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
6. Zürraın zirai istihsalâtta kullandığı alât
ve edevat depolan, zahire ambarları, samanlıklar,
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BAŞKAN — Millî Birlik Komitesi üyelerinin
oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Temsilciler Meclisi üyelerinin oylarına sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. 4 ncü madde Kurucu Meclisçe kabul
edilmiştir.
Madde 5. — 1 Mart 1962 tarihinden itiba
ren; bu tarihten sonraya aidolmak üzere, sabit
isthsal tesisatı Bina Vergisine (ve bu vergiye
bağlı vergi resimlere) tâbi tutulmaz.
BAŞKAN —- Beşinci maddeyi Millî Birlik
Komitesi sayın üyelerinin oylanna sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Temsilciler Meclisi sayın üyelerinin oylarına
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Beşinci madde Kurucu Meclisçe
kabul edilmiştir.
Geçici Madde 1. — Bu kanunun 5 nci mad
desi ile 1837 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
6 neı fıkrasındaki istisnaya ithal edilen binalar
için geçmiş zamanlara aidolarak Bina Vergisi
ve zamları tarh olunmaz. Tarh edilmiş olup he
nüz tahsil edilmemiş bulunan Bina Vergisi ve
zamları, cezalariyle birlikte terkin olunur.

I

BAŞKAN — Bu maddeyi Millî Birlik Ko
mitesi sayın üyelerinin oylarına sunuyorum...
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Temsilciler Meclisi sayın üyelerinin oylan
na sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Geçici birinci madde Kurucu
Meclisçe kabul edilmiştir.
Geçici Madde 2. — Vâdeleri geçmiş bulu
nan 1961 bütçe yılı Bina ve Arazi vergilerinin
(Buhran ve Müdafaa vergileri dâhil) bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde
ödenmeleri halinde bunlara gecikme zammı uy
gulanmaz.*,
BAŞKAN —• Geçici ikinci maddeyi Millî Bir lik Komitesi sayın üyelerinin oylanna sunuyo-
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BAŞKAN — Bu ibare silinecek mi?
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil I
KÂMÎL KARAVELİOĞLU — Evet efendim.
miştir.
BAŞKAN — Efendim, oylanmış ve netice
Temsilciler Meclisi sayın üyelerinin oyla
alınmış
olduğuna göre metin ne olursa olsun
rına sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
tashihi mümkün değildir. Biraz evvel reye koy
Kabul edilmiştir. Geçici ikinci madde Kurucu
duk, madde burada okunduğu şekilde kabul
Meclisçe kabul edilmiştir.
olundu.
Geçici Madde 3. — 206 sayılı Kanun hüküm
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFİK
lerine göre yapılmış olan tahsilatın, bu ka
İNAN
— Söz istiyorum.
nuna göre alınması lâzımgelen miktardan faz
BAŞKAN — Buyurun.
lası, Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFİK
derhal terkin ve ilgililere iade olunur.
I İNAN — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
BAŞKAN — Geçici üçüncü maddeyi Millî
rım, esasen iki metin arasında bina mevzuun
Birlik Komitesi sayın üyelerinin oylarına su
daki ihtilâf, sahipleri tarafından ister kiraya
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I verilsin, ister sahipleri tarafından oturulsun
edilmiştir.
I meselesi idi. Burada arkadaşımız Kâmil KaraTemsilciler Meclisi sayın üyelerinin oylarına
velioğlu kendi metnini hazırlarken, yukardasunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I ki kısımları tashih ederek A, B, C bentlerinde
edilmiştir. Geçici üçüncü madde Kurucu Mec I gerekli değişiklikleri yapmışlardır. Fakat bir
lisçe» kabul edilmiştir.
zühul eseri olarak buradaki tashihin unutulMadde 6. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihin I muş olduğu anlaşılıyor. Eğer bu, olduğu gibi
den itibaren yürürlüğe girer.
kalırsa yukardaki maddeler işlemiyecektir. Ya
ni
kabul buyurduğunuz maddenin işlemesine
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi Kurucu ^[eclisin
I
imkân
kalmıyacaktır. Halbuki ihtilâf noktası
ovuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
huzurunuzda gerek bendeniz, gerek aksi met
Kabnl edilmiştir.
ni
müdafaa eden arkadaşlarım tarafından beMadde 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
I
lirtildi.
Buradaki hata, maddi bir hata halini
kanlar Kurulu yürütür.
almıştır. Eski İçtüzüğün 109 ncu maddesi karBAŞKAN — Maddeyi Kurucu Meclisin oyu. I şısmda yukardaki (a), (b), (c) fıkralarında kana sunuvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... I bul edilen hükümlerin tatbiki mümkün olmıKaTml edilmiştir.
yacaktır. Halbuki maddi bir hata halini almış
Efendim, tümünü oylamadan evvel Sayın I olduğundan 109 ncu madde gereğince tashihi
Karavelioğlu'na söz veriyorum.
I mümkündür. Çünkü burada maddi hatalardan
KÂMİL KARAVELİ03LU — Efendim, ka I bahsedilmektedir.
bul buyurduğunuz birinci maddenin birinci sü
BAŞKAN — Sayın sözcü arkadaşımızın gö
tununun son paragrafının üçüncü satırındaki
rüşünü teyiden eski İçtüzüğün 109 ncu madde
sehven girmiş olan bir fazlalığın kaldırılması
sini okuyorum :
lâzımdır. Arkadaşımız Şefik İnan Bey söyle
«Madde 109. — Lâyiha veya teklifin katiyen
meyi unutmuşlar. Ortada bir hata olduğu ma
kabulü
reye konulmadan evvel...» Biz de zaten
lûmunuzdur. Aynı zamanda bu teklif diğer
kanunun tümünü henüz açık oyunuza sunmamış
tezin içine de dâhildir. «Ev sahiplerinin otur
bulunuyoruz.
Okumaya ve müzakereye devam
duğu meskenlerle» ibaresinin çıkarılması gere
ediyoruz.
kir. Bunu Yüksek Heyetinize arz ediyorum.
«... ibare ve üslûp, yahut tertip ve tensik
BAŞKAN — Sizin tekliflerinizin mi?
itibariyle noksan veya iltibas olduğu âza veya
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) —
encümen tarafından dermeyan olunursa metin,
Evet efendim. Benim teklifimin birinci kısmı
aidolduğu encümene gider.
nın son paragrafının altında, 4 ncü satırda ve
Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâzım
biraz sağa doğru mesken sahipleri ibaresi si
dır.»
linmemiştir. Esasen ben bu tezi müdafaa et
Yüksek Kurulunzun oyuna sunulmuş ola
miştim.
nın tashihinin dahi yine Yüksek Kurulun oyu
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ile olması lâzımdır. Bu bir metin sehvi olduğu
ifade buyurulduğuna göre komisyona iade edil
miş olması halinde bir dakika içinde yapılacak
bir tashih neticesinde yine Başkanlığa verir
lerse onu tekrar yüksek oylarınıza sunmak su
retiyle bu işi bitiririz. Binaenaleyh bu işin
komisyonca yapılması için metnin komisyona
iadesini yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Komisyona iade edilmesi
kabul edilmiştir. Komisyon tashihini yapsın
bize hemen versin.
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFlK
İNAN — Sayın Başkanım hemen tashihi müm
kündür. Müsaade ederseniz arz edeyim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEFlK
İNAN (Devamla) — Efendim, tashih edilmiş
şeklini müsaadenizle okuyorum.
Madde 1. — 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı
Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
Madde 1. — Arazi ve Bina vergilerinin hesa
bında; 1961 bütçe yılı başından, yeniden genel
tahrir yapılıp bu tahrir neticelerinin yürürlüğe
gireceği yıla kadar :
I - Arsalarda ; . l Haziran 1942 den önce tah
rir veya tadil suretiyle tesbit edilen kıymetler
(9) misli;
I I - Arazide; 1 Haziran 1942 tarihinden Önce
tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan
kıymetler (3) misli;
I I I - Binalarda :
a) 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir ve
ya tadil suretiyle takdir edilmiş (bulunan gayri
sâfi iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın
ister kiraya verilsin meskenlerde (2), diğer bi
nalarda (4) misli;
b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya ta
dil suretiyle takdir edilmiş bulunan gayri safi
iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın ister
kiraya verilsin meskenlerde (1), diğer binalar
da (2) misli;
c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs
1953 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya tadil su
retiyle takdir edilmiş 'bulunan gayrisâfi iratlar,
ister sahibi tarafından kullanılsın ister kiraya
verilsin -meskenlerde (0,5), diğer binalarda (1)
misli;
Eklenmek suretiyle nazara alınır.
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1 Haziran 1942 (dâhil) tarihinden sonra tah
rir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan arazi
ve arsa kıymetlerine ve 12 Mayıs 1963 (dâhil)
tarihinden sonra takdir edilmiş olan binaların
gayrisâfi iratlarına misil eklenmez.
Ancak; arazi ve arsalarda 1 Haziran 1942
(dâhil) ye binalarda 12 Mayıs 1953 (dâhil) ta
rihlerinden sonra eski kıymet veya gayrisâfi ira
dın bölünmesi suretiyle yapılmış olan taksim ve
ya ifrazlarda; parçalara düşen kıymet veya gay
risâfi iratlara arazi ve arsalar için 1 Haziran
1942 tarihinden önceki kıymetlerine, arsalarda
(9), arazîde (3) misli; 'binalar için gayrisâfi irat
larına, takdir edildikleri tarihler nazara alına
rak yukarda zikredilen misiller eklenir.
Takdir tarihleri ne olursa olsun sabit istih
sal tesislerine ait gayrisâfi iratlara bu kanunla
ihdas edilen misiller eklenmez.
BAŞKAN — Maddenin bu kısmında bulunan
maddi eksiklik, bu şekilde, tashih edildikten son
ra maddeyi tekrar yüksek oylarınıza sunacağım.
Millî Birlik Komitesi Sayın üyelerinin oylarına
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... itti
fakla kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi bu maddi tashihle Temsilciler
Meclisi Sayın üyelerinin' oylarına sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde tashihli şek
liyle tekrar Kurucu Meclisçe kabul olunmuş
tur.
Kanunun tümünü açık oylarınıza sunuyorum.
Millî Birlik Komitesine ve Temsilciler Mecli
sine ait oy kutuları ayrı ayrı dolaştırılacaktır.
'Sayın üyelerden . oylarını kullanmıyanlar
ıkaldı mı?
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Açık oylama sonucunu yüksek bilgilerinize su
nuyorum. Millî Birlik Komitesince kullanılan oy
sayısı (13), kabul (13), kabul vasatisi % 100.
Temsilciler Meclisi sayın üyelerinin oy sayısı
(179). Kabul (102), ret (66), çekinser (11) dir.
Kabul yüzdesi % 57 dir. Kurucu Meclis kabul
vasatisi % 78,5 tur.
Gündemde mevcut Arazi ve Bina Vergisi Ka
nunu, Kurucu Meclisin vasati %78,5 oyu ile ka
bul edilmiştir. Kurucu Meclis gündeminde başka
•madde yoktur, yalnız Başkanlık Divanı bir dü
şüncesini ıttılâlariniza arz etmek iznini sizlerden
istemektedir.
••••.-•'•••.''
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2. — Mülî Birlik Komitesi Üyesi Ahmet Yıl
dız ve Temsilciler Meclisi Üyesi Ahmet Şener'in,
Anayasanın halkoyuna sunulmasından önce Ku
rucu Meclis üyelerinin Anayasayı halka anlat
maları için 22 Haziran 1961 tarihinden başlamak
üzere 10 günlük tatil kararının verilmesine da
ir önergesi

leri halinde Başkanlık Divanı bu istekleri imkân
nisbetinde gözönünde tutarak heyetleri hemen
tesbit edecektir. İllerin durumuna ve imkânlara
göre bâzı illere üçten fazla, bâzı illere üçten az
temsilci gitmesi mümkündür. Bir üyenin birden
fazla il için istekte bulunması da kabildir.
Halka Anayasayı anlatmak için bugünkü Ku
rucu Meclisçe 157 No. lu Kanunun 24 ncü mad
desine göre 10 günlük tatil k a r a n alınabilir. 10
günün sonunda zaruri görülürse yeni bir tatil
kararı verilebilir. Her ilde imkân nisbetinde
çok vatandaşlara Anayasamızı anlatmak amacı
ile dolaşacak heyetler ve vatani görevlerini ma
hallin ihtiyaçlarına uygun yapacakları gezi pro
gramlarına göre bitirince geziye son verirler,
Bu düşüncelerin gerçekleşmesi yüce tas
vibinize ve daha verimli ve faydalı olma
sı değerli telkin ve tavsiyelerinize bağlıdır.
Söz ve karar Yüksek Kurulunuzundur. (Mu
vafık sesleri) Söz istiyen arkadaş varsa ona
söz vereceğim. Söz istiyen arkadaş olmadığına
göre Kurucu Meclisin oylarına sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Hikmet Kümbetlioğlu arkadaşımız muhaliftir, oy çoğunluğu ile ka
bul edilmiştir.
Şimdi arkadaşlar tarafından tatil hakkında
bir önerge verilmiştir, onu okutup yüksek bilgi
lerinize sunacağım.

BAŞKAN — 157 No. lu Kanunun 32 nci-mad
desine göre Millî Birlik Komitesi Anayasanın
halkoyuna sunulması tarihinin 9 Temmuz 1961
Pazar günü olmasını kararlaştırmış ve bu kara
rı ilân etmiştir.
Yüksek Heyetiniz gerek komisyon gerek Ge
nel Kurul halinde ve Büyük Türk Milletinin is
tek ve ihtiyaçlarına uygun bir Anayasa hazır
lamak görevini partiler üstü düşünce ve iş birli
ği ve büyük bir başarı ile yapmış bulunmakta
dır.
Çok verimli olan bu iş birliğine şahit olan
Başkanlık Divanınız, Anayasanın milletimizce
aynı düşünce ve iş birliği ile beğenilip kabul
edilmesini sağlamak üzere,P 9 Temmuzdan önce
Yüce Meclisinizce yine partilerüstü birlik ha
linde, Anayasa özünün millete anlatılmasının
çok faydalı ve verimli olacağı düşüncesindedir.
27 Mayıs 1961 den beri radyo ve basın gerek
li ve devamlı yayınları ile Anayasayı açıklamak
tadır. Yine 157 No. lu Kanunun 32 nci madde
sine göre Millî Birlik Komitesi siyasi partilerce
de Anayasa propogandasma başlanmasına ait
kararını vermiş ve bunun 22 Haziranda başlan
masını bugün bildirmiş bulunmaktadır. Ancak
Anayasayı yapan Yüksek Kurucu" Meclisin ken
di eserini her vasıta ve her siyasi kurul üzerinde
engin bilgi ve kudreti ile millete gereği gibi an
latabileceği söz götürmez bir gerçektir.
Bu gerçeğe dayanan Başkanlık Divanınız
düşüncesinin Yüksek Heyetinizce de kabulü ha
linde Kurucu Meclisin bir kısmını teşkil eden
Millî Birlik Komitesinin sayın üyeleri tertiple
dikleri programa göre Anayasamızı halka anlat
ma ve milletimizi aydınlatma görevine başlıyacaklardır. Başkanlık Divanınız Temsilciler Mec
lisi için şöyle bir tertibi uygun bulmaktadır :
67 ilimiz meveudolduğuna göre her ile sayın
üyelerden üç kişilik bir heyetin gitmesi uygun
görülmektedir. Sayın Temsilciler Meclisi üyesi
arkadaşlarımızın nerelere gitmeyi istediklerini
Başkanlık Divanına birer not olarak bildirme
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2. — Millî Birlik Komitesi üyesi Ahmet Yıl
dız ve Temsilciler Meclisi Üyesi Ahmet Şener'in,
Anayasanın halkoyuna sunulmasından önce Ku
rucu Meclis üyelerinin Anayasayı halka anlatma
ları için 22 Haziran 1961 tarihinden
başlamak
üzere on günlük tatil kararının verilmesiyle dair
önergesi.
Yüksek Başkanlığa
Anayasanın halkoyuna sunulmasından önce
Kurucu Meclis üyelerinin Anayasayı halka anlat
ması için Başkanlıkça yapılan beyan Yüksek
Meclisçe tasvip ve kabul edilmiştir. Bu maksatla
22 Haziran 1961 tarihinden başlamak üzere 10
günlük tadil kararı verilmesini arz ve teklif ede
riz. 21 . 6 . 1961
Temsilciler Meclisi
Üyesi
Ahmet Şener
BAŞKAN
nuyorum.
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Millî Birlik Komitesi
Üyesi
Ahmet Yıldız

önergeyi yüksek oylarınıza su-
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22 Hazirandan itibaren 10 gün... (26 Haziran- I
dan itibaren sesleri) Müsaade buyurun efendim,
bu ciheti Başkanlık Divanı iyice teemmül etmiş
tir Tatil kararının verilebilmesi ve müddetin tâ
yini, 157 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre
ancak 10 güne müsaade etmektedir. Bugün ta
til meselesi mevzuubahsolduğuna göre, bugün- I
den itibaren 10 gün müddetle tatile karar veri
lebilir. Eğer alınmış olan 10 günlük müddet ye
tersiz olduğu anlaşılırsa, ikinci bir tatil kararı
verilebilir. Uzak yerlere gidecek olan arkadaş
ların durumları da nazarı itibara alınacaktır.
ESAT ÇAĞA — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
ESAT ÇAĞA — Efendim, referandum mese
lesi mevzuubahsolurken, bir nokta hakkında te
reddüt etmekteyim. Bilhassa salâhiyetlerin na
zarı dikkatini eelbetmek isterim.
I
Malûmunuz, referandum yapılırken, en bel- I
li mevzu, referandumun halk tarafından bilin- I
memesidir. Binaenaleyh, Muhterem Heyetinizin
bir propaganda gezisine karar vermesi tamamen
yerindedir. Biz de böyle bir kararı bekliyor- I
duk. Halka bu Anayasayı anlatmakla mükelle
fiz. Fakat referandumun bir de şekli şartı var- I
dır. Kanun tab edilip seçmenlere dağıtılır. Dün
yanın, referandumu kabul etmiş olan bütün
memleketlerin de bu böyledir. Bu, hem halkın
neye karar vereceğini göstermesi hem de naza
ri olarak vukufun mevcudolduğunu ifade et
mesi bakımdan da bir şart olarak ortaya çık
maktadır. Acaba, biraz masraflı olmakla bera
ber, Hükümet ve bu kanunu icra ile mükellef
olan makamlar bu mevzuu düşündüler mi? Dü- I
şünmedilerse nazarı dikkatlerini çekmeyi bir
vazife biliyorum. Bunun yapılmaması bir ek
siklik olur.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Esat
Çağa'ya cevap vereyim. Başkanlık Divanı arka
daşımızın düşüncelerini olduğu gibi nazarı dik
kate almıştır. Ancak bugüne kadar Anayasa
mızın basılabilen nüshası sayısı bindir. Malûmu
âliniz kırk bin köyümüz vardır. Masraftan ev
vel basılıp dağıtılması için bir imkânın hazır
lanması ve bunun için Hükümetin bu hususta
ki imkânın neden ibaret olduğunun bilinmesi
talbiîdir. Ancak bu kanunî masrafı Hükümet
kabul etse hemen basılmasına başlansa bile gü
nünde yetiştirilmesi imkânsızdır. Sayın üyeler
giderlerken birer tane Anayasaya sahibolmak |
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imkânına maliktirler. Bu Anayasayı kendilerin*
den istiyenler olursa onlara bırakılabilir.
Ba$ka söz istiyen1? Buyurun Sayın Ahmet
Tahtakıbç, şahsı adına.
AHMET TAHTAKILIÇ — Muhterem Baş
kan, Sayın üyeler; Kurucu Meclis yeni Türk
x\nayasasmı Türk milleti namına yapmıştır.
Bu Anayasanın halkoyuna arz edilmesi hâdise
si üzerine en küçük mânada ıbir gölge, bir suitefehhüm ve eksik bir anlayış düşürülmemeli*
dir. Yeni Anayasa rejim dâvasını halletmiştir.
Türk Milletine 16 yıldan beri prensipleri üze
rinde mütemadiyen malûmat verilen rejim dâ
vasında adeta millî vicdanda müşterek hal ça
resini bu Anayasada bulmuştur. Esat Çağa ar
kadaşımızın teklif ettiği veçhile keşke müm
kün olsa da kanun metnini her vatandaşa ver
sek, bu çok güzel bir şey. Yalnız Türk efkârı
umumiycsinde en küçük bir tereddüdün vücut
bulmaması için şu noktanın açıklanması lâzımı
dır; Anayasa; her maddesi halk reyine daya
nan, demokratik prensipleri, esasları ve teminat
müesseselerini ihtiva eden millî bir eser oldu
ğuna göre Türk vicdanı şimdiden uyanıktır.
Bu itibarla, tahakkuku mümkün olmıyan bir
şartla hal koyunu bağlamak yanlış lolur. Göre
ceksiniz ki, Anayasa hiçbir şahsi veya zümrevi
zihniyet takiıbedilmeden, Türkiye'de halkoyuna
dayanan ve vatandaşların siyasi hak ve hürri
yetlerini teminat altına alan bir eser olarak
telkin edildiği zatimin bu eser halk tarafından
benimsenecektir. Bizim telkin edeceğimiz şey
bu eserin artık Türkiye'de rejim dâvasını hal
leden bir ana kanun olduğunu halka anlatmak
tan ibarettir. Bu tavzihi bu kürsüde yapmayı
bir vicdan borcu bildim. Dinlediğiniz için te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan Güneş.
TURAN GÜNEŞ — Muhterem arkadaşlar,
mesele Anayasanın üzerine gölge düşürüp dü
şürmemek meselesi değildir. Rey verecek adam;
bu Anayasanın demokratik bir Anayasa oldu
ğunu elbette biliyor. Daha evvelce gazeteler
kısım kısım neşretti, radyoda okundu. Ama va
tandaştan istenen şudur; şu metni görüyorsu
nuz, bu metin iyi midir, değil midir? tyi ise
evet diyeceksin, beğenmiyorsan hayır diyecek
sin. Bu ameliyenin başlaması için daha evvel
vatandaşın gözü önünde bir metin olması îâzınıgelir. Bu metin hazırlanması ne en ufak bir
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masrafı muciptir, ne de namütenahi zamana ihtiyaç vardır. Bu Anayasa bir formalik bir ki
tap halindedir. Hattâ köylü gazetesine bile bastırılabilecek bir husustur. Türkiye'de bir husu
si ilâç şirketi veya zirai mücadele müessesesi
dahi her köy kahvesine aşılabilecek afişler gön
dermek için para ve zaman bulmaktadır. Hü
kümet böyle bir imkâna sahip değil midir? Dev
letin kâğıdı ve matbaası vardır, üçüncü hamur
kâğıda pekâlâ basılabilir. Basılan Anayasalar
köylere gönderilip kahvelerde vatandaşların bilgileriııe arz edilebilir. Seçimde referandum,
halkoyunun maddi şartıdır. Tahtakılıç arkadaşım mânevi şartı mükemmelen izah etti. Ama
bunun yanında maddi malzemenin de behemahal hazırlanması lâzımdır. Türkiyedeki her in
san topluluğu Anayasa metnini bilmelidir. Hükümetten rica ediyorum, ellerindeki imkânlar
çok geniştir. Altı saatte bunlar basılabilir. Bü
yük gazeteler, birkaç saat içerisinde 200 - 300
bin aded gazete basmak imkânına sahiptirler.
Devlette çok kısa bir zamanda Anayasayı bas
mak suretiyle köylere dağıtsın.
BAŞKAN — Sayın Esat Çağa.
ESAT ÇAĞA — Muhterem arkadaşlar; Afhmet Tahtakılıç arkadaşımız, sanki kendisinin
Anayasada mevcudiyetini belirttiği hususların
ademî mevcudiyetini iddia etmişim 'gibi konuştular. Referandumu biz ieadetmedik. Bu bütün
memleketlerde bir şart olarak görülmektedir.
Bir hukukçu olarak Ahmet Tahtakılıç'm afaki
değil hukuki bir konuşma yapması lâzımgelirdi.
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı.
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ —
^fuhterem arkadaşlar; Türk milleti üç nesil• dir hürriyet için mücadele etmekte, inandığı
muayyen prensipler için icabında kanını vermekten çekinmemektedir. Halk oyuna sunula
cak olan bu Anayasa, bu mücadelenin bir dö
nüm noktasıdır. Bu mücadeleyi halkımızın her
ferdine duyurmak için elimizden gelen bütün
gayretleri sarf ederek kabil olduğu kadar her
köye Anayasayı ulaştıracağız. (Bravo sesleri,
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı.
ÎÇtŞLERt BAKANI NASIR ZEYTÎNOĞLU
— Muhterem arkadaşlar, Anayasa yürürlüğe
girdikten sonra, illere yapılan bir tamimle; her
ilin, kendi imkânları nisbetinde Anayasayı bas
tırıp bunlan köylü vatanda§lara dağıtması ve
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I Anayasanın ayrıca bir tefsirinin de köylü lisa
nı ile yapılması dahi bu arada tamim edilmiş
I tir. (Bravo sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer.
MEHMET HAZER — Muhterem arkadaşla
rım; mevzu bir usul meselesinden bir esas me
sele haline intikal etti. Kanunların neşri hak
kında esasen bir kanun var. Hükümet bu kanu
I nun ehemmiyetini göz önüne alarak teksir ede
cek, dağıtacaktır. Fakat Dâhiliye Vekilinin de
I dikleri yapılırsa birtakım yanlışlıklar olabilir.
Çünkü mahallî imkânlar Devlet Matbaasının
I kanunlara gösterdiği dikkati göstermeye yet
I mez. Bu itibarla kanunlar Resmî Gazetenin ba
sıldığı itina dâhilinde basılır.
*
Bir de, biraz evvel, Başkanlık tatil hakkın
I da izahatta bulundu. Tatilin üç Temmuza ka
dar devamını, üç Temmuzda tekrar Meclisin
toplanması için icabediyorsa, ayrıca bir ka
rar almasını izah ettiler. Bu evvelâ Anayasanın
I halkoyuna sunulmasının istifhdâf ettiği maksa
da uymaz. 3 Temmuz 1961 tarihinde, 10 güncük
müddet bitecek, tekrar tatil kararı almak üze
re arkadaşlarımız buraya gelecekler. Sonra
tekrar bölgelerine gidecekler. Bu uzak bölgeler
I de vazife alacaklar için katiyen mümkün de
I ğildir. Bu 10 günlük tatil kararı şöyle verile
I bilir.
I
Tatile 22 Haziran 1961 de değil, 26 Haziran
1961 de başlanabilir. Bu suretle Anayasanın
halkoyuna sunulması için arkadaşlarımız vazi
I fe bölgelerine zamanında gider, fiilen buluna
bilirler. Ayrıca gezilerini yarıda bırakıp yeni
bir toplantı yapmaya ihtiyaç kalmaz.
I
Karar yetkisi Kurucu Meclisindir, bugün ka
I rarı alır, 26 Haziran 1961 de yürürlüğe koya
I bilir. Bunu men eden ne İçtüzükte ne de 157
sayılı Kanunda böyle bir karar almanıza mâni
bir hüküm yoktur.
Bu esasa göre, karar alınmasını istirham
ediyorum, arkadaşlar.
I
BAŞKAN — Efendim, sayın Mehmet Ha
I zer'in mütalâalarına cevap arz edeyim.
Başkanlık, bâzı arkadaşların, bu bapta fi
kirlerini almıştı. Çok sayın üyelerden 5 - 6 kişi
ile beraber bu hususu mütalâa etmiş ve kararın
4 gün sonradan uygulanmasının 157 sayılı Ka
nunun ilgili maddesine göre uygun olmadığı so
| nucuna varmıştır.
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Efendim, şimdi tatil hakkındaki önergeyi
tekrar okutuyorum.
(A. Yıldız ve A. Şener'in önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Tekrar okunan önergeyi yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Üçte iki çoğunluktan daha fazla
bir çoğunlukla kabul edilmiştir, efendim.
Başkanlık Divanınız, verilen yüksek kararla-

.......

nnızdan dolayı şükran ve minnettarlıklanm
sunar.
Kurucu Meclis için mâruzâtımız burada bi
tiyor.
3 Temmuz Pazartesi günü saat 15 te Kuru
cu Meclis olarak toplanılmak ve şimdi, Temsil
ciler Meclisi oturumunu açmak üzere Birleşimi
kapatıyorum efendim.
Kapanma saati : 17,35

t>&<(

t
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1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı hakkında Karma Komisyonun Millî Birlik Komitesi üyeleri M. Şükran
özkaya ve Kâmil Karavelioğlu'nun teklifinin 1 nci maddesine verilen oyların sonucu

Üye sayısı
Oy verenler

: 270
: 199

Kabul edenler

:

40

Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:

152
7
71
0

[Kabul edenler]
— A —
Âmil Artus
Fethi Aşkın
Hüseyin Ataman
— B —
Adnan Başer
Mehmmet Baydur
Mehmet Raşit Beşerle?
— 0 —
Ömer Sami Coşar
Alev Coşkun
— E —
Yusuf Adil Egeli
Kenan Esengin

I

— F —
Fehim Fırat
— G —
Rauf Gökçen
Mukbil Gökdoğan

- M Orhan Mersinli
Hayri Mumcuoğlu
1
— 0 —
Zekâi O'Kan
Hüseyin Onur

— K —
Enver Ziya Karal
Şahap Kocatopçu
Alp Kuran
Kemal Kurdaş
Hikmet Kümbetlioğlu
— L —
Kaludi Laskari

—ö—

Halim önalp
Altan öymen
Rüştü özal

— S —
Necip San
tlhami Sancar
Ragıp Sarıca

1 Selim Sarper
İhsan Soyak
— T —
Ahmet Tahtakılıç
Cahit Talaş
Osman Tosun
Bedrettin Tuncel
Ekrem Tüzemen
i
- Ü Ragıp Üner
—

Y

-

•

Bahri Yazır
Cemal Yıldırım
— Z —
Nasır Zeytinoğlu

[Reddedenler]
— A —
Şevket Adalan
Lûtfi Akadlı
Atalay Akan
Necmi Akçasu
Muammer Aksoy
Münir Aktepe
Halil Akyavaş .
Nurettin Akyurt
Abdülkerim Akyüz
Sadık Aldoğan
Ekrem Alican
Osman Alişiroğlu
Abdurrahman Al tuğ
Vedat Arıkan
Ferhan Arkan

Sırrı Atalay
Ahmet Atılgan
Ahmet Cevdet Aydın
Şevki Aysan
_ B —
Şeref Bakşık
Zeki Baltacıoğlu
Kâmil Başaran
Suphi Batur
Kemali Bayazıt
Rauf Bayındır
Bekir Sıtkı Baykal
Suphi Baykam
Fahri Belen
Necip Bilge

Süleyman Bilgen
Ahmet Bilgin
Etem Boransü
_ C —
Hızır Cengiz

Mustafa Dinekli
Vahap Dizdaroğlu
Avni Doğan
Suphi Doğukan
Necati Duman
Cevat Dursunoğlu
— E —
Fsat Ç«§a
Bülent Ecevit
İsmail Selçuk Çakıroğlu Şerafettin Yaşar Eğin
Fethi Çelikbaş
Şükûfe Ekitler
Mahmut Tekin Çullu
Oktay Ekşi
Fethi Elgün
— D —
I l g ı n ı Dağlı
Lûtfi Engin
Abdullah Ercan
Nef'i Demirlioğlu
Sadi Erdem
Vedat Dicleli
Erol Dilek
Sait Erdinç

- ç -
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Sait Naci Ergin
Alaettin Ergönenç
Nedim Ergüven
Halil Sezai Erknt
Hamza Eroğlıı
Bahir Ersoy
Adnan Ertanık
İlhan Esen
Cemal Kesit Eyüboğlu
— p ~~
Turhan Feyzioğlu
Yavuz Feyzioğlu
— O —
Cevdet Geboloğlu
Kemal Zeki Gençosman
Vasfi Gerger
Abdülkadir Göğüs
Ali İhsan Göğüs
Mehmet Göfker
Turgut Göle
Şemsettin Günaltay
Rahmi Günay
Turan Güneş
Abdürrahınan Nafiz
Gürman
Muhittin Gürüm
Ferit Celâl Güven
— H —
Şevket Raşit Hatiboğlu
Mehmet Hazer

Mehmet Altmsoj?
_ E —
Zihni Erençin
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Mehmet Salim Hazerdağlı
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
— I —
Rıza Isıtan
M. Rauf İnan
Şefik înan
İsmet İnönü
Abdullah Ipşir jğlu
Kadircan Kaflı
Hermine Kalüstyan
Münci Kapani
Bedri Karafakıoğlu
Ömer Karahasan
Ahmet Karamüftüoğlu
Mustafa Kepir
Nuri Kınık
Enver Kırker
Şahap Kitapçı
Enver Kök
Feyyaz Koksal
Orhan Köprülü
Ahmet Köseoğlu
Zeki Kumrulu
Sahir Kurutluoğhı
Muin Küîey
~ M _
Ferid Melen

Bedî Feyzioğlu
— p _
Mahir Pamukçu

[Oya
Ahmet Akar
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Burhan Akdağ
ismail Rüştü Aksal
Mebrııre Aksoley
Muzaffer Alankuş (B)
Fehmi Alpaslan
Babür Ardahan
Nurettin Ardıeoğlu

Tahsin Argun
Fuat Arna
Şevket Asbuzoğlu
Doğan A ve ı oğlu
Raif Aybar (1)
__B —
Cihad Baban (B)
Cemil Sait Barlas
Avni Başman
Bemziye Batırbaygİ i
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Ziya Müezzinoğlu
— N —
Fazıl Nalbantoğlu
— O —
Abdülkadir Okyay
İbrahim Saffet Omay
Kâzım Orbay
Hamdi Orhon
— Ö —
Atıf ödül
İhsan ögat
Feridun Şakir öğünç
İbrahim öktem
Şinasi özdenoğlu
İlhan özdü
Fakih özfakih
_ p „
Emin Paksüt
Fikret Pamir
Hayrettin Şakir Perk
Vefik Pirinçcioğlu
— S —
Nihat Sargmalp
Kemal Satır
Hulusi Selek
İbrahim Senil
Ethem Serim
Celâl Sait Siren
Mustafa Sirmen

Mümtaz Soysal
— U İsmail Ulutaş

Dündar Soyer
Enver Sökmen
Jeiâl Sungur

- ş Ahmet Şener
Mehmet Şengün
— T —
Salâhattin Tandai
Reşat Tardu
Derviş Sami Taşrnat
Zeki Tekiner
Hasan Tez
Âdil Toközlü
Vecihi Tönük
Salih Türkmen
— Ü Hüsevin Ulusoy
_ Ü Feridun Üstün
— V —
Âdil Vardarlı

— y—
Cemal Yavuz
Abdülhak Kemal Yörük
Avni Yurdabayrak
Da niş Yurdakul
— Z —
Galip Kenan Zaimoğlu

_ y _
Fehmi Yavuz

katılmıyanlarj
Hıfzı Oğuz Bekata
Nihat Reşat Belger
Hakkı Kâmil Beşe
Hikmet Biınark
Lûtfi Biran
Aralan Bora
Osman Bölükbaşı
Ratip Tahir Burak

- ç Nazif Çağatay
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Behçet Kemal Çağlar
Bifat Çini
Bahri Çolakoğlu
— D — '
Ahmet Demiray

—E—
tmadettin Elmas
Ali Erel (î)
Feridun Ergin

B : 16
ı.ıza Göksu
Kasım Gülck
Ferda Gül ey
Ferruh Güven (î)

- î lsınail înan
— K —
İhsan Kabadayı (î)
Yekta Karamustafaoğlu
P . Lûtfi Karnosmanoğlu
Yakııp Kadiri Karaosmanoğlu

21.6 .1961

Coşkun Kırca
Tevfik Kâmil Koperler

(t)
Mehmet Ali Kumbasar
_ O —
Ahmet Oğuz
Arif Hikmet Onat
Hüseyin Otan
- Ö Mehmet özbay
Mazhar özkol
Orhan öztrak
Halil özmen

O:İ

Scyfi öztürk
— S —
Âdil Sağıroğlu
Selâmi Savaş
Bahri Savcı
Emin Soysal
îlhami Soysal
- Ş Mehmet Şişman
-_T —
Yusuf Kemal Tengirşenk (î)
Sadettin Tokbey

*>&<<

Abdülhadi Toplu (1)
Tarık Zeki Tunaya
Vahit Turhan
Kemal Türkoğlu (î)
_ V —
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
_ Y —
Nüvit Yetkin
Asım Yılmaz
Yusuf Ziya Y,ücebilgin
— 2 —
Cihit Zamangil

B : 18

21,6.1981

O :1

T. C. KUBTJCU MECLÎSİ
1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair Kanuna verilen oylann sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler

:
:
:
:

23
13
13
0

Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:

0
10
0

[Kabul edenler]
_ A—
Refet Aksoyoğlu

- ç Emanullah Çelebi
— E—
Vehbi Ersü

— G—
"Suphi Gürsoytrak
K
Kadri Kaplan
Kâmil Karavelioğlu

Osman Koksal
Fikret Kuytak
Sami Küçük

Mehmet Şükran özkaya

Ö
Fahri özdilek

— Y—
Muzaffer Yurdakuler

— U—
Sıtkı Ulay

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:

27i
179
102
66
î 1
92
0

•

[Kabul edenler]
— A—
Şevket Adalan
Lûtfi Akadlı
Neemi A'kçasu
Münir Aktepe
Halil Akyavaş
Abdülkerim Akyüz
Sadık Aldoğan
Ekrem Alican
Ferhan Arkan
Âmil Artus
Hüseyin Ataman

Ahmet Atılgan
Doğan Avcıoğlu
_ B—
Adnan Başer
Kemali Bayazıt
Mehmet Baydur
Rauf Bayındır
Bekir Sıtkı Baykal
Fahri Belen
Mehmet llaşit Beşerler
Necip Bilge
Etem Boransü

— C—
Ura er Sami Coşar

Şükûfe Ekitler
Lûtfi Engin
Zihni
Ereneiıı
- ç İsmail Selçuk Çakıroğla Nedim Er güven
Fethi Oelikbaş
İlanıza Eroğlu
— D—
Adnan Ertanık
Vedat Dicleli
Kenan Esengin
_ F _
Mustafa Dinekli
Necati Duman
Bcdî Feyzioğlu
— E —
Fehim Fürat
Bülent Ecevit
— G—
Yusı ıf Adil Egeli
Vasfi Gerger

21 6.1961

B : 16
Abdülkadir Göğüs
Rauf Gökçen
Mukbil Gökdoğan
Turgut Göle
Abdürrahman
Nafiz
Gürman
„
î _
M. Rauf inan
Şefik İnan
-^ K —
Bedri Karafakıoğlu
Ömer Karabasan
Enver Ziya Karal
Coşkun Kırca
Şahap Kocatopçu
Zeki Kumrulu
Alp Kuran
Kemal Kurdaş
Sahir Kurutluoğ] u

Muin Kül ey
Hikmet Kütubcilioğlu
— L —
Kaludi Laskari'
— M ----Fcrid Melen
Orhan Mersinli
Hayri Mıımeuoğlu
— N —'
Fazıl N;;'bantoğîu
— O—
Zckâi O'Kan
Abdülkadir Okyay
İbrahim Saffet Omay
— Ö —
Feridun Sakir öğüne
ibrahim öktem
Halim önalp
Aitan öymen

O:1

Rüştü özal
I'lhiiıı Özdü
Fakih Özfakih
— P —
Emin Paksüt
Fikret PauıL
'Mahir Pamukçu
Hayrettin Şakir Perk
— S —
Necip San
Ragıp Sarıca
Selim Sarper
Kemal Satır
Hulusi Selek
ibrahim Senil
ihsan Soyak
Mümtaz Soysal
Enver Sökmen
- Ş Mehmet Şengün

Ahmet Tahtakılıç
Cahit Talaş
Reşat Tardu
Derviş Sami Taşman
Osman Tosun
Vecihi Tönük
Bedrettin Tuneel
Ekrem Tüzemen
— U —
Hüseyin Ulusoy
ismail Ulutaş
Ragıp Üner
— Y —
Bahri Yazır
Cemal Yıldırım
Abdülhak Kemal Yörük
— Z —
Nasır Zeytinoğlu

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri
[Reddedenler]
— A —
Atalay Akan
Nurettin Akyıırt
Abdürrahman Altuğ
Vedat Arıkan
Sırrı Atalay
Ahmet Cevdet Aydın
Şevki Aysan
_ B —
Zeki Baltacıoğlu
Kâmil Başaran
Suphi Batur
Süleyman Bilgen
Arslan Bora
_ C —
Hızır Cengiz
_ Ç _
Esat Çağa
— D —
Hazım Dağlı
Ahmet Demiray
Nef'i Demirlioğlu

Erol Dilek
Vahap Dızdaroğlu
Avni Doğan

—E —
Sera ['ettin Yaşar Eğin
Oktay Ekşi
Fethi El gün.
Abdullah Ercan
Sait Naci Ergin
Alaettin Ergönenç
Halil Sezai Erkut
İlhan Esen
Cemal Reşit Eyüboğlu

P
Yavuz Feyzi oğlu
_ G —
Kemal Zeki Gençosman
Ali ihsan Göğüs
Mehmet Göker
Rahmi Günay
Turan Güneş
Muhittin Gürün

— H —
Şevket Raşit Hatiboğlu
Mehmet Hazer
Mehmet Salim Hazerdağlı
Ahmet Sırrı Hocaoğlu

- î Abdullah Ipşiroğlu
_ K —
Kadircan Kaflı
Ahmet
Karamüftüoğlı;
Nuri Kınık
Enver Kırker
Şahap Kitapçı
Enver Kök
Feyyaz Koksal
Orhan Köprülü
— O —
Kâzım Orbay

— öAtıf ödül
Şinasi özdenoğlu
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— P —
Vefik Pirinçeioğlu
- Ş Nihat Sargmalp
Ethem Serim
Celâl Sait Siren
Mustafa Sirmen

- ş Ahmet Şener
— T —
Zeki Tekiner
Hasan Tez
Âdil Toközlü
— Ü Feridun Üstün
_ V —
Âdil Vardarh
— Y —
Cemal Yavuz
Avni Yurdabayrak
— Z —
Galip Kenan Zaimoğlu

B : 16
— A —
Mehmet Altmsoy
— B —
Ahmet Bilgin
- Ç _
Mahmut Tekin Çullu

21.6.1Ö61
[Çekinserler]

— E —
Bahir Ersoy
— G —
Cevdet Geboloğlu
— K —
Hermine Kalüs'tyan

O:İ

Mustafa Kepir
Bİ
Zİ ya Müezzinoğîu
— T —
Salâhattin Tandal

Salih Türkmen
_
y _
Fehmi Yavuz

T. G. Millî Birlik Komitesi üyeleri
[Oya kaülmıyanlar]
Cemal Gürsel (Devlet
Bşk. ve Başbakan)
A
Ekrem Acuner (Î.A.)

Mucip Ataklı
_ K —
Suphi Karaman
—'M —
Cemal Madanoğlu

— O —
Sezai O'Kan (Î.A.)

0
Mehmet özgüneş

Selâhattin özgür
_ T —
Haydar Tunçkanat
— Y _
Ahmet Yıldız

T. G. Temsilciler Meclisi üyeleri
[Oya kaülmıyanlar]
— A —
Ahmet Akar
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Burhan Akdağ
ismail Rüştü Aksal
Mebrure Aksoley
Muammer. Aksoy
Muzaffer Alankuş (B)
Osman Alişiroğlu
Fehmi Alpaslan
Babür Ardahan
Nurettin Ardıçoğlu
Tahsin Argun
Fuat Arna
Şevket Asbuzoğlu
Fethi Aşkın (B.)
Raif Aybar (I)
— B —
Cihad Baban (B)
Şeref Bakşık
Cemil Sait Barlas
Avni Başman (1.)
Remziye Batırbaygil
Suphi Baykam
Hıfzı Oğuz Bekata
Nihat Reşat Belger
Hakkı Kâmil Beşe
Hikıffet Binark
Lûtfi Biran

Osman Bölükbaşı
Ratıp Tahir Burak
— 0 —
Alev Coşkun
— Q —
Nazif Çağatay
Behçet Kemal Çağlar
Rifat Çini
Bahri Çolakoğlu
— D —
Suphi Doğukan
Cevat Dursunoğlu
_ E —
tın adettin Elmas
Sadi Erdem
Sait Erdinç
Ali Erel (1)
Feridun Ergin
_ F —
Turhan Feyzioğlu
.— G —
Rıza Göksu
Kasım Gülek
Ferda Gül ey
Şemsettin Günaltay
Şahap Gürler
Ferit Celâl Güven
Ferruh Güven (î)

— I —
Rıza Isıtan (I)

— S —
Adil Sağıroğlu
tlhami Sancar
- î Selâmi Savaş
tsmail tnan
Bahri Savcı
İsmet İnönü (1)
Dündar Soyer
— K —
Emin Soysal
İhsan Kabadayı (1)
llhami Soysal
Münci Kapani
Yekta Karamustafaoğh Celâl Sungur
- Ş - F. Lûtfi Karaosmanoğl ıı
Yakup Kadri Karaos- Mehmet Şişman
manoğlu
— T —
Tevfik Kâmil Koperler Yusuf Kemal Tengirşenk (î)
(t)
Sadettin
Tokbey
Ahmet Köseoğlu
Abdülhadi
Toplu (1)
Mehmet Ali Kumbasar
TarıkZafer
Tunaya
— O —
Vahit Turhan
Ahmet Oğuz
Kemal Türkoğlu (1)
Arif Hikmet Onat
_- V —
Hüseyin Onur
Hıfzı
Veldet
VelidedeHaindi Orhon
oğlu
(1.)
Hüsevin Otan
— y —
_ öNüvit Yetkin
thsan Ögat
Asım Yılmaz
Mehmet özbay
T>iii«*
Yurdakul
Mazhar özkol
Yusuf
Ziya Yüeebilgin
Halil özmen
— Z —
Ci'han öztrak
Scvfi öztürk
Cahit Zamangil

s.

SÂYISI:

42 ye 3 n c ü ek

1837 sayılı Bina Yergisi Kanunu ile 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206
sayılı Kanunda değişiklikler, yapılmasına dair kanun tasarısı»
hakkında Karma Komisyon raporu (1/101)

Karma Komisyonu raporu
T.C.
Kumcu Meclisi
Karma Komisyonu
Esas No : 1/101
Karar No : 1

19.6.1961

Kurucu Meclis Başkanlığı Yüksek Katına
1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile, 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler «ya
pılmasına dair kanun tasarısının Temsilciler Meclisinde kabul edilen metni üzerinde, Millî Birlik
Komitesince yapılan değişiklikler neticesi vücuda gelen «1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu, 1837
sayılı Bina Vergisi Kanunu ve 3 . 1 . 1961 tarih ve 206 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun tasarısı» nm Temsilciler .Meclisince ka
bul edilmemesi üzerine, T. Ç. Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi arasında ihtilaflı kalan
ve komisyonumuza havale buyurulan 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri, komisyonumuzca incelen
miş, varılan sonuçlar aşağıda arz edilmiştir :
I - T.,-,0. Millî Birlik Komitesince kabul edilen metinde, kanunun başlığı «1833 sayilı Arazi
Vergisi Kanunu, 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ve 3 . 1 . 1961 tarih ve 206 sayı|ı Kanunda bâ
zı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun tasarısı» şeklin
de idi. Bu başlık değiştirilerek, Hükümetçe teklif ve Temsilciler Meclisi Genel Kurulunca kabul
edilmiş bulunan «1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı» şeklini alması, çoğunlukla uygun görülmüştür.
II - T. C. Millî Birlik Komitesince kabul edilen metindeki ihtilâf konusu olan 1 nci madde
şöyledir :
«Madde 1. — 1833 sayılı Araızi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmîştir.
Verginin nispeti :
Madde 9. —•. Arazi Vergisi, arazinin ve arsaların (iratlı ve iratsız arsaların) kıymetlerinin
binde1 onu nispetinde alınır.»
Bu madde ile, arsaların, iratlı olanları ile iratsız olanları arasında, vergi nispeti bakımından
mevcudolan fark (iratlılarda binde on, iratsızlarda binde beş) kaldırılarak, iratsız arsalardan 4&>
katlılarda olduğu gibi binde on nispetinde vergi alınması derpiş edilmekte idi.
Bu madde ile derpiş edilen değişiklik, ihtilâf konusu olan 2 nci maddedeki zamlarla birlikte
mütalâa edildiği zaman, iratsız arsalardan alınacak vergiyi (20) misline çıkardığı cihetle? 206 sa
yılı Kanunla konulmuş olan zamların da üstünde bir zamma müncer olmaktadır.
Komisyonumuz, 206 sayılı Kanunla konulmuş olan zam sınırları dışına çıkılmasını uygun mü
talâa etmemiş ve bu 1 nci maddenin metinden çıkarılması 'hususu çoğunlufkla uygun görülmüştür\
I I I - T. C. MilH Birlik Komitesince kabul edilen metinde, arsalarla arazi, ayrı ayrı müta
lâa edilmiş, arsalara «1. — Arsalarda; 1 Haziran 1942 den önce tahrir veya tadil suretiyle tesbit edilen kıymetler (,9) misli; 2. — Arazide; 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir veya tadil su-

.

'

—2—

rotiyle takdir edilmiş olan kıymetler (4) misli» eklenmek suretiyle nazara alınmıştır. Halbuki,
Temsilciler Meclisi C4enel Kurulunca kabul edilen metinde, arazi ve arsalar bir arada mütalâa edil
miş ve «1. — Arazi ve arsalarda, 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir veya tadil suretiyle tak
dir edilmiş olan kıymetler (3) misil» uygulanmak suretiyle nazara alınmıştı.
•
Bu metinlere nazaran, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metinde arazi ve ar
salar bir arada mütalâa edilmiş ve «1. — Arazi ve arsalarda, 1 Haziran 1942 tarihinden önce tah
rir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan kıymetler (3) misil» uygulanmak suretiyle nazara alın
mıştı.
Bu metinlere nazaran Temsilciler Meclisince, araziye yapılan zam (2) misilden ibaret iken, T. O.
Millî Birlik Komitesince bu zam (4) misle çıkarılmakta;
Kezalik, Temsilciler Meclisince arsalara yapılan zam (2) misilden ibaret iken, T. C. Millî Bir
lik Komitesince bu zam (9) misle çıkarılmaktadır.
a) Komisyonumuz, arsalarla arazinin birbirinden ayrı işleme tâbi tutulmasını uygun mütalâa
etmiştir. Zira, yapılan tetkikat neticesinde, arsaların en büyük kısmının istanbul, Ankara ve
İzmir gibi üç şehrimizde toplandığını (bütün vurtdaki iratsız arsaların mecmuu tahrir kıymeti
400 milyon liradır, ödediği vergi (2) milyon liradır. Üç büyük şehrimizdeki iratsız arsaların
mecmuu kıymeti 317 milyon liradır) ve bunların bugünkü değerleriyle, tahrir kıymetleri arasın
daki farkın pek muazzam olduğunu nazarı itibara alan komisyonumuz, arsalardan alınan verginin
(9) misil zamma tâbi tutulmasını uygun mütalâa ederek, T. C. Millî Birlik Komitesince kabul edil
miş olan metnin ikinci maddesindeki arsalara ait olan fıkrası aynen kabul edilmiştir.
b) Temsilciler Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metne göre, Arazi Vergisi, yapılacak
(2) misil, zam ile (3) misle çıdamaktan; T. C. Millî Birlik Komitesince kabul edilen metne göre ise,
yapılacak (4) misil zamla (2) misle çıkmaktadır.
Komisyonumuz yapılan müzakereler sonunda, yapılacak (2) misil zam ile verginin (3) misle
çıkarılması hususunda mutabık kalmıştır.
IV - Binalar konusuhda, Temsilciler Meclisince kabul edilen metin üzerinde, T. C. Millî Birlik
Komitesince yapılan değişiklik, şu iki hususa taallûk etmektedir :
1. Temsilciler Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metinde, binalarda vergiye yapılan zam
lar, «sahipleri tarafından kullanılmıyan meskenlerde» kaydı île vaz'edilmiş olduğu ve böylece
sahipleri tarafından kullanılan meskenler zam dışı bırakıldığı halde; T. G. Millî Birlik Komitesince
kabul edilen metinde, «sahipleri tarafından kullanılmıyan meskenlerde» ibaresi çıkarılmış, yerine
«ister sahibi tarafından kullanılsın, ister kiraya verilsin meskenlerde» ibaresi kullanılmak suretiyle,
sahibi tarafından kullanılan meskenler de ••zamma tâbi tutulmuştur.
T. G. Millî Birlik Komitesince kabul edilen metindeki ikinci maddenin binaiara aidolan parag
rafındaki a, b, e fıkralarındaki «islter sahibi tarafından kullanılsın ister kiraya verilsin» ibaresinin
metinden çıkarılarak, yerine, «saMpleri tarafından kullanılmıyan meskenlerde» ibaresinin konulması
komisyonumuzca çoğunlukla uygun görülmüştür.
•
2. Temsilciler Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metinde, 1 nei maddenin binalara ait
paragrafının a fıkrasında derpiş edilen zam, meskenlerde (1), diğer binalarda (3) misil olmak
üzere, vergi, meskenlerde (2), diğer binalarda (4) misle baliğ olmakta idi.
T. G. Millî Birlik Komitesince kabul edilen metinde ise, bu zam meskenlerde (2) diğer binalar
da, (4) misil olmak üzere, vergi, meskenlerde (3) diğer binalarda (5) misline baliğ olmaktadır.
T. G. Millî Birlik Komitesince kabul edilen zam, kanunlarla kiralara yapılmış olan zamlara tam a nüyle» uygun olduğu cihetle, Millî Birlik Komitesince kabul edilen zam miktarları komisyonu
muzca da uygun görülmüştür.
V - Millî Birlik Komitesince kabul edilen metindeki 2 nci maddenin binalara ait (c) fıkra
sından sonra gelen ve «1 Haziran 1942 (dâhil) tarihinden 'sonra takrir veya. tadil suretiyle..» diye
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baslıyan fıkraya «12 Mayıs 1953» ibaresinden önce, Temsilciler Meclisince kabul edilen metinde
mevcut «ve sahiplerinin oturduğu meskenlerle»1 ibaresinin ilâvesi çoğunlukla kabul edilmek sure
tiyle, işbu fıkranın a, b, e fıkralariyle olan ahengi sağlanmıştır.
VI - T. C. Millî Birlik Komitesince kabul edilen ve komisyonumuza havale buyurulan ihtilaflı
üçüncü maddenin aynen kabulü komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir.
VII - T. C. Millî Birlik Komitesi tarafından kabul edilen metindeki birinci madde metinden çı
karılacağına göre, madde 2 nin madde 1; madde 3 ün madde 2; madde 4 ün madde 3 ; madde 5 in
madde 4; madde 6 mn madde 5; olarak numaralandırılın ası gerekmektedir.
VIII , Netice :
1. İhtilaflı olan 1 nci madde metinden çıkarıl niştir.
2. İhtilaflı olan 2 nci madde, 1 nci madde olarak, 3 ncü madde 2 nci madde olarak, aşağıdaki
şekli almıştır :
Üstün saygılarımızla arz olunur.
Karma Komisyonu
Başkanı
Lûtfi Akadlı

Sözcü
Şefik İnan

'
Üye
Ahmet Yıldız

Üye
Avni Doğan

Üye
Ekrem Acuner

Üye
Ekrem Alican

Üye
Fethi Çelikba-ş

Üye
Kâmil Karavelioğlu
(Muhalif kalmıştır,
teklifi eklidir.)

Üye
Sami Küçük

Üye
Sezai O'Kan

Üye
Şevket Adalan

Suphi

Üye
Karaman

Üye
(Muhalifim.)
Mehmet Şükran Özkaya

Üye
Vedat Dicleli

1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3 . 1 . 1961
tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler
yapılmasına dair kanun tasarısı
MADDE 1. - - 3 . 1 . 1961 tarihli, ve 206. sa
yılı Kanunun 1 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Madde 1. — Arazi ve Bina vergilerinin he
sabında; 1961 bütçe yılı başından, yeniden ge
nel tahrir yapılıp bu tahrir neticelerinin yürür
lüğe gireceği yıla kadar :
I - Arsalarda; 1 Haziran 1942 den önce tah
rir veya tadil suretiyle te^bit edilen kıymetler
2 misli;
II - Arazide; 1 Haziran 1942 tarihinden ön :
ce tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş
olan kıymetler 2 misli;
III - Binalarda :
a) 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir
veya tadil suretiyle takdir edilmiş buhyıan gay
risâfi iratlar, sahipleri tarafından kullanılın ıyan meskenlerde (2), diğer binalarda (4) misli;

b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya ta
dil suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâfi
iratlar, sahipleri tarafından kullanılmıyan mes
kenlerde (1), diğer binalarda (2) misli;
c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs
1953 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya tadil
suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâfi irat
lar, sahipleri tarafından kullanılmıyan mesken
lerde (0,5), diğer binalarda (1) misli;
Eklenmek suretiyle nazara alınır.
1 Haziran 1942 (dâhil) tarihinden sonra tah
rir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan arazi
ve arsa kıymetlerine ve sahiplerinin oturduğu
meskenlerle 12 Mayıs 1953 (dâhil) tarihinden
sonra takdir edilmiş olan binaların gayrisâfi
iratlarına misil eklenmez.
Ancak; arazi ve arsalarda 1 Haziran 1942
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MADDE 4. — 1837 sayılı Kanunun 3 ncü
(dâhil) ve binalarda 12 Mayıs 1953 (dâhil) ta I
maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
rihlerinden sonra eski kıymet veya gayrisâfi
tirilmiştir :
iradın bölünmesi suretiyle yapılmış olan taksim
veya ifrazlarda; parçalara düşen kıymet veya
6. Zürraın zirai istihsalâtta kullandığı alât
gayrisâfi iratlara arazi ve arsalar için 1 Haziran
ve edevat depoları, zahire ambarları, samanlıklar,
1942 tarihinden önceki kıymetlerine, arsalarda
arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma
(9), arazide (2) misli; binalar için gayrisâfi
mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar), fırınlar
iratlarına, takdir edildikleri tarihler nazara alıve benzeri binalarla işçi ve bekçi bina, kulübe
narak yukarda zikredilen misiller eklenir.
ve barakaları, köy misafir odaları, balıkçıların
deniz istihsalâtmda kullandıkları âletlere mahsus
Takdir tarihleri ne olursa"olsun sabit istih
depolar ile kayıkhaneler ve denizlerle göllerdeki
sal tesislerine ait gayrisâfi iratlara bu kanunla
işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları (icar edilme
ihdas edilen misiller eklenmez.
mek şartiyle);
MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü mad
desinin 3 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
MADDE 5. —"1 Mart 1962 tarihinden itiba
ğiştirilmiştir :
.
ren; bu tarihten sonraya aidolmak üzere, sabit
istihsal tesisatı Bina Vergisine (ve bu vergiye*
3. Müdafaa Vergisi haricolmak üzere, (b)
bağlı vergi ve resimlere) tâbi tutulmaz.
fıkrasında yazılı farkların 1961 bütçe yılma ta
allûk edenlerinin % 50 si özel idarelere aittir.
GEıÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci
Geri kalan %' 50 si tahsil edildikleri ayı t akilimaddesi ile 1837 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
eden ayın sonuna kadar mahallî mallandıkları
nin 6 ncı fıkrasındaki istisnaya ithal edilen bina
na yatırılır. İşbu % 50 leri vaktinde yatıranlar için geçmiş zamanlara aidolarak Bina Vergisi
yan özel idarelerin âmiri ita ve muhasebecile
ve zamları tarh olunmaz. Tara. edilmiş olup Iherinden, vaktinde ödenmiyen miktarın % 10 u
nüz tahsil edilmemiş bulunan Bina Vergisi ve
6183 sayılı Kanuna göre talhsil olunur, özel ida
zamları, eezalariyle birlikte terkin olunur.
relerce vergi ve cezaların kısmen •tahsili halinde
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Vâdeleri geçmiş bu
mükelleften tahsil edilen miktar, yukarıki (a)
lunan 1961 bütçe yılı Bina ve Arazi vergilerinin
ve (b) fıkralarında yazılı kısımlara, tahakkuk
(Buhran ve Müdafaa vergileri dâhil) bu kanunun
miktarları arasındaki nispete göre tahsilat
yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde ödenme
kaydolunur.
leri halinde bunlara gecikme zammı uygulanmaz.
Ayın farkların 1962 ve müteakip bütçe yılla
rına taallûk edenlerinin tamamı özel idarelere
GEÇİCİ MADDE 3. — 206 sayılı Kanun hü
aittir.
kümlerine göre yapılmış olan ta'hsilâtm, bu kanu
na göre alınması lâzımgelen miktardan fazlası,
MADDE 3. — Aynı kanunun geçici birinci
Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde derhal
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
terkin ve ilgililere iade olunur.
Geçici Madde 1. — Bu kanun gereğince ver
gi kıymetleri ile gayrisâfi iratlara uygulanan mi
MADDE 6. — Bû kanun 1 Mart 1961 tari
siller münhasıran Arazi, Bina, Buihran ve Müda
hinden itibaren yürürlüğe girer.
faa, vergilerinin hesabında nazara alının Bunla
MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
rın dışında kalan 'bilûmum vergi, resim ve harç
kanlar Kurulu yürütür.
ların hesabında nazara alınmaz.
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1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3.1.1961 tarihli ve
206 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısı hakkında Karma Komisyonun Millî Birlik
Komitesi üyeleri M. Şükran Özkaya ve Kâmil
Karavelioğlu'nun teklifi
Yüksek Başkanlığa
Ekli teklif metninde görüleceği üzere Karma Komisyonun teklifi ile iki noktada ihtilâf halinde
diğer hususlarda tam bir mutabakat halindeyiz.
Karma Komisyon metni ile ihtilaflı bulunduğumuz iki husus da tasarının 1 nei maddesine taallûk
etmeiktedir. Bunlar :
1. Karma Komisyon Arazi Vergisi tarhına esas kıymetlere 2 misil zam yapılması esasını kabul
etmiştir. Bizim teklifimiz ise Arazi Vergisi kıymetlerine 3 misil ilâve edilerek verginin 4 misle iblâ
ğını mutazammın bulunmaktadır.
Malûm olduğu üzere araziden alınan vergi halen 22 milyon liradır. Karma Komisyon teklifi ka
nunlaştığı takdirde ba'sılat G6 milyon lira olacak ve bunun 44 milyonu özel idarelere 22 milyonu da
genel bütçeye intikal edecektir. Benim teklifim kanunlaştığı takdirde ise, verginin hasılatı 8S milyon
liraya yükselecek ve bunun 95 milyonu özel idareye ve 33 milyonu da genel bütçeye intikal edecektir.
Görülmektedir ki, teklifimiz hasılat bakımından gerek özel idarelerin ve gerekse Devletin bütçesine
pek mühim bir varidat temin etmemektedir. Ancak bu hususta ısrar ederek Karma Komisyonla ihti
lâfa girmemizin sebebi Devlet bütçesine sağlanacak hasılat endişesi değildir.
Bu husustaki ısrarımızın iki esaslı sebebi vardır:
a) özel idarelerimizin gelir bakımından çok kifayetsiz ve perişan bir durumda bulunmaları ve
başlıca gelir kaynağı olan arazi ve bina vergilerinin konjonktürü takibetmek hasletinden mahrum
olması dolayısiyle demokratik bir rejimin başlıca müessesi olan mahallî idarelerin merkezi idareye
pek muhtaç bir duruma girmesi dolayısiyle haysiyeti erini kaybetmiş bulunmaları bu husdstaki ıs
rarımıza sebebolmaktadır.
b) Israrımızın ikinci ve daha mühim bir sebebi de her memleketin kendi kaynaklarını iktisaden
gelişmesine tahsis ettiğinin o memlekete yardım edecek dost ve müttefiklerince inanılmasıdır. Geçen
ay çıkan ve dünyanın en ciddî ekonomik ve malî tahlillerini neşreden ingiltere'nin «The Economist»
dergisinde son yapılan vergi reformlarımıza temas edilerek «Türkiye'de sakıt iktidarın en büyük fe
nalığı, halka; Devlete bir şey vermeden ondan her şeyi istemenin ve beklemenin mümkün olduğu
inancını yaymasıdır»' deniliyor ve bu vergi reformlariyle ihtilâl idaresinin bu zihniyete karşı cephe
almasının Türkiye'nin kalkınması ve istikbali için çok yerinde olduğu belirtilmiştir.
Türk Hükümetinin son altı ay içinde uzun vadeli ve Türk malî tarihinde emsali görülmemiş ucuz
kredi tekliflerine muhatabolmasınm sebebini de dost ve müttefik ileri Garp memleketlerinde son tu
tumumuzun müspet tesirlerinde aramak icabeder. Zira bu memleketler eskiden beri iddia etmekte
dirler ki «Bir memleketin kalkınması kendi kaynaklarının tamamını kullanmak ve buna yardım ya
pacakları inandırmakla mümkündür. Aksi hal yabancı memleketlerin vergi mükelleflerinin ödedik
leri vergilerle kalkınma beklemek gibi nakıs bir haldir.»
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işte bu inançların ışığı altında durumu mülâhaza ederek Arazi Vergisinin -t misil olarak tahsil
edilmesinin vergi mükelleflerimizi sikmıyacağmı da nazarı itibara alarak zammın 3 misil olarak yapıl
masının uygun olacağını, teklif etmekteyiz.
2. /Karma Komisyon metninden ayrıldığımız ikinci nokta Bina Vergisi mevzu undadır. Teklif
metnimiz ile Karma Komisyon teklifi karşılıklı olarak mütalâa edildiğinde görülecektir ki, her iki me
tinde Bina Vergisine yapılan zamlar aynıdır, ihtilaf mal sahiplerinin ikamet ettiği meskenlere zam
mın teşmil edilip edilmiyeceği konusundadır.
Bu husustaki halis kanaatimiz odur ki, mal sahibinin ikamet ettiği binaları zammın şümulü dışında
bırakmak yeniden adaletsizlik tevlidedecektir. Zira:
a) işin icabı binasının bulunduğu mahal dışında ikamete mecbur olan mükelleflerin' durumu bakı
mından adaletsizlik çok açıktır. Çünkü bu mükellef kendi binasından tahsil ettiği kiranın üstünde
kira ödiycrek kendisine bir ikametgâh sağlamış olsa dahi mecburen kiraya vermiş olduğu binası zam
ma tâbi olacaktır. Kendi binasında ikamet etmek imkânı bulan mükellefle misal gösterilen mükellef
arasında bu şekilde bir ayırım yapmaya ne lüzum vardır?
b); Pek çok vergi mükellefi de yazlık, kışlık diye iki ve daha fazla binayı ikametgâh olarak işgal
etmektedirler. Bunlar gelir bakımından cemiyetin kalburüstü insanları oldukları halde her iki veya
dalha çok binaları için zammın şümulü dışında kalacaklardır. Bu pek adaletsiz durumu binalar ayrı
ayrı vergi dairelerince teklif edildikleri için her hangi bir hükümle telâfi etmeye de imkân yoktur.
c) Bu şekilde bir tefrikin yapılması bizatihi Bina Vergisinin mevcut anlayış, ve tatbikatiyle de
kabili 'teMf değildir. Zira Bina Vergisi binanın mevcudiyetinden dolayı alınan bir vergi olup, onun
irat getirip getirmemesi ile bir ilgisi yoktur. Verginin muafiyetleri de bu anlayış içinde tesis edilmiş
ve meselâ yıllık gayrisâl'i iradı 25 liradan az binalar nasıl kullanılırsa kullanılsın verginin şümulü
dışında bırakılmıştır.
Sahibine bir irat sağlı yan bina ile irat getirmıyen bina, Gelir Vergisi muvacehesinde âdil bir ver
gilendirmeye konu olmuşlardır. Karma Komisyonun teklifindeki tefrik bu vb i çeşit kullanılışa mu
di assas binalar için Gelir Vergisi ile tesis edilmiş bulunan adaletli durumu irat getiren binalar lehine
esaslı şekilde ihlâl edecektir. Bu sebeple yeniden vergi adaletini bozan bu .şekilde bir tefrike lüzum ve
zaruret yoktur.
d) Nihayet Bina Vergisinin ruhuna muhalif bu teklif, zaten kifayetsiz kadro ile çalışan özel ida
relerimizi yeniden azîm muamelât, yoklama güçlüklerine gark edecek bu da vergi tatbikatında münfe
rit, takdire dayanan, memurları yanlış istikametlere sevk eden adaletsiz ve zararlı hâdiselere sebebi
yet verecektir.
Bunun dışında mükelleflerin iratsız olarak yakınlarına tahsis ettiği binaları zammın dışına çıkara
bilmek için muvazaalı hal suretleri bulmaya zorlıyaeaktır ki, bu hususta verginin tatbikatım soysuzlaş
tı rdıfetan başka kombinezonlar arıyacak, mükellefler için de sıkıcı bir meşgale durumu meydana geti
recektir.
*
İşte bir vergilendirme maddesinin objektifliğini kaybettirerek onu taıtlbika memur vatandaşların
sübjektif anlayışlarının sahasına iten Karma Komisyonun teklifine bu sdbeplerle iştirak edememek
teyiz.
Arz ettiğimiz bu çok kuvvetli dol il ve mütalâalar dolayısiylc Yüksek Meclisin görüşlerimize itimat
ve iltifat ederek ihtilaflı hususlarda teklif metnimizi aynen kabul edeceğine inanıyoruz.
Takdir Yüksek Kurucu Meclisindir.
Sözcü
M. B. K. Üyesi
M. B. K. Üyesi
M. Şükran Özhaya
Kâmil Karavelioğlu
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KURUCU MECLÎS BAŞKANLIĞINA
Karma Komisyonun Millî Birlik Komitesi Üyesi
M. Şükran Özkaya ve Kâmil Karavelioğlu'nun
teklifi
MADDE 1. — Arazi ve Bina vergilerinin he
sabında; l'9'öl bütçe yılı başından, yeniden genel
tahrir yapılıp bu tahrir neticelerinin yürürlüğe
gireceği yıla kadar :
I - Arsalarda; 1 Haziran 1942 den önce tah
rir veya tadil suretiyle tesbit edilen kıymetler 9
misli;
I I - Arazide; 1 Haziran 1.942 tarihinden önce
tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan kıy
metler 3 misli;
I I I - Binalarda :
a) 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir ve
ya tadil suretiyle takdir edilmiş bulunan gayri
sâfi iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın is
ter kiraya verilsin meskenlerde (2), diğer bina
larda (4) misli j-,
b ) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 ( dâhil) tarihi arasında tahrir veya ta
dil suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâfi
iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın, ister
kiraya verilsin meskenlerde (1), diğer binalarda
(2) misli;
c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs
1953 (dâhil) tarihi arasında. tahrir veya tadil
suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâfi irat
lar, ister sahibi tarafından kullanılsın ister kira
ya verilsin meskenlerde (0,5), diğer binalarda
(1) misli;
Eklenmek suretiyle nazara alınır.
1 Haziran 1942 (dâhil) tarihinden
rir veya tadil suretiyle takdir edilmiş
ve arsa kıymetlerine ve sahiplerinin
meskenlerle 12 Mayıs 1953 (dâhil)
sonra takdir edilmiş olan binaların
iratlarına misil eklenmez.

sonra tah
olan arazi
oturduğu
tarihinden
gayrisâfi

Ancak; arazi ve arsalarda 1 Haziran 1942
(dâhil) ve binalarda 12 Mayıs 1953' (dâhil) ta
rihlerinden sonra eski kıymet veya gayrisâfi ira
dın bölünmesi suretiyle yapılmış olan taksim
veya ifrazlarda; parçalara düşen kıymet veya
gayrisâfi iratlara arazi ve arsalar için 1 Hziran
1942 tarihinden önceki kıymetlerine, arsalarda
(9), arazilerde (2) misli; binalar için gayrisâfi
iratlarına, takdir edildikleri tarihler nazara alı
narak yukarda zikredilen misiller eklenir.
Takdir tarihleri ne olursa olsun sabit istihsal
tesislerine ait gayrisâfi iratlara bu kanunla ih
das edilen misiller eklenmez.
MADDE 2. — Karma Komisyonun
maddesi aynen.

ikinci

MADDE 3. — Karma Komisyonun üçüncü
maddesi aynen.
MADDE 4. — Karma Komisyonun dördüncü
maddesi aynen.
MADDE 5. — Karma Komisyonun
maddesi aynen.

beşinci

GEÇİCİ MADDE 1. — Karma Komisyonun
geçici birinci maddesi aynı.
GEÇÎCİ MADDE 2. — Karma Komisyonun
geçici ikinci maddesinin aynı,
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Karma Komisyonun
geçici üçüncü maddesinin avnı.
MADDE 6.
maddesi aynen.

Karma

MADDE 7.
maddesi aynen.

Karma Komıisvonun
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