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I - GEÇEN 'TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik toplantısından sonra 
açılan birleşimde; 

Grup temsilcilerinin, 1970 yıllı Bütçesi Fi
nansman Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu, Be
lediye Gelirleri Vergisi Kanunu, 657 sayılı Dev
let Memurları Kamunu ile Genel Kadro kamu
nu tasarlılarının görüşülmelerinin bitimine ka
dar, 25 . 6 . 1970 gününden itibaren; 

1. Cumartesi ve Pazar günleri dâhil Ge
nel Kurulum her gün saat 10 dan 13 e ve 14.30 
dan 19,00 a kadar aralıksız toplanmasına, 

2. Çarşamba günlerinin de kanunların gö-

rüşülmiesine hasredilmesiıne, dair önergeleri ka
bul olundu. 

Vakit gecikmiş olduğu içim 25 . 6 . 1970 Per-
^mbe günü saat 10 da toplanılmak üzere bir
leşime saat 19,00 da »om verildi. 

Başkan 
Başkanvekdli 
Ntırettin Ok 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

SORULAR 

Sözlü Sorti 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha
tip oğlu'mun, Suriye ̂ de hak ve menfaatleri za
rara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olanak 
'cthnan kararların tatbikine dair sözlü soru 
önergesi, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarına 
gönderilmıiştiır. (6/147) 

Yazılı sıoriu'lia'r 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılîmaz Alpas
lan'ın, Trakya Yağlı Tohumlar Birliğine bağlı 
kooperatiflerin, köylüden ailmış oldukları ay
çiçeğinin satışından sonra elde ©dilen farkı 
müstalhsıla Ödeyip ödeımiyeoekleriıne dair yazılı 

soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderil-
diştir. (7/249) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'in, Aydım ilinde boykota iştirak 'eden ve 
haklarımda kanuni muamele yapılan öğretmen
lere dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/250) 

3. — Elâzığ Milletvekili Hayrettim Han-
iLigası'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu böl
gemdeki köylere tohumluk buğday ve hayvan 
yemi dağıtılması ile Keban Barajımın yapımı
na dair yazılı soru önergesi, Tanım, Ticaret, 
Ulaştırma ve Enerji ve Tabii KaynaMar ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/261) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

llapoılar 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
ttım kapsamı dışında kalan kamu persoleminin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 ar
kadaşının 14. 7 .1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerimin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek

lenmesi ve bir kısım hükümlerimin kaMınlıma-
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Ko
alisyonu raporu (1/331, 2/279) (ıS. Sayısı : 
200) (Dağıtma tarihi : 25.6.1970) (Günde
me) 

2. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ve Ada
le; t, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Ko
misyonu raporu (1/332) (S. Sayısı : 202) (Da
ğıtma tarihi : 25 . 6.1970) (Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Şevket Doğan .(Kayseri), Zeki Çeliker (Sürt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. Dünkü birleşimde 

almış olduğumuz karar gereğince aralıksız de
vam eden toplantılara başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

1. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, Zi-
;aal Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısını görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona, 2/52 esas numaralı kanun 
teklifinin de havale edilmesine dair tezkeresi 
'2/52, 1/331) 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonu Başkanlı
ğının tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sermaye Piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere 
Genel Kurulun 11. 6 .1970 tarihli 101 nci Bir-
Ir siminde kurulması kabul edilmiş bulunan 
(7eıçici Komisyona, içtüzüğün 27 nci maddesi 
gereğince, Komisyonumuzda bulunan Bursa 
Millleitıvekiili Kasım önadım ve 12 arkadaşının, 
Sermaye Piyasasının tazimi ve teşviki hak
kındaki kanun teklifinin tevdii buyurulması 
için gereğini saygılarımla -arz ederim. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

2. — Plân Komisyonu Başkanlığının, Cumhu
riyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kök er ve 3 
arkadaşının : İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin 
larb malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve 
tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1185 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifinin havale edildiği ko

misyonlardan 3 er kişi seçilerek kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi. 
(2/368) 

(BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkamlığı-
nm tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerimitn harb ma

lûllerine ve şehir yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30. 5.1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek 
Kanun teklifinin, havale edıiümiş bulunduğu 
Gümrük ve Tekel, Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarında,n üçer üyemin iştirakiyle 
ianılacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yıiknaz 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyeniler... Kabul 
odilmişıtir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

3. — Aydın M ilet vekili 31. Kemal Yılmaz'm, 
Ay dm'da bâzı C. II. P. li muhtarlara baskı ya-
•,,ûdığına dair Başbakandan sözlü sorusunun ya
tılı soruya çevrilmesine dair önergesi (6/34) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Mustafa Ke
mal Yılmaz, vermiş bulunduğu sözlü soru öner
gesini yazılı hale taihvil etmek için bir önerge 
vermiş, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular bölümünde 27 Nu

marada kayıtlı olup, Aydın'da C. H. P. li muh
tarlara Valilikçe yapılan partizanca baskılar-
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la ilgili soru önergemin yazılı olarak cevaplan-
dirılmasına müsaadenizi saygı ile rica ederim. 

Aydın 
M. Kemal Yilanaz 

BAŞKAN — Soru, sahibinin talebi üzerine, 
yazılı hale ifrağ edilecektir. 

4. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'm gündem dip söz istemesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1970 
yılı bütçesi finansman kanunu tasarısının mad
deleri üzerindeki müzakereye devam ediyoruz. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerini alsın. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan gündem dışı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bun

dan evvelki bu kanun tasarısının görüşüldüğü 
birleşimde 71 nci... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa-
•ym Başkan, bana niçin gündem dışı söz ver
mediniz. istirham ediyorum. 

BAŞKAN — 71 nci maddeyi okutmuş, oya 
koymuştum. 72 nci madde üzerinde müzakere 
yapacağız. 

72 nci maddeyi okutuyorum. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, başınızı sallamakla bana cevap ver
miş olamazsınız. Söz talep ettim vermediniz. 
foah etmeniz lâzım. 

Bu, şalhsi; birine veririm, birine vermem di
ye bir kaide yoktur. Ya umumî olarak kökten 
kaldırırsınız. 

BAŞKAN — Usulden şikâyetlerin yine usu
lü dairesinde olması gerekir. Burada Millet 
Meclisi müzakere halinde. Meclis müzakeresi
nin kendine göre usulü, yordamı, adabı var. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Bu 
laubali bir cevap tarzıdır. Divanın ağırlığına 
ya,kışmıyacak tarzdadır bu. 

BAŞKAN — Beyefendi, siz buraya Millet 
vazifesi görmek için imi geldiniz, Başkanlığa 
hakaret için mi geldiniz? Rica ederim. Arka
nızdaki arkadaşınız söz istemiş, bakın oturuyor. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ha
kareti sıiız yapıyorsunuz, izah edersiniz, ikna 
edersiniz biz de yerimize otururuz. 

BAŞKAN — Rica ederim. Gündem dışı ko
nuşmalarda takdir yetkisi Başkanlığın,. Tak
dir yetkisi Başkanlığın, zorbalıkla bir şey te

min edemezsiniz. Ancak kendinizi zapta geçe
cek ifadenizle mahcup duruma düşürürsünüz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ka
fa sallamakla cevap verilmez. Usulde kafa sal
ınmak diye bir şey yok. 

BAŞKAN — Yakışmıyor, yakışmıyor! 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Si

ze de yakışmıyor. 

BAŞKAN — Yakışmıyor, yakışmıyor! 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 

AsıJl size yakışmıyor. 
BAŞKAN — Sayın YıHmaz, bu şekilde ha

reketiniz bir milletvekiline yakışmıyor. Baş
kanlığın elinde sizi susturmak için müeyyide-
itr var. Size bir takbih cezası veriyorum. Tak
bih cezası veriyorum, tekrar ettiğiniz takdirde 
Meclisten çıkarma cezası da veririm Sayın Yıl-
ımaz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Gü
cün, kudretin ne ise yaparsın. 

BAŞKAN — Bir daha tek kelime söylediği
niz takdirde sizi Meclisten dışarı çıkaracağım. 
Söyleyiniz tek kelime daha.. Burası anarşi yu
vası değiı], Burası Meclis.. Düzen var, tüzük 
var, nizam var. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Meclis ise, sizin de Meclise uyarak cevap ver
meniz lâzımdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Yusuf Ziya Yılmaz mükerreren Meclis 
Başkanlığını bir gündem dışı konuşma veril
mediğinden bahisle tahkir etmektedir. Kendi-
i!me iki defa takbih cezası verdim, buna rağmen 
kendisi ısraren hareketine devam ©diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, insafınıza sığını
rım. Rica ediyorum. Sayın Süleyman Mutlu 
karşımızda oturuyor. Arkadaşımız bir haftadan 
beri gündem dışı konuşma alabilmek için kaç 
defa bizimle görüştü. Sayın Süleyman Mutlu 
bu kadar haklı iken kendisine anlatıyoruz hak
kına razı oluyor. Bakın karşımızda bulunuyor. 

Şimdi iaslında gündem dışı söz verebilecek 
durumda olsam evvelâ Sayın Süleyman Mutlu '-
yu davet etmem lâzım. Hak aslında onun. De
mek ki, bir arkadaşımız hak sahibi iken bir baş
ka arkadaşımız çıkıyor kendisini haklı durum
da addediyor. Herkesin haklı olduğu yerde hiç
bir kimse haklı değildir ve bu bir anarşi ifade 
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eder. Hakları muayyen istikamette değerlendir
meye mecburuz. 

Şurada mahsus gündem tâyin ettik; Cumar
tesi, Pazar günleri çalışma saatleri kabul ettik. 
Niçin kabul ettik?. Bu muayyen kanunları sü
ratle görüşebilmek için. Gündem dışı söz isti-
yen yalnız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz değil ki.. 
ünümde 7 tane gündem dışı söz talebinde bu
lanan arkadaşım var. Tercih etmem mümkün 

1. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanu-
iıu tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
38 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. 
Sayısı : 197) 

BAŞKAN — 1970 yılı Bütçesi Finansman 
Iijanunu tasarısının görüşmesine geçiyoruz. 

72 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 72. — Aynı kanuna bağlı I sayılı tab

lonun 9 ncu pozisyonu aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

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

imal olunan ilk istihsal mahsulü her türlü oam 
ve oam eşye (B, C, D, ve E fıkralarındaki cam
lar Ihariç) % 20 

B) İşlenmemiş çekme veya üfleme cam 
(imal sırasında kaplama yapılmış olsun olma-
CTII) (Kare veya müstakili veya gayri şekilde ke
silerek şekillendirilmiş yaprak halinde cam) 

ia) 4 mm. den daha fazla kalınlıkta olan 
Mi ve buzlu pencere camları % 40) 

fo) Renkli, dalgalı ve çizgili pencere cam
ları (% 50) 

c) Sairler (% 50) 
C) Emniyet camları (% 50) 
D) Cam damacana, şişe, küçük şişe, (ilâç 

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

E) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eş
ya (optik tarzda işlenmemiş ve optik camdan 
yapılmamış,) (lâmba ve şişeleri ile elektrik 
ampulleri hariç) (% 40) 

BAŞKAN — 'Sayın Maliye Bakanı, burada 
bir «20» tâbiri var. % 20 midir? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — % 20 olması lâzım efendim. 

değil, bu arada takdir etmem mümkün değil, 
yedisine vermem hiç mümkün değil. 

O bakımdan arkadaşlarımdan rica ettim. 
«;A«P. sıralarından «Teşekkür ederiz» sesleri) 

Bizim, gündem dışı söz vermemekten ne mu
radımız olur, ne menfaatimiz olur, ne faydamız 
olur? Zaten şimdi her şey konuşulacak beye
fendi. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
72 nci madde üzerinde şu ana kadar söz is

temiş bulunan arkadaşlarımın isimlerini oku
yorum : Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Kemal 
Ataman, Sayın Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Turhan 
özgüner, Sayın Mehmet Yüceler, Sayın Reşit 
Ülker. 

Sayın Uysal.. Yok. 
Sayın Ataman.. Yok. 
Sayın Yazıcıoğlu.. Yok. 
Sayın özgüner.. Yok. 
Sayın Yüceler buyurunuz. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bildiğiniz gibi, yurdun her köşesinde çe
şitli meyva ve sebze üretilmektedir, fakat bu 
bol miktarda üretilmiş olan sebze ve meyva-
lar ancak istihsal sırasında pazarlara intikal 
etmekte ve o devrede halkımız bunlardan ge-

; reği gibi istifade. etmektedir. 

i Yalnız, bilhassa kış aylarında birçok köy 
ve kasabalara bu meyva ve sebzelerin ulaştırıl
ma güçlüğü yönünden ulaştırılması mümkün 

| olamamaktadır ve bu yüzden de bu tip köy-
I lerde ve kasabalarda maateessüf tek taraflı 
' beslenme devam etmektedir. Tek taraflı bes

lenmenin ne gibi sakıncalar doğurduğunu izla-
h'a lüzum görmüyorum. 

I Bu meyva ve sebzelerin muhafazası da 
mümkün olmadığından veyahut bununla ilgili 
gerekil tesisler yapılmamış olduğundan her 
yıl fou meyva ve sebzelerin ortalamla olarak 
% 25 veya % 30 nun zUrar gördüğü ilim 
adamları tarafından ifade edilmektedir. Bu 
da memleketimiz için büyük "bir kayıp sayılır. 

İşte; gerek halkımızın gereği gibi besı-
lenmesini temin etmek ve gerekse meyva ve 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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secdelerimizin geniş çapta çürüyüp foozul- | 
masını ve millî servetin heder olmasını önle-

t I 
mek için konserve sanayiine önem verilmek
tedir. Ve <bu hareket son yıllarda da biraz can
lanmış görünmektedir. Halbuki 'Türkiye'de 
1969 yılı sonuna kadaf nüfus başına ortala
ma olarak ancak 400 gr. kadar bir konserve 
meyva ve sebze tüketildiği tesbit edilmiştir. 
Yine yapılan bu hesaplara göre; ancak 2 bin 
yılında 1 Kğ. :a (çıka)bileceği iddia edilmektedir. 

Halbuki memlekette kurulmuş olan kon
serve sanayii üretilen meyva ve setaenin an
cak binde birini işleyebilecek kapasitedir. 
Öörülüyor ki, konserve sanayiimiz Türkiye'de 
çok yavaş gelişmektedir, ama öğrendiğimize 
göre, konservecilikle meşgul olan işyerlerinin 
yahut merkezlerinin son! yıllardıa sayısı 124 e 
kadar yükselmiş bulunmaktadır ki, bu, ile
ride kooperatif konserve fabrikalarının çekir
değini teşkil edecektir. 

Bildiğiniz gilbi, ibu konserve sanayiinde cam 
kavanoz ve şişeler kullanılmaktadır. Memle
ketimizdeki bu sanayiin yavaş gelişmiş olması, 
ihtiyacı karşılamamış alması ve ulaştırma 
güçlüğü, muhafaza imkânlarının zorluğu yü
zünden elde edilen konserveler haklı olarak 
pahalı fiyatlarla orsaya çıkmakta ve dblayı-
Isiyle tüketici nazlı almaktadır, ama şimdi 
gelen bu kanun tasarısında konservede kulla
nılan kavanoz ve şişelere de zam getirilmek
tedir ki, ırçaliyelin daha fazla artırılmasına 
imkân verecektir. 

ıO 'bakımldan benim istirhamım şu; bu kava
noz ve şişelerin temini de aslında çok müş
küldür. Bunu önlemek, maliyeti yükseltme
mek ve tarımsal gelişmeye menfi tesir ede
cek, bilhassa entansif ziraate menfi etki ya
pacak bir duruma getirmemek ve tek taraflı 
beslenmeyi daha fazla zorlamamak için istir- | 
hamımız; <bu kavanoz ve konservelerde kul
lanılan camların vergiden hariç tutulmasıdır. 
Bunun için de şimdi Sayın Bıaışkanlığa bir 
teklif vereceğim, tahmin ediyorum Sayın Ba-
kanımıız, Tarım Bakanlığı yapmışlardır, uya
caklardır. 72 nci maddenin (D) fıkrasına 
«.. Cam damacıana, şişe, küçük şişe» dedikten 
Sonra parantez içine (... ilâç şişeleri ile tabiî 
meyva suları ve konserve içîn kullanılan şi- j 
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şeler ve kavanozlar hariç) tâ'biıinin eklenme
sini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım; bu maddede camlarla ilgili eski 
metin genişletilmiş, bölümlere ayrılmış ve bâ
zılarında yüzde 20 olan nislbet artırılmış, As
lında bunların hepsi üzerinde durulabilir. 
Şu bakimdlan durulabilir ki, Yüce Meclisten 
geçen kanun demeti içinde gayrimenkullerle 
ilgili pek çok vergi yükü vardır. 10 kanun 
bir arada olduğu için vergi kanunu demeti 
diyorum; kanun demeti içinde gayrimenkul
lerle ilgili pek çiok yük vardır. Şimdi bu
nun üzerine gayrimenkullerde önemli bir yer 
tutan camları da eklersek, muhtelif yerler
de kullanılan cam vardır; pencere camı, telli 
cam, abajur var, daha başka çeşitleri var, 
yani gayrimenkulun muhtelif yerlerinde kul
lanılan camların toplamını mütalâa edersek, 
gayrimenkullerin, yani binaların, işyerlerinin 
ve konutların maliyet değeri yükselecektir ve 
ister istemez kısa (bir süre sonra gayrimenkul
lerin, zaten astronomik bir miktara çıkmış olan, 
'bilhassa işyerleri kiraları ve konut kiralan 
alıp gidecektir. Bunu 'böylece ifade ettikten 
sonra, "bunların içerisinde çok kullanılanı var, 
ıaz kullanılanı var. Bunların en önemlisi, ilk 
Hükümet teklifinde «3 milimetreden fazla ka
lınlıkta olan âdi pencere camları» diye gösteri
len, fakat komisyon değiştiriişiııde «4 milimet
reden fazla kalınlıkta olan âdi ve buzlu pen
cere camları» diye ifade edilen kısımdır. 

Şimdi, sayın Balkan konuşmaları esnasında 
bu türlü camları esas itibariyle yoksul halkın, 
fakir halkın, geniş halk kütlelerinin kullanma
dığını ifade ettiler. Değerli arkadaşlarım, 'bu 
işin teknik tarafı şöyle; aslında pencerede kul
lanılacak camın kalın cam olması lâzım. Da
yanıklı olabilmesi için kaim cam olması lâ
zım. Ve küçük bir çerçeve de, kenarları tuıt-
tuğundan dolayı, ince bir cam kullanılabildiği 
halde, alan büyüdükçe kullanılacak camların 
büyük olması gerekir. Bulgun geniş mikyasta 
kat yapılmaktadır, bina yapılmaktadır ve bun
larda umumiyetle büyük camlar vardır. Bun
ların ışık alacak taraflarında ebatları, ölçüle-
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ri büyük camlar vardır. Bugün camların duru
munda bir fark olmadığı için aslında buralara 
kullanılması lâzımgelen 5 - 6 milimetrelik cam
lar vfeya daha eksiği, 4 milimetrelik camlar 
kullanılmaktadır. Fakat ne zaman ki, bu ka
nun çıkacaktır, arada bir fark doğacaktır. Bu
nun neticesinde bilhassa kat yapıp satanlar kâr 
edecektir. Her şeyin ucuzuna kaçmaktadırlar, 
çürük musluk takmaktadırlar, en ucuzunu 
takmaktadırlar. Ne aldığım, vatandaş içeri 
girdikten sonra, musluğa el attığı zaman anla
maktadır, bir fırtına olup cam kırıldığı zaman 
anlamaktadır, öyle ise netice itibariyle bu cam
larda yapılan fark doğrudan doğruya vatan
daşa (tesir edecektir. Büyük ve geniş olan 
çerçevelerde normal olarak kalın cam kullan
mak en ekonomik olanıdır. Çünkü kalın cam 
kolay kuıhmyan camdır. 

(Biz bu kanunlarda «orta sınıf» deyimini de 
kullanmıştık. Gerçekten bu kanunların orta 
sınıfla, yani orta geçim içinde olan vatandaş
larla ilgisi vardır. Memleketimizde yoksullar 
yandır, orta tabaka vardır, zenginler vardır. 
Bizim sayın Hükümetimiz, zenginler bir tarafa, 
yoksullarla meşgul olmakta idiler, şimdi yeni 
yeni orta hallilerle de meşgul olmaya başladı
lar. Netice itibariyle getirilen bu tasarılar tüm 
olarak mütalâa edildiği zaman, ortahalli va
tandaşlarla ve Ibir kısım ıda geçimi dar olan va
tandaşlarla ilgilidir. Bu itibarla bu kısmın de
ğiştirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. Olmadığına göre, verilmiş 
bulunan 3 değişiklik önergesini okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 72 nci maddesi ile «aynı kanuna 

bağlı 1 sayılı tablonun1 9 ncu pozisyonunda» 
yapılmak istenen değişiklik, geniş yurttaş top
luluğunun içinde bulundukları geçim bunalımı-
m artıracaktır. 

Bu nedenle verginin eskisi gibi kalmasının 
sağlanması amacı ile tasarıdan bu maddenin 
çıkarılmasını saygiyle öneririm. 

Çankırı Milletvekili 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 72 nci 

maddesinin (D) fıkrası, sözlü olarak arz ede

ceğim gerekçeye uyularak aşağıdaki şekilde' 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Yüceler 

« D ) Cam damacana, şişe, küçük şişe 
(ilâç şişeleri ile tabiî meyva suları ve konser
ve için kullanılan şişeler ve kavanozlar hariç) » 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
71 nci maddede yer alan 72 nci maddenin 

(B/a) daki nıisbetin % 20 olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

(Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğ
lu'nun önergesi tekrar okntiu.) 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MEıSUT EREZ (Kütah

ya — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor mu
şunu 3? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Maddenin tasarı metninden çıkarılmasını 

öngören önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Komisyon katılmıyor. 

Kabul edenler... («Hükümet izah etsin» ses
leri) 

Oylamaya geçtim, usulen mümkün değil. 
Oylama devam ediyor. 

Kabul etmiyenler... Önerce kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Mehmet Yücelerin 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DİHÇER (Afyon Karahisar) — Efendim, esa
sen bunlar vergi dışı bırakılmış durumdadır, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Esasen vergi dışı bırakılmıştır, 
diyorsunuz. 

Sayın Bakan! 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Gi-

— 7 — 
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der Vergileri Kanunu gümrük tarife cetveline 
mütenazır olarak hazırlanan tabloları ihtiva 
eder. Şimdi bunun gümrük tarife cetvelindeki 
pozisyonunda aynen şu ifadeler vardır : «Cam 
damacana, şişe, küçük şişe, kavanoz, çanak, 
komprime tüpleri ve nakil ambalajı için kulla
nılan benzeri sair kablar, camdan tıpa, kapak 
ve benzeri sair kapama tertibatı...» 

Şimdi, bu pozisyonu Gider Vergileri tablo
suna naklederken denilmiştir ki; «Cam dama
cana, şişe, küçük şişe» demek ki, pozisyondaki 
«Cam damacana, şişe, küçük şişe» tâbiri aynen 
alınmış, onu takibeden « ... kavanoz, çanak, 
komprime tüpleri... v. s.» şeklinde gelen kısım 
gider vergileri tablosuna alınmamıştır. Şu hal
de cam kavanoz zaten vergi dışıdır. Sayın Yü
celer arkadaşımızın verdiği önergenin maksadı, 
zaten bu kanunda ve bu pozisyonda temin edil
miş durumdadır. Cam kavanozlar bu vergiye 
tabi olmıyaeaktır. 

BAŞKAN — Bu haliyle önergeye katılmadı
ğınızı beyan ediyorsunuz Sayın Maliye Bakanı. 

Buyurunuz Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 

"takana teşekkür ederim. Yalnız, arkadaşlar bu-
^u tatbik edecek memurların anlayışına bağh-
1^ bu, Türkiye'nin muhtelif köşelerinde muh-
*.̂ if tatbikatta karşılaşmak mümkün olur. Her 
TV"T^. Maliye Bakanlığına bir ihtilâf vukuunda 
,".'"< '^a1: yerine; şurada parantez içinde bâzıları-
]v. ha ic tutmuş, bu maddeye açıklık vermesi ba
kırımdan niçin iki kelimeyi buraya eklemekten 
kaçmıyoruz? Parantez içinde (îlâç şişeleri ile 
tabiî meyva suları) demişiz. Benim buraya ek
lediğim, (ve konserve için kullanılan şişeler.) 
Bir «konserve» kelimesi, bir de «ve kavanoz» 
kelimesi, iki kelime ve iki «ve» ekliyorum. Da
ha açıklık vermek bakımından niçin bunu koy
maktan çekiniyoruz; bunu anlıyamıyorum. Lüt
federseniz zaten madde tadil olmuştur, Bakan 
da ifade etmiştir, vergi dışı diye. Buraya açık
lık vermek bakımından iki kelimenin eklenme
sinde mahzur yoktur, bilâkis tatbikat bakımın
dan fayda vardır. Vatandaşlar bu bakımdan 
mutazarrır olmazlar. Zaten ihtilâf da mevcudol-
marlığma göre, lütfeder oylarınızı kullanırsanız 
memnun olurum. Saygılar sunarım. 

BARKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir 
•no ŝtavı ır.ul yönünden Yüce Heyete arz ede
yim. Maddeler üzerinde müzakere bittikten son- I 

ra değişiklik Önergeleri muameleye konuyor. 
Değişiklik önergeleri üzerinde ayrıca müzakere 
cereyan etmiyor. Önergeyi veren şahıs, komis
yon katılmıyorsa önergesini izah ediyor, Yüce 
Meclis de hakem oluyor. Ona göre buyurun Sa
yın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan; Sayın Yüceler'in sözleri 
ilk nazarda gayet mantıki gibi görünüyor. Ma
demki Maliye Bakanı da iştirak ediyor, kava
nozlar vergiye tabi değildir, o halde burada 
tasrih edelim de daha açıklık kazansın ve tatbi
kattaki her türlü aksaklıkları da önlesin tar
zında ilk nazarda doğru gibi görünen bir müta
lâadır bu. Ancak, şuna dikkat etmek lâzımge-
lir : Eğer kavanozlar müstesna derseniz, bu po
zisyonda zikredilmiyen diğer eşya ve bu arada 
kavanozlar, cam eşya vergiye tabiymiş de onun 
için bu istisna ediliyormuş gibi bir mâna çıkar. 
Bu takdirde mutlaka istisna zikredilmek gere
kirse gümrük tarife pozisyonundaki cam dama
cana, şişe, küçük şişe dedikten sonra; kavanoz, 
çanak, komprime tüpleri ve nakil, ambalaj için 
kullanılan benzeri sair kablar, camdan tıpa, ka
pak ve benzeri sair kapama tertibatı hariç, de
mek mecburiyeti hâsıl olur. Bunları demeyip de 
sadece cam kavanoz hariç derseniz, geri kalan
lar; çanak, komprime tüpleri, nakil, ambalaj 
için kullanılan benzeri sair tıpalar v. s. vergiye 
tabi anlamı çıkar. Asıl bu, tatbikatı karıştırır. 
Bu bakımdan önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 

Başkan; müsaadenizle buradan konuşayım. 
Burada - parantez içinde - ilâç şişeler, tabiî 

meyva suyu şişeleri dendiğine göre oradaki po
zisyonu maddeye aynen koyalım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Efendim, şişenin zikredilmiş olması, pa
rantez açılıp da küçük istihlâk şişesinin istisna 
edilmiş olması şişe vergiye tâbidir de onun için
dir. Pozisyonda şişe zikredilmiştir de onun istis
nası onun için parantez içine alınmıştır. Halbu
ki kavanoz zikredilmemiş. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum; kabul edenler... Et-

I miyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DlNÇER (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan?. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan; 4 milimetreye kadar cam
lar, inşaatta kullanılan camlar, lüks olmıyan 
inşaatta kullanılan camlardır. 4 milimetrenin 
üstüne çıkarsanız kalın masa camları olur. Bü
yük pencerelerde kalın camlar kullanılır. Bina
enaleyh bunu böyle yapalım dediğiniz takdirde 
büyük, çok büyük pencereli binalar karşımıza 
çıkar ki, o binalarda dahi 4 milimetrenin üstün
de cam kullanılacağını zannetmiyoruz. Çok bü
yük pencereli binalar da umumiyetle lüks inşa
ata giren binalardır. Bu bakımdan katılmıyo
ruz, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

72 nci madde üzerinde başka Önerge yok. 
Binaenaleyh, 72 nci maddeyi metinde yazılı 
şekli ile Yüce Heyetin oyuna sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Aynı kanuna bağlı II sayılı 
tablonun 3 ncü pozisyonunun (C) bendindeki 
(yük taşımaya mahsus olanlar hariç) ibaresi 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 73 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi metin
de yazılı şekli ile oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Komisyon, Sayın Maliye Bakanı; bu 
73 ncü maddede şimdi kabul etmiş olduğumuz 
muhtevaya göre, «aynı kanuna bağlı II sayılı 
tablonun 3 ncü pozisyonunun (O) bendindeki» 
diyor. II sayılı tablo 11 nci madde ile ilgili tab
lo değil midir? O maddeyi henüz Yüce Meclis 
kabul etmedi. Buna bir diyeceğiniz var mı? 
Gerçi usulî yönden bir hata yok. II sayılı tab
loyu Meclis şu hali ile kabul etmiş oluyor. Ama 
II sayılı tablonun medlul ve muhtevası henüz 
belli değil. II sayılı tablo 11 nci maddeye mur-
tabıt tablo değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DlNÇER (Afyon Karahisar) —- Değil. 

BAŞKAN — Değil. Alâkası yok, peki. 
Madde 74. — Aynı kanuna bağlı II sayılı 

tablonun 5 nci pozisyonuna aşağıdaki (e) bendi 
eklenmiştir : 

e) Her türlü televizyon % 25 

BAŞKAN — 74 ncü madde üzerinde söz isti-
yen?.. 

Sayın Avşargil, buyurunuz. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 74 ncü mad
dede, «Aynı kanuna bağlı II sayılı tablonun 5 nci 
pozisyonuna aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir» 
hükmü, her türlü televizyon % 25 oranında ver
gi yüklemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün televizyon 
memleketimizde iki büyük şehirde yaygın hal
dedir ve gitikçe gelişme imkânı, birçok vatan
daşlara yayılma imkânı da sağlanmaktadır. Te
levizyon, en etkili, göze ve kulağa hitabeden 
bir eğitim vasıtasıdır. Bu eğitim vasıtası, bir ta
raftan teknik gelişme olarak da yayılmaya ça
lışırken bir taraftan % 25 vergiye tabi tutulmak 
suretiyle daha çok pahalılanmasına sebeboluna-
caktır. Meselâ, 5 bin liralık bir teelvizyona, 
% 25 vergiye tabi tuttuğumuz zaman, 6 250 
lira gibi bir para ödemek durumu meydana ge
lecektir. 

Bu eğitim vasıtasından birçok vatandaşları 
mahrum etmemek ve bir ölçüde teknik geliş
meyi engellememek bakımından, ayrıca yurdu
muza çeşitli yollardan kaçak olarak sokulan te
levizyonların da bu kaçakçılığı daha çok teşvik 
etmemesi bakımından bu verginin hiç olmazsa 
nisbetinin biraz daha düşürülmesi gerekmekte
dir. Çünkü Almanya'dan ve başka ülkelerden 
memleketimize, çeşitli yolları bulunmak sure
tiyle televizyon girmektedir. Bir kısım televiz
yon da memleketimizde monte edilmektedir. Dı
şardan kaçak yolla gelen televizyonlar memle
ketimizde daha ucuz satılmaktadır. Ama bu ver
giyi artırdığımız zaman dışardan girişleri daha 
çok teşvik etmiş ve bir eğitim vasıtasını böy
lece pahalılandırmış olacağız. Bu bakımdan bir 
önerge takdim ediyorum. Hiç olmazsa, % 25 ora
nındaki verginin % 10 a indirilmesini arz edi
yorum. önergem kabul buyurulursa elbette bu 
imkân sağlanmış olacaktır. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen?.. Yok. Olmadığına göre verilmiş bulunan 
değişiklik önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1970 Bütçe Finansman Kanununun 74 ncü 

maddesine ilâve edilen (e) fıkrasındaki televiz
yon Vergisinin % 10 olarak tesbitini arz ve tek
lif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DİNÇER (Afyon Karahisar) — Efendim; ko
misyon, nisbetin % 20 ye indirilmesi için bir 
önerge verecek, % 10 a katılmıyoruz. Ve % 20 
teklif edişimizin sebebi, aynı pozisyondaki ra
kama intibakı sağlamak içindir. 

BAŞKAN — Komisyon % 10 u kabul etmi
yor. % 20 ye indirilmesi için önerge veriyor. 

Değişiklik önergesine komisyon bu haliyle 
katılmıyor. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Komisyon tarafından verilen değişiklik öner
gesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
74 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ederim. 
e) Her türlü televizyon % 20 

Geçici Komisyon Başkanı 
Afyon Karahisar 

Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verildiği 
cihetle katılmayı da gerektirmekte. 

Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oyunuza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Madde de
ğişik şekli ile kabul edilmiştir. 

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

c) Cilâsız veya sırsız seramikten 
döşemelik veya kaplamalık karolar ve 
benzerleri (% 20) 
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d) Seramikten döşemelik veya kap
lamalık diğer karolar ve benzerleri (% 20) 

e) Musluk taşları, lavabolar, bide
ler, aptesthane küvetleri, banyolar ve 
sıhhi tesisatta kullanılan benzeri sair 
sabit teçhizat (% 20) 

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

g) Sair seramik maddelerden sofra 
eşyası ve umumiyetle evde veya tuva
let işlerinde kullanılan diğer eşya (% 20) 

BAŞKAN — 75 nci madde üzerinde söz iste
miş bulunan 2 arkadaşımız var; Sayın Hayret
tin Uysal... Yoklar. 

Sayın Kemal Ataman... Yoklar. Başka söz is-
tiyen?... Buyurun Sayın Güner. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; yeniden vergi 
alman bu seramik sanayii memleketimizde yeni 
gelişen bir sanayidir. Üstelik herkesin lavabosu, 
kerkesin banyosu, herkesin hakikaten sağlığına 
tesir etmiyecek bir tesise saJhibolmasını arzu 
ettiğimiz, bir inanç içinde bulunduğumuz bir 
devrede, bu gibi vasıtaları bize sağhyan yeni 
ve cılız olduğu bir gerçek olan, üstelik reka
bet bile kabul etmiyecek durumca olan bu ye
ni kollardan vergi alıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, iktidar partisine mensu-
bolan arkadaşların bu hususta çok daha hassas 
olmaları lâzım. Elbetteki vergiyi vereni mem
nun edemiyeceksiniz; bu bir gerçek. Ama iyiyi 
arıyoruz ve kalkınma çabalan içinde bulunan 
bir sanayie bâzı muafiyetler de tanıyoruz. Ka
naatimce bu vergiler çok erkendir, yersizdir ve 
Sayın Bakanlık ve encümen üyeleri anlayış gös
tererek bu nisbetleri daha azaltmalıdırlar. Na
sıl biraz evvel televizyon mevzuunda anlayış 
gösterdiler; ama televizyon daha Türkiye'ye 
yerleşememiş, eğitim aracı olamamış; hâlâ okul
larımızda kara tahta vardır, ama bir pilli te
levizyon köye girince % 20 vergi alacağız, tyi 
düşünmenizi rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Ba

kanı. 
MALİYE BAKANI MECUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Güner arkadaşımın endişesini gidermek maksa-
diyle huzurunuza geldim. 
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Elimdeki şu kitap; mevcut, halihazırda meri 
Gider Verdisi Kanunudur. 2 nci tablonun 7 sa
yılı pozisyonunda (a) fıkrasında aynen şunlar 
yazılıdır: «Seramik, için, porselen, fnyans ve 
gre aıâmulâtı suni dişler hariç % 20...» 

Bu kanun tasarısının tümü üzerindeki mü
zakerede Sayın Ülker'in bir mütalâasına arzı-
cevabedeı'ken bunu bir defa daha söylemiştim. 
Şimdi görüyorsunuz, her türlü seramikten ma
mul eşya haîiha?:ır,J.a Gider Vergisi Kanununun 
2 sayılı biblosuna göre % 20 nisbetinde vergi
ye tabidir. Şimdi biz bu vergi nibetini artırmış 
mıyız, artırmamış mıyız, yeni bir vergi mi koy
muşuz ; buna bakmak icabeder. 

Tasarıya bakacak olursak, biz ne demişiz: 
«öilâsız veya sırsız seramikten döşemelik veya 
kaplamalık karolar ve benzlerleri % 20...» Bir 
nisbet fazlalaştırması yok. «Seramikten döşe
melik veya kaplamalık diğer karolar ve ben
zerleri % 20...» Yine nisbet fazlalaştırılmıyor; 
«Musluk tasları v. s. % 20; porselenden sofra 
eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerin
de kullanılan diğer eşya % 20; Sair seramik 
eşya % 20...» 

Bu kanun tasarısını müzakere eden komis
yon, halihazırdaki 7 numaralı pozisyondaki (a) 
fıkrasını bölmüş; tasnife tabi tutmuş. Bu tas
nif Gümrük Tarife Kanunundaki tasnife aynen 
uygundur. Evvelce global olarak % 20 diye 
zikredilmiş iken şimdi, «her çeşit seramikten 
mamul eşyadan % 20» şeklindeki ibare, sera
mikten mamul eşyalar tasnife tabi tutularak, 
kısımlara ayrılarak zikredilmiştir. Binaenaleyh, 
burada yeni bir vergi getirilmemiş, yeni bir 
vergi de ihdas edilmemiş oluyor. 

«öyleyse "niçin bu yapılmıştır?» Meselesine 
gelince: Yüksek Heyetinizce malûmdur; bu
rada Gider Vergileriyle ilgili bir kanun kabul 
buyurdunuz ve Gider Vergilerinin tablolarına 
yazılı nisbetleri bir misline kadar artırma yet
kisini Hükümete verdiniz. Global olarak zikre
dilen pozisyonlarda nisbeti artırırsanız, bu po
zisyonların içerisinde ödeme gücü az olan, malî 
gücü zayıf olan, zengin olmıyan vatandaşlar ta
rafından kullanılan eşyaya da vergi koymak 
gibi bir netice çıkacağı için, pozisyonlara ayı
rarak daha ziyade hali vakti yerinde vatandaş
lar tarafından tüketilen mallara vergi konul
ması imkânı verilsin diye böyle pozisyonlara 

ayrılmıştır. Bu madde ile yeni bir vergi getiril
memiştir, nisbet de yükselillmemiştir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-

tiyen?... Yok. 
Maddeyi metinde yazılı şekliyle Yüce Heye

tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Aynı kanuna bağlı III sayılı 
tablonun başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

III - Kahve, kakao, kîikoz, kola özütleri ile 
bâzı alkollü ve alkolsüz içkiler tablosu. 

BAŞKAM — 76 ncı madde üzerinde öz is
tiyen yalnız Sayın Hayrettin Uysal vardır. Ken
dileri şu anda 'burada yoklar. 76 ncı madde üze
rinde başka söz istiyen?... Yok. 

Başka söz istiyen olmadığına göve 76 ncı 
maddeyi metinde yazılı şekliyle Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler... 76 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

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

3. Tekel dışındaki alkollü, alkolsüz içkiler: 
a) Tabiî köpürür şarap (% 70) 
b) Sair şaraplar (% 20) 
c) Viski (% 70) 
d) Vermut ve kınakına şarabı (% 50) 
e) Her çeşit bira (% 20) 
f) Her çeşit kolalı içkiler (% 30) 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde iki ar
kadaşım söz isteğinde bulunmuştur; Sayın Hay
rettin Uysal... Yok. 

Sayın Baha Müderrisoğlu, buyurunuz. 
Sayın Avşargil ve Sayın Asutay'ı da şimdi 

kaydediyorum. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Muh

terem Başkan, sayın üyeler; 77 nci maddede 
belirtilen, «Tekel dışındaki olkollü ve alkol
süz içkiler» den de muayyen bir nisbette vergi 
alınacaktır. Yalnız, bu madde ile vergilendiri
len içkileri ikiye ayırmak mümkündür: Bir al
kol miktarı fazla olanlar, ki bu pfibi içkiler da
ha çok malî gücü yerinde olanlar tarafından 
kullanılır ve sağlığa zararı çok fazladır. Çün
kü arkadaşlar, biliyorsunuz alkolün dimağ hüc
relerini tahribettiği bugün sıhhi ve fennî ola
rak katiyetle tesbit edilmiştir, ikinci kısımdaki 
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alkol nisbeti daha az olan içkiler, ki bunlar da
ha geniş kütle tarafından kullanılmaktadır. 
Alkol nisbeti az olduğundan dolayı sağlığa da 
zararı azdır. Binaenaenaleyh buradaki nisbetle-
ri ayarlamak lâzımdır. Bu hususa ait bir öner
gem vardır; iltifat ederseniz sağlık yönünden 
daha iyi olur. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, buyurunuz. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bura
da, 77 nci madde «her çeşit kolaiı içkiler» diye 
bir ibare vardır. Bunlar bugünkü pepsi cola, 
oolacola gibi kolalı içkilerdir ve halk kütlesi
nin geniş mikyasta kullandığı içkilerdir. 

Şimdi, Hükümet bunlardan % 30 nisbetinde 
vergi almayı düşünmektedir. Halbuki bundan 
sonra gelecek 79 ncu maddede de aynı kanuna 
bağlı 2 sayılı tablonun sonuna 6 ncı pozisyon 
eklenmiştir; her türlü kolalı içki imalinde kul
lanılan özütlerden de % 50 niıslbetinde vergi al
maktadır. 

Şimdi, bu özüt anamaddedir. Bunların ana-
maddesinden zaten % 50 nisbetinde vergi alın
maktadır. Ama halka intikal ettiği zaman da 
% 30 nisbetinde vergi alınacaktır. Hem fabri
kada imalinden, hem de, satışından vergi al
mak, kanaatimce, uygun değildir. Bu bakımdan 
77 nci maddenin (f) fıkrasının maddeden çıka
rılmasını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY £izmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz evvel gö
rüşen arkadaşımın fikrine aynen iştirak ediyo
rum. Ben de bu hususu belirtmek için söz iste
miştim. Aynı Zamanda da 77 nci maddenin(d) 
fıkrasında «Kınakına şarabı» diye bir ibare var. 
Kınakına şarabı ilâç olarak kullanılır. Bir içki 
olarak kullanılmamakta ve eczanelerde satıl
maktadır. Çocuklardaki kansızlığı gidermek 
için onlara içirilmekte, hiçbir evde, hiçbir mi
safire ikram edilen içkiler arasında yer alma
maktadır. Binaenaleyh eczanede satılan, bir ilâç 
mahiyetinde olan, kansızlığa kargı ilâç olarak 
kullanılan ve içki olarak hiçbir surette piyasa
da, evde veya şâir yerlerde kullanılmıyan kına
kına şarabının maddeden çıkarılması lâzım. 
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Görüşen arkadaşımın ifade ettiği gibi, kola
lı içkiler çocuklarımızın içkileridir; okullarda 
satılır, parklarda satılır. Bir ailenin Pazar gün
leri veya muayyen günler çoluk çocuğuyla bir
likte gittikleri bir yerde içtikleri veya içirebil-
dikleri gazoz gibi ve ona emsal, keyif verici 
olmıyan bir meşrubattır. Binaenaleyh, çoluk ve 
çocuğun içtiği, okullarda satılan ve hiçbir su
rette keyif verici mahiyette olmıyan her çe
şit kolalı içkileri vergilendiren (f) fıkrasının 
maddeden çıkarılmasını arz ve istirham ediyo
rum. 

Bu iki hususu ihtiva eden iki önergem var; 
Başkanlığa takdim ediyorum. İltifat buyura
cağınız ümidi içinde teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; ben 77 nci madde 
ile konulan vergileri şahsan tasvibediyorum. 
Ancak, beni endişelendiren bir nokta vardır. 
Nitekim bu hususu İstanbul Ticaret Odası da 
tesbit etmiş. Ticaret Odasının beyanını aynen 
okuyorum; çünkü şarap konusu bir ihracat ko
nusudur, bir gelir kaynağıdır, bir döviz mev
zuudur. Vergi nisbeti % 70 e çıkarıldığı takdir
de durum ne olacaktır? Bunu İstanbul Ticaret 
Odası gayet güzel tesbit etmiştir. Ticaret Oda
sının yazsnnı burada aynen okumakta fayda 
mülâhaza ediyorum; çünkü bu konu benim gö
rüşüme nazaran önemli bir konu. Eğer yüksek 
komisyon bunu dikkate alırsa memnun ola
cağım : 

«Tekel dışı içkilerin, İstihsal Vergisinde 
yapılan değişiklikler arasında, şaraptaki % 40 
vergiyi yüksek bulmaktayız. Bilindiği üzere, 
her alanda olduğu gibi, şarapçılıkta da dış pa
zarlara yönelmenin önşartı, evvelâ iç piyasaya 
kaliteli mamullerle çıkmaktır, isletmeler opti-
mal cesamete ulaştıktan sonradır ki, dış pazar 
aramak mecburiyetinde kalınır. Bu bakımdan; 
meseleyi, şarap ihracatımızı ve döviz varidatı
mızı artırma dâvası ile irtibatlı bulmaktayız.» 
Diyor ki, bizim görüşümüze göre gayet isabet
li bir görüştür. Eğer, yüksek komisyon bu hu
susu dikkate alarak, ihracât hususunda başka 
bir hâl şekli bulursa memnun olacağız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Okçu, buyurunuz 
efendim. 
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HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler;. Hükümet tasarısında ve Ge
çidi Komisyonun kaleme aldığı hususta iki nok
ta gözüme çarptı. «Vermut ve kınakına şarabı 
% 40» demiş. Halbuki Geçici Komisyonda % 50 
ye çıkmış. Bunun sebebi hikmetini öğrenmek is
tedim. Aslında, vermutun nerelerde kullanıldı
ğı, aşağı - yukarı bellidir. Misafirlikte kendisi
ne müracaat edilen içkilerden birisidir. 

İkincisi ise «Her çeşit kolalı içkiler» deni
yor. Aslında, Hükümet tasarısı ile Geçici Ko
misyonun teklifi birbirine uygun olmakla be
raber, bilhassa bu noktada çok isabetli bir ha
reket yapılmıştır. Şu bakımdan; bizim kendi 
tabiî meyve sulanınız var, ayranından tutun 
üzüm suyuna kadar. Bunları da himaye yö
nünden isabetli bir düşünce olmuştur. Esasen 
bu noktalardaki vergilendirme, bu noktalarda
ki tüketicileri bertaraf etmek, dolayısiyle bun
ların ihraç imkânlarına kavuşabilmesi noktai 
nazarının bu hususlarda rol oynadığı kanısı 
içindeyim. Bir arkadaşımıza, gerçi cevap ver
mek bana düşmez, ama bunlar esasen ihrace-
dilmiş olsa, bu vergilerle ihracata tesir edecek 
bir icra durumu olmasa gerek. Çünkü, dâhilde 
alınacak vergilerdir. îhracedilirse, bu vergilerin 
alınacağı kanısında değilim. Zaten vergiler 
iadesi ile de ihracata teveccüh edilirse, esasen 
alınan vergiler kendilerine iade ediliyor. 

Yalnız şunu anlıyamadım. Vermut ve kına
kına şarabından alınacak vergi neden % 40 tan 
% 50 ye çıkarılmış?... Bunun gerekçesini izah 
ederlerse memnun olurum. 

Maruzatım bundan ibaret. 

BAŞKAN — Komisyon, hakkınızı kullana
cak mısınız?... Sayın Müderrisoğlu konuşmak 
istiyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Saym Müderrisoğ
lu'ndan sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; ikinci defa 
ıbâzı hususu bir hekim olarak vuzuha kavuştur
mak için huzurunuza çıktım. 

Burada arkadaşlarımın bir kısmı, «her çeşit 
kolah içkilerle ilgili (f) fıkrasını kaldıralım, 
çünkü, çocuklarımız bunu içmektedir, binaen-
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aleyh böyle bir vergi yerinde değildir.» dediler. 
Halbuki, bu kolalı içkiler hakikaten sağlığa mu
sirdir; yani içilmesinde fazla bir fayda yok, 
hattâ zarar var. Benim şahsi kanaatim odur ki, 
bu içkilerin vergi nisbetini artırırsak, içenler 
azalır, hiç olmazsa, biraz evvel konuşan arkada
şımızın dediği gibi, gayet güzel meyva sularımız 
vardır, sütümüz vardır, üzüm suyumuz vardır, 
bunlara doğru bir içme temayülü ortaya çıkar. 

İkincisi; vermut ve kınakınalı şarap... Arka
daşlar, bâzıları eczanede satılsa dahi, bu müşte-
hi ilâcı alıp da içenler, sarhoş olanlar çoktur. 
Kaldı ki, vermut ve kınakınalı içkilerde alkol 
nisbeti yüksektir. Bizini, müştehi olarak yazdı
ğımız, içinde de bazan şarap, bazan kınakına 
bulunan ilâçlarda alkol nisbeti düşüktür. Benim 
şahsi kanaatim o merkezdedir ki, buradan da 
vergi alınması şarttır. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi, bir hekim olarak, bunu senelerce kullanan 
arkadaşları görmüş bir insan olarak, zararını, 
faydasını bilen bir insan olarak bir nisbet dâ
hilinde olmasını teklif eden önerge verdim. İlti
fat ederseniz, her yönü ile iyi olur kanaatinde
yim. Hürmetlerimi arz ederim. 

'BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Güler, 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Saym Başkan, muh
terem arkadaşlarım; görüşülmekte olan madde 
üzerinde tereddütlerini dile getiren arkadaşla
rıma arızı cevabetmek üzere huzurunuzdayım. 

Cevaplarım, en son konuşan arkadaştan baş-
lıyarak arz edeceğim. 

Sayın Okçu arkadaşım, Hükümet tasarısın
da vermut ve kınakına şarabının % 40 olduğu 
halde, komisyonda bu nisbetin niçin % 50 ye çı
karılmış olduğunu sordular. Bu bir tabı hatası
dır. Hükümet tasarısının tablosu dikkatle izlen
diğinde, vermut ve kınakına şarabı % 40 göste
rilmiş ise de, altında her çeşit kolalı içkiler 
% 50, her çeşit kolalı içkiler tekrar % 30 diye 
yazılmıştır. Bu (e) fıkrasındaki her çeşit kolalı 
içkiler % 50 dir. Vermut ve kınakına şarabı ko
misyonun listesinde olduğu gibi, yine % 40 tır. 
Bir değişiklik olmadı. 

İkincisi; Sayın Aygün arkadaşımın endişesi; 
bilhassa yerli imalâtı ihtiva eden şaraplardaki 
vergi artışının, ihracat yönünden menfi bir et
kisi olmaz mı, tarzındaydı. Biz, aksi kanaatte-
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yiz. İhracat yönünden her hangi bir menfi etkisi 
olmaz. Aksine, müspet etkisi olacağı kanaatin
deyiz. Dâhilde tüketim vergilendirildiği takdir-
de, ihracatta da vergi iadesi kabul edilmiş ola
cağı için, şarap imâl eden firmalar ihracata yö
nelmişlerdir ve nitekim bunun eski tatbikatta 
da müspet neticeleri görülmüş, şarap ihracatı
mız artmıştır. Burada, verginin getirilme sebe-
Ibi, ihracatı teşvik içindir. Yerinde bir tedbirdir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Kalite bakı
mından.... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
<MAN GÜLER (Devamla) — Evet. îhracatta 
vergi iadesi bahis mevzuudur. İhraceden firma 
bu vergilerden muaftır. 

Sayın Asutay arkadaşımın kolalı içkiler 
mevzuundaki görüşlerine de arzı cevalbetmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; kolalı içkiler iki 
safhada mütalâa edilmek lâzımgelir. Birisi, 
'kola özütü imal eden firmalar, bir de bu fir
maların imal ettiği kola özütlerini şişelemek 
suretiyle pazarlıyan firmalar. Her iki safha 
d?, vergilendirilmiştir. Bunun nedeni şudur : 
Bu firmaların vergilendirilmesi, alelacele bir 
düşüncenin yahut 'başka bir niyetin sonucu de
ğildir. İnce bir hesap neticesinde vergilendiril
meleri mu.vafı'k görülmüştür. Bir misal arz 
edeceğim. Coca Gola Carporation 1964 te yaban
cı sermaye ile kurulmuştur. 1965 ve 1967 yılın
da 1 milyon lira döviz il o gelmiştir, 1 milyon 
lira sermayeye sahiptir. 1967 sonunda 1 400 000 
lira kâr sağlayıp, transfer etmiştir; yani getir
diğini. kısa bir müddet içinde götürmek imkâ
nına kavuşmuştur. Bu sahada fazla bir kâr var
dır. Yine bunun ikinci safhası olan şişeleme 
kısmında, da fazla kâr vardır. Burada vergi kon
masının nedeni, bu fazla kârı vergi ile tevkif 
etmek, yani vergilendirmektir. 

Kolalı içkilerimizin çocuklarımıza kadar ya
yılmış olması, halkımızın içkisi haline gelmiş ol
ması da, övünülecek bir şey değildir. Türkiye'
de kolalı içki yerine ikame edebileceğimiz nefis 
üzüm sularımız, dünyanın en büyük nimeti olan 
meyva sularımız vardır. Halkımıza, çocukları
mıza bunu tavsiye etmekte de büyük yarar var
dır. Binaenaleyh, kola özütünün ve kolalı içki
lerin pazarlanmasmın vergilendirilmesini Ko
misyonumuz muvafık görmüştür. Bu işte, her 

hangi bir şekilde Türkiye'de kolalı içkilerin sa
tışında bir azalma olmıyacaktır. Bu vergiler kâ
ra inikâr edeceği için, kâr vergilendirilmiş ola
cak, fiyatlarda da her hangi bir yükselme bahis 
mevzuu olmıyacaktır. Sadece döviz tasarrufu 
sağlanmış olacaktır. Bu bakımdan Komisyon 
olarak Sayın Asutay'm görüşüne iştirak etmi
yoruz. 

Bu madde üzerinde arkadaşlarımın tered
dütlerini izale edelbildiysek bahtiyarız. Saygıla
rımızla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Komisyonumuzun değerli sözcüsünün kıymetli 
izahatına burada sadece birkaç noktayı ekliye-
rek huzurunuzdan ayrılacağım. 

İhracat konusunda meseleyi iki şekilde dü
şünmek lâzımgelir. Eğer bir malın dışardaki ih
raç fiyatı ihracatçı tarafından veya o malm 
imalâtçısı tarafından tatminkâr görülüyor ise, 
bu takdirde oraya ihracat yapılır. O malın dı
şardaki fiyatı ucuz, dâhildeki fiyatı daha kârlı, 
dâhilde bıraktığı kâr daha fazla ise, yüksek fi
yata müşteri buluyorsa, bu takdirde ihracatçı 
gayet tabiî ki, kendi inisiyatifi ile dışarıya mal 
ihracetmiyecek, dâhildeki tüketim daha fazla 
kâr bıraktığı için, ihracata yönelmiyecektir. Bi
naenaleyh, ihraç kabiliyeti olan mamullerin dâ
hildeki talepleri, Türkiye içindeki talepleri, ne 
kadar fazla olursa o derece yüksek fiyata satıla
bilir ve o derece yüksek kârlar bırakabilir, bu
nu imal edenler de, ihracata lüzum görmezler. 
O zaman bu emtiayı, bu mamulü ihracata yö
neltmek için takilbedeceğiniz politika, dâhildeki 
talebi kısmaktır. Dâhildeki talelbi kısmak için 
elinizdeki mekanizma bunun vergi, yolu ile fiya
tı üzerinde bir ayarlama yapmaktır. Şu halde 
bâzı malların fiyatlarını vergi ile yükselttiğiniz 
zaman bunun dâhildeki talebi kısılır, dâhildeki 
talep kısılınca da, dâhildeki tüketim dolayısiyle 
elde edilecek olan kârlar azalır, ihracata yönel
meye onu teşvik edersiniz, Ticaret odası zanne
diyorum ki, bunu bildiği halde bu açıdan hâdi
seyi tetkik etmemiştir. Kaldı ki, mevzuatımızda 
ihracatı teşvik için iki türlü muafiyet vardır, 
iki türlü teşvik tedlbiri vardır. Bunlardan birisi; 
şimdi müzakere ettiğimiz Gider Vergisi Kanu
nunun 6 ncı maddesinde «ihracat muaflığı» diye 
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bir maddedir ve «ilk ve yardımcı maddeler için 
İstihsal Vergisi ödenmemiş, vergiye tâbi istih'sa-
lât ve imalâtını münhasıran memleket haricine 
çıkaran müstahsil veya imalâtçılar adına vergi 
tahakkuk ettirilmez» demektedir. Bu türlü ima
lât veya istihsalâtını kısmen memleket haricine 
çıkaranlar için, mal imal veya istihsal yerinden 
çıkmadan evvel vergi dairösine aşağıda (B) işa
retli bendde yazılı malûmatı havi olarak verile
cek beyanatı üzerine vergi tarh ve tahakkuk et
tirilerek tecil olunur. Bir bu imkân var. 

İkincisi; 461 sayılı Kanun ile ihracat mallı
nın bünyesindeki vergi ihracatçıya iade edili
yor. Bir de bu imkân var. Binaenaleyh arkadaş
larımızın, bu malların, meselâ şarabın ihraç ka
biliyeti vardır, buna vergi koyduğumuz zaman 
fiyatı artar ve ihracat imkânları azalır, tarzın
daki endişelerini bu iki muafiyet ve teşvik ted
biri dolayısiyle zannediyorum ki, gidermiş olu
yoruz. 

Bir de kınakına şarabı üzerinde durmak isti
yorum. Sayın Baha Müderrisoğflu, Sayın Avşar-
gil ve Sayın Asutay arkadaşlarımız bu konu 
üzerinde durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, burada yapılan şey 
esas itibariyle şudur : Gider Vergileri Kanunu
nun 3 numaralı tablosuna bakacak olursanız, in-' 
hisar dışındaki içkilerin, her çeşit bira litresinde 
40 kuruş, tabiî köpürür şaraplar litresinde 1 500 
kuruş, sair şaraplar litresinde 20 kuruş, viski 
litresinde 3 000 kuruş. Vermut ve kınakına şa
rabı litrede 60 kuruş diye yazılıdır. 

İnhisara tabi içkilerde ise, tarife, ispirtolu 
içkiler için % 70, bu oran kıymeti üzerinden he-
sabedilmiştir. Şu halde Tekele tabi maddelerde 
tarife kıymet üzerinden muayyen bir yüzde ile 
çarpılarak bir vergi alınmakta, Tekel dışındaki 
işkillerden ise litre başına maktu bir vergi alın
maktadır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz : Te
kele tabi içkilerde vergi advolorem, yani kıymet 
esasına göre, Tekel dışı içkilerde spesifik, sıklet 
esasına göre oluyor. 

Şimdi burada yapılan şey, sıklet esasına gö
re alınan vergilerin kıymet esasına göre alın
ması ve bu tarifenin iki pozisyonu arasındaki 
ahengin bu suretle tesis edilmesidir. O madde
nin fiyatını sıklet esasına ĝ öre aldığınız takdir
de, ne kadar yükselirse yükselsin, daima aynı 
kalıyor. Meselâ, vermut ve kınakına şarabının 

litresindeki 60 kuruş, o mal isterse 50 liraya sa
tılsın, yine 60 kuruş olur. İsterse 10 liraya satıl
sın yine 60 kuruş olur. 

Bu keyfiyeti önlemek için kıymet esasına dö
nülmüştür. Yaptığımız değişikliğin esas itiba
riyle mahiyeti budur. 

Arkadaşlarımın bir konuda hakkı vardır, 
kendilerini dinledikten sonra bunu anlamış bu
lunuyorum. O da kınakına şarabı ile ügfili hu
sustur. Kınakına şarabı ile ilgili fıkra vermut ve 
kınakına şarabı tarzındadır. Şimdi burada ver
mutla birlikte olduğu için vermut ve kınakına 
şarabı % 50 denilmiştir. Bunu vermuttan ayı
rarak kınakına şarabını ayrıca bir vergiye tabi 
tutma hususu zannediyorum ki, daha doğru ola
caktır ve ayrı bir pozisyon açılarak vermutun 
nisbetine dokunmamak, kınakına şarabının nis-
betini de meselâ % 10 gibi bir seviyede tutmak 
zannediyorum ki, arkadaşlarımızın temayül ve 
maksatlarına uygun düşecektir. Benim bu iza
hatımdan sonra değerli komisyonumuzun bu şe
kilde bir önerge vereceğini ümidediyorum. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen Yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini ön
ce sırasiyle okutacağım. Sonra aykırılıkları iti
bariyle teker teker oya sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
77 nci maddenin (f) fıkrasının maddeden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 77 nci madde

sindeki 3 (d) fıkrasından «kınakına» kelimesi
nin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 77 nci madde

sinden 3 (f) fıkrasının çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
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Yüksek Başkanlığa 
1970 yılı Bütçe Finansman Kanun tasarısının 

77 nci maddesinin 3 ncü pozisyonunun aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ev teklif ederim. 

Konya 
IBaiha Müderrisoğlu 

3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içki
ler : 

a) Tabiî köpürür şarap % 70, 
b) iSair şaraplar % 30, 
c) Viski*% 70, 
d) Vermut ve kınakına şaraibı % 60, 
e) Her çeşit bira % 10, 
f) Her çeşit kolalı içkiler % 20. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Finansman Kanununun 77 nci maddesi ile 

ilgili bütçe finansman kanunu tasarısının 77 nci 
maddesinde Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz 
içkiler vergi yükümlülüğü yönünden denge sağ
lamak gerekçesiyle Gider Vergisi kapsamına 
alınmıştır. 

Geçici Komisyon raporunda ise söz konusu 
alkollü ve alkolsüz içkilerden sadece şarap ve 
biralar için tasarıdaki % 40 vergi nisfbeti «piya
sa şartları nazarı itibara alınarak» % 20 ye in
dirilmiştir. 

Bilhassa alkolsüz içkileri ikame edebilecek 
nitelikte bulunan biranın vergi nislbetiriin indi
rilmesi alkolsüz içkiler aleyhine bir dengesizlik 
ve diskriminasyon yaratmaktadır. Bu itibarla 
komisyon raporunda üzerinde durulan piyasa 
şartlarının icaplarına uyulması ve Hükümet ta
sarısında belirtilen denge prensibinin ihyası za
ruridir. 

Komisyon raporunda 77 nci madde olarak 
tadil edilen söz konusu maddenin 3 (f) bölümün
de zikredilen içkiler için konulan % 30 vergi 
nispetinin % 20 ye indirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

izmir 
Nilhad Kürşad 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 77 nci maddesinin 3 (d) pozisyo

nunda yer alan ve kınakına şaraJbmm bu pozis
yondan çıkarılmasını ve aynı maddenin yeniden 
açılacak (g) pozisyouna kınakına şaraibınm ko-
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nulmasını ve litresinin de % 10 olarak kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — önergeleri yeniden teker teker 
okutup Yüce Meclisin oyuna sunacağım, 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, komisyondan bir sual sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — ıSaym Müderrisoğlu, şimdi 
mümkün değil, önergeniz okunduğu zaman so
rarsınız. 

(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadır. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 1 

nci önergesi yeniden okundu.) 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, biraz evvel oylanmış bulunan öner
ge ile aynı paralelde olduğu için bunu oylama
nız lâzım. 

BAŞKAN — Evet, o zaman bu önerge üze
rinde muamele yapmaya lüzum yoktur. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 

önergesi yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 

önergeye ve bu tabloya katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Nihad Kürşad'm öner

gesi yeniden okundu.) 

BAŞKŞAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılmamaktadırlar. Değişiklik öner
gesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kafbul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 2 

nci önergesi yeniden okundu.) 
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BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Sa
yın Başkan, önergemi geri alarak Komisyonun 
vermiş olduğu önergeye katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asutay önergesini geri 
almıştır. 

Komisyon tarafından verilmiş /bir önerge 
vardır, onu okutuyorum. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü Afodurrahman 
Güler'in önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müderrisoğ-
lu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, buradan kınakına şarabının çıka
rılması ve bir madde halinde eklenmesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — (d) fıkrası sadece vermutu 
kapsıyacak ve nisbeti de % 50 olacak. Buna 
mukabil (f) den sonra (g) fıkrası açılacak, kı
nakına şarabı denilecek ve karşısına da % 10 
miktar konulacak, öyle mi? 

BAHA MÜDERRİİSOĞLU (Konya) — Bu
na lüzum yok Sayın Başkan. Burada (b) fıkra
sı var, «sair şaraplar» diyor. 

Sayın Başkainım, ayrıca, kınakına şarabı Je 
sair şaraplar arasında bir fark yoktur. Şimdi 
ben bunun formülünü bilen bir doktor olarak 
arz ediyorum; bu şarabın içinde kınakına ve 
kinin vaıidır. Diğerleriyle aynıdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Müderrisoğ-
lu'nun beyanlarından da anlaşıldığı veçhile kı
nakına şarabının içinde kinin vardır ve kısmen 
ilâç olarak da kullanılmaktadır. Bu sebepten 
ötürü kınakına şarabını ayrı bir pozisyona ala
rak esM vergisinde bir değişiklik yapmak işite
medik. Eski vergisi litrede 60 kuruştu, ona 
dlenk olsun diye % 10 bir tarife getirdik. iMsi 
arasındaki denkliği de böylece sağladık. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, bu kına
kına şarabı ile diğer şaraplar şişe halinde ay
rılmıyorlar mı? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, eskiden kınakına şarabı vardı ve 
serbeslt olarak satılırdı. Malt hülâsası da var
dır ve ecznelerde satılır. Bunlar keyif verici iç
kilerdir, fakat burada kınakına şarabı bugün 
için müştehi olarak, ilâç olarak kullanılmıyor, 
eski devirde kullanılıyordu, bugün için keyif 
verici içki olarak kullanılmaktaidır. Bir hekim 

olarak benim kanaatim, artık bu bir ilâç olarak 
kullanılmamaktadır, içki olarak kullanılmak
tadır, (b) fıkrasına ithali zaruridir. 

BAŞKAN •— Buyurun Sayın Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Efendim, arz 
ettik önergemizin nedenlerini. EMiyeceğim baş
ka bir husus yoktur, önergemizin oya sunulma
sını istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tarafımdan verilmiş 
bulunan ve 77 nci maddenin sonuna bir (g) 
fıkrası açmak suretiyle, kınakına şarabı, kar
şısında % 10 ilâvesini öngören önergeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmıyenler... Kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi bu ilâve edilmiş şekliyle 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 77 nci madde bu şeMiyle ka
bul edilmiştir. 

Maldde 78. — Aynı kanuna bağlı III sayılı 
tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

4 Glikoz % 25 

BAŞKAN — 78 nci madde üzerinde Sayın 
Hayrettin Uysal söz istemiş, kendileri burada 
yoklar. 

Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 79 — Aynı kanuna bağlı III sayılı 
tablonun sonuna 6 nci pozisyon eklenmiştir : 

6. Her türlü kolalı içki imalinde kullanı
lan özütler % 50 

BAŞKAN — 79 ncu madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Buyurun Sayın özgfüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş-
kan, sayın arkaJdaşlarım; biraz evvel kabul 
edilen 77 nci maddede her çeşit kolalı içkiler 
için esasen % 30 bir vergi kabul edildi. Ancak 
şiıridi 79 ncu maddede yine her türlü kolalı iç
ki imalinde kullanılan özütler için de % 50 
daha vergi getiriliyor. Böylece % 50, onun 
iımalâtiridaki hammadde için, % 30 da imâl 
edildikten sonra olmak üzere ceman % 80 gibi 
bir fiyat artışı yapıyoruz. Bu, şüphesiz böylece 
müstehlike intikal edecek. 

Ancak arkaJdaşlarım, bu alkolsüz içkiler için 
vâki artış hakikaten bugün cemiyetimizde ya-

— 17 — 
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rarh değil, ters bir istikamet takiıbeder ve al
kollü içkilerin dolaylı olarak lehine tecelli eder. 
Denilebilir ki, Türkiye'de kolalı içkiler, bilhas
sa yabamdan gelmekte ve böyle başladı, ama 
şimdi yerli menşeli kolalı içkiler var, bu sana
yi de gelişmektedir. Hakikaten alkollü içkilere 
nisbetle çak fazla bir şekilde konulan bu kolalı 
içkiler vergisi öngörülen espriye aykırı düşer 
ve demin münakaşasını yaptığımız 77 nci mad
deye de ters düşer. 

Arkadaşlarım, bir pepsi - kola, bir koca - ko
la'dan ziyade şimdi Türkiye'de kolalı meşru
bat hakikaten yaygın bir haildedir ve Türkiye 
sathında tutulmaktadır ve bu sanayi artık ko
runmaya muhtaçtır. O bakımdan ben bir deği
şiklik Önergesi veriyorum ve bu 79 ncu mad
dede; «her türlü kolalı içki imalâtında kullanı
lan özütler» ifadesi yerine «her türlü yaban 
menşeli kolalı içki imalinde kullanılan özütler» 
demek suretiyle yerli kolalı içki ve meşrubatı 
bir nebae korumuş oluruz kanısındayım. 

önergeme iltifat buyurulmasını rica eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Uzun yıllar kola - kola ve emsali olan içki

lerin imalâtı hususunda, muhtelif toplu sözleş
me yapma yolu ile tetkiklerimiz var. Bu arada 
tesbit ettiğimiz nokta şudur. Kola - kola ve 
pepsi - kolanın şişesinin maliyeti 24 kuruştur, 
75 kuruşa satılır. Binaenaleyh, bu kadar ucuz 
maliyet var, işçilik de dâhil, satışında büyük 
farklar vardır. Bunu, muhtelif senelerde muh
telif makamlara arz ettik, üzerine bir baskı ya
pılmasını, fiyatının indirilmesi için teşebbüse 
geçilmesini istedik, hiçbir makamdan müspet 
nletice alamaidık. Bu sebepledir M, bu kadar 
ucuza mallolduğu bilindikten sonra üzütler hu
susunda konmuş olan % 50 verginin gayet az 
olduğu kanaatindeyiz. 

Nitekim, bundan evvelki maddeiördleki gö
rüşlerimize cevap veren Sayın Komisyon söz
cüsü, bir milyon lira getirildiğine, bir yıl sonra 
ise bir milyon liranın çok üzerinde bir meblâ
ğın transfer edildiğine işarett ettiler. Bir yıl 
içinde, getirdiği paranın % 120 sini transfer et
tiğine göre, o halde maliyetini de bir miktar ol
sun vergiye iştirakten pahalılaştırmak lâzım-

I dır. Bu da ne ile olur, imalâta iştirak ©den 
I özütlerle olur. O halde % 25 olarak tesbit olu-
I nan mesele gayet azdır. Dış transferi de önli-
I yebilmek ve dolayısiyle de Maliyeye bir gelir 
I kaynağı sağlamasını temin sadedinde bu mikta-
I rın % 75 e çıkarılmasını arz ve teklif ediyo-
I rum. 
I önergeme iltifat ederseniz çok teşekkür 
I edeceğim. 
I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güler. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR-
I RAHMAN GÜLER (Çorum) — Muhterem ar-
I kadaşlanm; Sayın Asutay'm görüşü bugün 
I için tamamlen yerinde değildir. Hükümet zaten 
I bu vergi nistoetini % 100 e çıkarmak, yani bir 
t misli daha arttırmak yetkisini haizdir. İlerdeki 
I durumlara göre hasıl olacak pozisyonlar mu-
I vacehesinde bu vergi nisbetiride artırma yapma 
I imkânına sahiptir. % 75 ten umulan sonucun 
I üzerinde bir netice tevlidedeceği için iştirak et-
I miyoruz. 
I Diğer arkadaşımın, yabancı menşeli içkiler 
I dışında yerli bâzı imalâtta da bu özütün kulla-
I nıldığı, bunların teşvik edilmesi babında bu 
I nidbetlerde indirme yapılması gerektiği yolun-
I daki fikirlerine de iştirak ötmiyoruz. Çünkü, 
I bu yerli de olsa, kullandıkları hammadde Ko

la - kola özütü olduğu için vergi dışı kalnıala-
I rı, döviz tasarrufu yönünden, fazla kâr yönün

den sakıncalı görüldüğünden bu nisbet, komis
yonumuzca haklı olarak konmuş ve destekl'en-
miştir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın millet
vekili var mı? Yok. Verilmiş bulunan değişik-

I ük önergelerini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

79 ncu maddedeki % 50 nin % 75 e çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 79 ncu maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini teklif ediyorum. 
Saygılarımla. 

îçel 
Turhan, özgüner 

Madde — 79. 
6. — Her türlü yabancı menşeli kolalı içki 

i imalinlde kullanılan özütler... % 50 

18 — 
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BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asuitay'm 
önerg-esi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu Katıl 
iniyorsunuz. 

Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkanını, Hükümetin elinde % 100 artır
ma yetkisi bulunduğuna göre, ben maliyeti de 
arz ettim, Komisyon sözcüsü de ileride bir ver
gi arttırmasının mümkün olduğunu ifade etti
ler, mutmain oldum ve bu sebeple önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, önerg-eniz mua
meleden kaldırılmıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl-
mıyoı». 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

79 ncu maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Aynı kanuna aşağıdaki (V) rayılı tablo eklenmiştir. 
V - Bina inşaat tablosu : 
1. — Konut inşaatı : 

A) 101 - 120 m2 lik konut birimleri iyin 
B) 121 - 150 m2 lik konut birimleri iyin 
O) 151 - 200 m2 lik konut birimleri için 
D) 200 m2 den fazla konut birimleri için 

2. — işyeri inşaatı : 

A) 0 - 5 0 m2 lik işyeri birimleri için 
B) 51 - 100 m2 lik işyeri birimleri için 
C) 

51 - 100 m2 lik işyeri _ _ ^ _ 
100 m2 den fazla işyeri birimleri için 

Beton 
demir, kagir 

ve yarı kagir 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

20 
50 
60 

125 

Beton 
demir, kagir 

ve yan kagir 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

25 
50 
75 

Ahşap 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

10 
20 
30 
50 

Ahşap 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

15 
25 
35 

Diğer 
inşaatta, 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

7 
10 
15 
25 

Diğer 
inşaatta 

konut birimi 
için m'-de (Tl.) 

10 
15 
25 

Yukardaki 1 ve 2 No. lu tarifeler; belediye sınırı için nüfusu (en son nüfus sayımı sonuçları
na göre) 100 001 - 200 000 arasında olan şehirlerde % 5; 200 001 - 400 000 arasında olan şe
hirlerde % 10; 400 000 in üstünde olan şehirlerde % 15 oranlarında zamla uygulanır. 
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BAŞKAN — 80 nci madde üzerinde şimdiye 
dek söz istemiş arkadaşların isimlerini okuyo
rum : 

Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Kemal Ataman, 
Sayın Sadi Koçaş, Sayın Yılmaz, Sayın Gül-
can, Sayın Özgüner, Sayın Uğrasızoğlu, Sa
yın Çolakoğlu. 

Sayın Hayrettin Uysal?.. Yok. 
Sayın Ataman?.. Yok. 

Sayın Koçaş, buyurun efendim. 
SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
îki gün evvelki müzakerelerde de bir başka 

vesile ile üzerinde durmuştum. Bu maddenin 
tadili için bir önerge vermiş bulunuyorum. Bu 
önergenin mucip sebeplerini kısaca bilgilerinize 
sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım; bu madde ile getirilen 
yeni vergilerin bence İM gayesi var; birisi sos
yal adaleti tatbik etmek, ikincisi de Devlete 
gelir sağlamak. Gelirsiz Devlet yürütülemiye-
ceğine göre, vatandaşm katkısıyla gelir sağla
mak gerekiyor. 

Yalnız, kanaatim odur ki, bu iki gayenin tat
bikatı da biraz nazari kalacaktır. Bir defa bu 
şekilde gelen bir maddenin sosyal adalete tam 
uyduğu kanaatinde değilim. Biraz sonra arz 
edeceğim; nisbetsizlik vardır, sosyal adalet öl
çülerinin dışına çıkılmıştır. İkincisi; gelirin de 
fazla olacağına kaani değilim. Çünkü, bir had
de kadar yapılan inşaattan alınan vergi ile bir 
hadden sonra yapılan inşaattan alman vergiler 
arasında o kadar büyük fark var ki, vatandaş 
ister istemez bu büyük farkı vermemek için bir
takım kaçamak yollar arıyacaktır, ne olduğu
nu kısaca arz edeceğim. 

«Sosyal adalete çok uygun değildir» dedim, 
çünkü büyük yerde oturmak mutlaka lüks de
ğildir değerli arkadaşlarım. İhtiyaçla da insan
lar büyük yerde otururlar. Hepimiz biliriz; 
25 - 30 yaşında iken 50 - 60 metrekarelik bir 
yede rahat rahat otururuz, ama yaşımız iler
leyip, mevkiimiz ilerleyip nüfusumuz çoğaldığı 
zaman 200 - 250 metrekarelik yer dar gelmeye 
başlar. Bu hale gelmiş olanlar görmüşlerdir. 

Sonra, Türkiye'de büyük evlerde oturanlar 
hep zenginler değillerdir. Zenginler de vardır, 
ama öyle müsteşar, öyle umum müdür vardır ki, 
kendisini yüz defa satınalacak olan tüccar 100 
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metrekarelik yere sığar, ama bu umum müdür, 
mevkii itibariyle, alışması itibariyle ve zaruret
leri itibariyle sığamaz. Böyle bir insan evinde 
bir çalışma odası ister, çoluğu - çocuğu artmış
tır, onlara yatak odası ister, Binaenaleyh, bunu 
lüks kabul etmemek, bunu mutlaka zenginlerin 
oturduğu bir yer kabul etmemek lâzımdır Böy
le olunca da sosyal adalet yanı zayıf kalıyor; 
dar gelirli, muayyen gelirli yüksek dereceli bir 
Devlet memuru bu vergiye zenginler ölçüsünde 
iştirak ettirilmiş oluyor. Bunun sosyal adaletle 
bağdaşacağını sanmıyorum. 

«Geliri de az olur» dedim. Çünkü, tekrar ede
ceğim; 100 metrekarelik binadan hiç vergi al-
mıyacaksınız, 100 metrekareyi biraz geçti mi, 
meselâ 300 metrekarelik bir binadan harçla-
riyle birlikte 45 bin lira vergi alacaksınız. Bu 
kadar fark yüzünden, bu 45 bin lirayı verme
mek için yanyana 100 er metrekarelik daire al
mak cihetine gidecek, hem 200 metrekarelik bir 
yerde oturacak, daha büyüğünde oturacak, hem 
de vergi vermiyecek. 

Değerli arkadaşlarım, bu tatbikatta ne ka
dar kontrol edilirse edilsin, önlenmesi müm
kün değildir. Misalini şöyle vereyim; bu mad
de hakkında önerge vermeden, düşüncemi si
ze getirmeden önce bâzı mimar ve mühendis
lerle konuştum. Dediler M; «Yapılmakta olan 
150 - 200 metrekarelik projelerin bütünü iptal 
edildi, yeni inşaat projeleri 100 metrekareye 
indirildi». Bundan bir mâna yok mudur değer
li arkadaşlarım? Tekrar ediyorum; hem Dev
letin geliri azalacak, hem de bir kısım büyük 
yerde - lüks olarak değil, zaruret olarak - otu
ran vatandaşa, sosyal adalet ölçüleri dışında 
büyük mükellefiyet yüklenecektir. Bu arada 
fark az olursa, vatandaş katlanır, seve seve ve
rir. 

Sayın Bakan burada buyurdular ki; «Bu
günkü ölçülere göre 300 metrekarelik bir ev 
700 - 800 bin veya 1 milyon liraya satılıyor, 
bunu yaptıran, bu parayı veren insan 40 bin li
rayı verir». Ben Sayın Bakanı, kendilerini ga
yet yakından tanırım, herhalde bu şekilde bir 
inşaat yaptırmadıkları veya almadıkları belli. 
300 metrekarelik bir inşaat, kendisi yaptırırsa 
bugün normal olarak 200 bin liraya malolur de
ğerli arkadaşlarım. Bu 200 bin liralık yahut bi
raz daha fazla diyeyim, 250 - 300 bin liralık 

— 20 — 
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daireyi yaptıracak zengin, birkaç kişi hariç, 
hiç kimse 200 bin lira ile işe başlamaz. Kendi 
yakınlarınızı ölçün, kendinizi ölçün, elinde 40 
veya 50 bin lira bulunan bir insan böyle bir 
inşaata girer, bankadan, dostundan, akrabasın
dan, şundan, bundan alır, biraz borçlanır, tak
site bağlar, binayı alır. Şimdi daha ilk gün 40 
veya 45 bin lira, biraz aşağı inerseniz «14 ve
ya 15 bin lira vergi vereceksiniz» dendimiydi, 
artık ev almak gücü kalmaz. Ne yapsın? Git
sin 100 metrekarelik yer alsın. 

Değerli arkadaşlarım, sizin, Yüce Meclis sa
yın üyelerinin ve bizim durumumuzda Devle
tin üst kademelerini teşkil eden bir çok kimse
lerin, «illâ gel 100 metrekarelik yere otur» di
ye zorlanması sosyal adalet ölçülerinin dışında 
zülüm yapmaktır. Sığmaz, çoluğu çocuğu var
dır, kızı ile oğlunu bir odada yatıramaz. Arz 
ettim, bir çalışma odasına ihtiyacı vardır. 

Binaenaleyh, tekrar edeyim; fark az olur
sa vatandaş buna katlanır, Devlete katkıda bu
lunur. Dünyanın hiçbir yerinde - benim bildi
ğim, belki bâzı yerler vardır, ama bilhassa Av-
rupanın bâzı ülkelerini yakinen bilirim - sos
yal mesken ölçüsü 100 metrekare değildir, 50, 
60 veya 70 metrekaredir değerli arkadaşlarım. 
Biz, bir çok hususularda onların ölçüsüne çı
kamıyoruz. Ama geliyoruz, burada onların 
üstüne çıkıyoruz. Meselâ 100 metrekarelik bir* 
ev bugün 70 veya 80 bin liraya malolur, 100 bi
ne satılır, 120 bine satılır. Ortalamasını 100 bin 
olarak alalım. Sayın Bakanın bize teklif etti
ği ölçü ile cevap veriyorum; 100 bin liralık bir 
ev alacak bir vatandaş, rahat rahat 300 - 500 
lira vergi verebilir. Ama 250 metrekarelik bir 
evde oturmak mecburiyetinde kalan bir me
mur 35 bin, 40 bin lira vergi veremez. 

Binaenaleyh, bir değişiklik önergesi tak
dim ettim, lütfedin, 75 -100 metrekarelik bina
lara, metrekareye 5 lira gibi sembolik bir ver
gi koyalım. Bu demektir M, böyle bir ev yaptı
racak vatandaş 375 - 500 lira vergi verecektir. 
Elbetteki 100 bin liralık ev alacak vatandaş 
500 lira vergiyi verir. Ama öbürlerinde de bir* 
indirme yapalım. Bunun üstünde, ihtiyacına bi
naen büyük evde oturacak vatandaşın vere
ceği vergiyi de 3 bin, 5 bin veya 10 bine çıka
ralım, 12 bine çıkaralım, ama 40 bin yapmıya-
hm. Devletin bundan zararı çok az olacaktır, 
buna mukabil geliri daha fazla olacaktır. 

Aynı madde ile ilgili diğer bir nokta; mad
denin sonundaki hüküm ile, büyük şehirlerde 
oturanlara, bu yetmiyormuş gibi, yüzde 15 ilâ
ve yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, büyük şehir demek, 
memur şehri demektir. Alın, Ankara'yı gözünü
zün önüne, bunun bütün sıkıntısı yine memu
run, orta tabakanın1 sırtına binecektir^ zengin
lerin sırtına binmiyecektir. Kaç tane zengin, 
kaç tane villâ yaptıracak da Devlet ondan kaç 
para alacaktır? Tekrar edeyim; burada me
murlar sıkıntıya düşecek, borçlanacak, yaptı-
ramıyacak, ya maddi sıkıntı içine düşecek ve
ya evinde cendere içine girecektir. Bunun iki
sine de imkân verilmemesini Hükümetten ve 
Komisyondan rica ediyorum. Burada Devlet ge
lirinde katiyen azalma olmıyacak, artacaktır, 
itimat buyurun. Kanunlar kâğıtlarda yazılı ol
duğu gibi her zaman nazari olarak işlemez. 
Söylüyorum; hiç kimse 200 veya 300 metrekare
lik eve gitmiyecek, 100 metrekarelik evlerle 10 
para vergi vermeden istediği kadar büyük
lükte evde oturacaktır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, bu
yurunuz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Hükümetin getirmiş olduğu bu tasarı va
tandaşı adeta bir vergi baskınına uğratmıştır. 
Bunu burada söylemek dahi fazla. 

Şimdi, Türkiye'nin sosyal bakımdan bün
yesi hepimizin malûmudur. Hepimiz Anadolu'
dan geldik, ufak kasaba ve ufak vilâyetlerden 
geldik. Demire zam yapacaksınız, çiviye zam 
yapacaksınız, bütün inşaat malzemesine zam 
yapacaksınız, bir vatandaşın bir ev inşa etmesi 
için Ruhsat Vergisi koyacaksınız ve ondan son
ra da hayatı boyunca uğraşıp, didinip bir ara
ya getirdiği 5 - 10 kuruşuyla bir inşaat sahibi 
yaptırmıyacaksınız. Bu haksızlıktır. Türkiye'
de bugün oturabilecek evi olan orta halli in
san adedi pek azdır. Bunu görmemezlikten ve 
bilmemezlikten gelmiyelim. 

Benim bu tasarıdan anladığım kadariyle 
durum şudur ki; büyük sermaye sahiplerine 
yine evleri olmıyan insanları muhtacedecek, 
ömürlerinin sonuna kadar ipotek muamelesi 
ile karşı karşıya bırakacaktır. Orta halli bir 
vatandaş hiçbir zaman bu şartlar altında bir 
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ev sahibi olamıyacaktır. Arsa bedelleri artmış, I 
yürümüş, 100, 150 bin lira olmuş. Vergiler her 
tarafta artmak suretiyle zamlar da kendili
ğinden vergileri takibedecektir. 

Bu itibarla benim bir teklifim vardır,, Baş
kanlığa takdim ediyorum; tapuda kendisi ve 
eşi adına mukayyet bir evi olmıyan ve sırf mes
ken ihtiyacı ile .inşaat yapanlardan bu vergi
nin alınmaması şeklindedir. Bu, Türkiye'nin 
bugün içinde bulunduğu şartlara da uygundur. 
Kabulünü arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, ver
diğiniz önergenizde «81 nci maddenin (e) ben
di» demişsiniz. Bu, 80 mi olacak? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Af
federsiniz Sayın Başkan, 80 olacak. 

BAŞKAN — Şimdi, söz Sayın Hasan Ali 
Gülcan'ın. Buyurun efendim. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Önümüze getirilmiş bulunan finansman ta
sarısının 80 nci maddesinde «konut ve işyerle
ri» ayrılmak suretiyle metrekareleri üzerinden 
vergilendirilmektedir. Bu, vergilendirme şekli 
yeni bir usul olup, şimdiye kadar tatbikatı
mızda olmıyan bir vergi sistemidir. Sayın Ma
liye Bakanımız tatlı ifadeleriyle; «Ancak evi 
zenginler alıyor, hali vakti iyi olanlar alıyor, 
onun için vergi de versinler» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki vergiyi 
verecek olanlar metrekaresi yüksek olan yeri 
alanlar; konut alanlar, işyeri yapanlar için 
belki mühim değildir. Ama daha küçük çapta, 
100 metrekarenin üstünde bir konut almak 
zaruretinde olan orta halli, fakir olanlara bir 
de vergi eklendiğinde çok güç şartlarla ev ala
bileceklerdir. Hattâ diyebilirim M, artık bir ko
nut almak, daire almak, ev almak imkânı or
tadan kalkmış olacaktır. 

Tatbikatta görüyoruz ve biliyoruz, ev alan
ların bir çoğu bedelini peşin olarak ödememekte, 
bir kısmını taksitlere bağlamakta, sıkışık, mü
zayaka içinde, hattâ «niyetsiz oruç tutuyor» di
yebilecek kadar ağır şartlar içinde taksitleri 
ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. 

İşte bu ağır sistem, olduğundan, aynı za
manda bu maddeyi, kaçak ilâvelere ve kaçak 
inşaatlara da sebebiyet vereceğinden, sakıncalı 
buluyoruz. Çünkü 100 metrekarelik bir daire | 
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alan şahıs vergi ödemiyecek» bilâhara bu dai
reye 50 metrekarelik bir kaçak çekme kat ya
parsa, bunu kim takibedecek? Ayrıca bir apart
manda 75 metrekarelik iki tane yanyana daire 
alıp, bilâhara araya kapı koymak suretiyle 
birleştirip bir daire halinde oturması mümkün 
olacaktır. O zaman bunu kim takibedecek? 

İşte arkadaşlarım, vatandaş çeşitli kaçak 
kat ve daireler yapma yoluna sevk edilece
ğinden, ben bu ağırlığın ortadan kaldırlıması 
için Sıaym Başkanlığa daha evvelce, konutlar
da metrekare başına nisbetleri indiren bir 
tadil teklifi sundum, okunacaktır. Şayet bu 
teklifimiz kabul edilirse vatandaşımız daha 
uygun şartlarda, daha çok ezilmeden konut 
sahibi olacaktır. 

Kabulünü istirham eder, saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Sayın özgüner, ^buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; birçok maddelerine 
kişisel olarak karşı bulunduğum bu tasları
nın diyebilirim M, en çok taraftar olduğunu 
ve benimsediğim maddesi bu. Zira, sosyal 
konutları vergi dışında bırakmak hakikaten 
sosyal adaletin tesisi bakımından da en zaruri 
bir tedbirdir. 

Arkadaşlarım, hakikaten buna böylece ta
raftarız. Ancak, anlıyamadığımız ve bu sebeple 
izahında zaruret gördüğümüz, iııah edilmesini 
istediğimiz bir cihet var; sosyal konutlar 
şüphesiz yüz metrekareye kadar kabul edili
yor, bunun dışında vergilendirmeye esas ola
rak bir derecelendirme getirilmiş. 100 metre
kareden 120 metrekareye kadarı beton inşaatitıa 
ve kagirde metrekaresi 20 lira ve 120 metre
kareden sonra birden 50 ye çıkıyor, 120 den 
150 ye kadar olan nisbette 50, Sonra 60 ve 
fakat 200 metrekareden sonra, 200 metreka
reden ziyade bir inşaat için 60 rakamı birden
bire 125 e çıkıyor. 

Şimdi arkadaşlarım, anlamak isteriz, yani 
bunun ölçüsü, kriteryumu nedir? Yani, neyi 
esa almışlar bu ölçüde? Birden bire, meselâ 
200 metrekareye kadar olan inşaatta metreka
reye beton inşaatta, kârgirda metrekareye 
60 lira konmuş iken, iki mislini aşan 125 metre 
şüphesiz demin dediğimiz sosyal konutları 
teşvik için 100 metrekareye kadar hiç almı
yoruz, ama ondan sonra bu derectelendirmeyi 
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yaparken aklımıza gelen rakamları sırala-
yıverdik mi, yoksa muayyen bir dayamağı
mız mı var, ölçüsü ne bunun ölçüsü? 200 
metrekareden Ibirden bire 60 rakamını 125 
çıkarıveriyoruz, 200 metrekareye kadar metre
kareye 60 ama 201 metrekare olunda 125 lira 
nedendir, bunu anlamak mümkün değil, izahı 
şüphesiz yapılmak gerekir, tatmin olmak isti
yoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) -

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
80 nci maddede bina inşaat tabloteu; beton, ah
şap ve diğer inşaat şeklinde vergilendirile
rek metrekare için birtakım rakamlar tesbit 
edilmiştir. 

Ayrıca, aynı maddenin ikinci bendinde 
işyeri inşaatı olarak da yine beton, ahşap ve 
diğer inşaat için metrekare olarak rakamlar tes
bit edilmiş olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tabloları tetkik et
tiğimiz zaman, metrekare başına oldukça ağır 
diyebileceğimiz bir vergi getirmekteyiz. Ben, 
bu tabloda yer alan rakamların, bilhassa kü
çük inşaatlar için gerek mesken yeri olarak 
kullanılanlarda, gerekse işyeri olarak kulla
nılanlarda, metrekaresi küçük olan yerler 
için konulan rakamların fazla olduğu kanaa
tindeyim. Buna iki bakımdan itiraz halinde
yim. 

Birimcisi; Türkiye fakir bir mtemlekettir. 
Henüz kalkınma çabası içinde olan bir mem
lekettir. Vatandaşlarımızın pek çoğu otu
racak bir konuta sahip değildir. Büyük şe
hirlerde kirada oturanların sayılan pek faz
ladır. Memleketimizde köylerden şehirlere olan 
akın sebebiyle bir şehirleşme ve konut yapma 
yarışı vardır. Fakat bu yarışa iştirak eden 
insanlar ne yazık ki, fakir, maddi gücü az olan 
insanlardır. 

Binaenaleyh, bu şekilde fakir bir memle
kete kalkınma çabası içinde olan bir memle
kette, konut yapma ihtiyacı, işyeri yapma ihti
yacı pek fazla olan bir memlekette, bu konut ve 
işyerini yapan insanların malî güçlerinin göz 
önüne alınması iktiza eder. 

Onun için, her ne kadar tasanda 151 metre
den 200 metreye kadar - hattâ 121 metreden iti

baren diyebiliriz - 121 metreden itibaren 200 
metrekareye kadar ve daha fazla konutlar için 
M2 başına 50; 60; 125 gibi rakamlar konmuş ise 
de bunun dışında kalan küçük konutlar için, 
yani 100 M2 ye kadar olanlar için bir defa hiç 
vergi konmuyor, 101 den 120 metrekareye ka
dar olanlar için - ki yapılan konutların çoğun
luğunu teşkil eder - bu konutlarda M2 başına 
beton binalar için 20 lira, ahşap binalar için 
10 lira ve diğer inşaat için 7 lira gibi birtakım 
rakamlar konmuştur. İşte bunu fazla görmek
teyim. 

Aynca, bâzı arkadaşlanmızm temas ettikleri 
gibi, burada bir vergi adaletsizliği vardır, O da 
şudur: 100 metrekareye kadar yapılmış olan 
inşaatlar hiçbir vergiye tabi olmıyacak, ama bir 
metrekare fazla olduğu takdirde birden bire be
ton binalarda metrekeresinden 20 lira vergi 
alınacak, ahşap binalarda ise 10 lira alınacak, 
ötekilerden de 7 lira vergi alınacak. 

Burda bir haksızlık ve adaletsizlik vardır. 
Geçenlerde Sayın Komisyonun değerli Başkanı 
arkadaşımız, dünya standartları içinde konutla-
nn ortalama metrekarelerini ifade buyurdular. 
Almanya gibi, İtalya gibi, Fransa gibi, ingiltere 
gibi memleketlerde ortalama sosyal meskenlerin 
yüzölçümü, 70; 75; 80 metrekare arasında değiş
mektedir. Memleketimizde de, vatandaşlanmı-
zın ev sahibi olabilmeleri için, köyden gelen va-
tandaşlanmızın, bilhassa kolaylıkla şehirlere 
yerleşmesi ve ev sahibi olabilmesi için bu tip 
inşaata geniş çapta lüzum ve ihtiyaç vardır. 

Binaenaleyh, bu durum muvacehesinde gerek 
küçük şehirlerde, gerek büyük şehirlerde, ge
rek plâna uygun olarak veyahut da plânda muh
telif kaçamaklı yollara başvurmak suretiyle ya
pılan inşaatlarda 100 M2 ye kadar olan inşaat
ların da az miktarda - fazla demiyoruz - ver
giye tabi olmasında fayda vardır. 

Meselâ, bu hiçolmazsa en çok bizim başvur
duğumuz inşaat sistemlerinden birisi olduğuna 
göre, kalkınan memleket olarak, malî gücü az 
insanlar olarak 70 M2 ile 100 M2 lik inşaatlar
da beton binalar için demir, kagir ve yarı 
kagir binalar için hiçolmazsa % 5; % 6 ora
nında bir vergi almak, ahşaplarda bunu hiçol
mazsa % 3; % 3,5 nisbetinde bir vergiye tabi 
tutmak, diğer inşaatlarda da % 2 kadar bir ver
giye tabi tutmak çok faydalı ve âdilâne olcak-
tır. 
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Arkadaşlarımızın bir kısmı temas ettiler; bu 
türlü şekillerde inşaat sahiplerini, mütaahhitleri 
kaçamak yollara sevk eder. Gayet aşikâr, bir 
kat üzerinde iki tane daire yapar, ikisini de 
yan yana yüzer metrekare olarak yapar, inşaat 
bittikten sonra bir kapı ile açar, 200 M2 olur, 
içerisinde rahatlıkla oturur, ama bunun vergisi
ni vermez. İşte bu adaletsizlik oldu. Bir hileye 
başvurmanın imkânları hazırlanmış oldu. Bu 
sebepten dolayı, Batı memleketlerinde gördü
ğümüz 70; 75 M2 lik inşaatları da memleketimiz
de bunun bir vakıa olduğunu göz önüne ala
rak, fakat az miktarda vergilendirmeye tabi tut
mak, hem sosyal adaleti temin bakımından, 
hem gelirleri biraz daha artırmak bakımından, 
hem de hileli yollara başvurmaktan kurtarmak 
bakımından faydalıdır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu konuşmanı
zı bağlayınız. Biliyorsunuz beş dakika ile ka
yıtlıdır. 

M. FAHRt UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Sayın Hükümetimiz ve Komisyon bunun üzerin
de durmalıdır. 

ikincisi; işyerleri inşaatı - muhterem arka
daşlar dikkatinize arz ederini - 0 m2 den 50 m2 

ye kadar ev olarak vergiye tabidir. Halbuki, 
işyerinin de ev kadar mühim olduğunu düşün
mek mecburiyetindeyiz. Adam, evinden evvel 
işyerini yapmak mecburiyetindedir, işyerini 
yapmak mecburiyetindedir, oradan kazanacak
tır, ailesini geçindirecekbir, üç beş kuruş artı
rıp bilâhara evini inşa edecektir. 

Binaenaleyh, bu maddede işyerleri inşaatın
da öngörülen 25 liranın, 50 liranın, 75 liranın 
bir miktar indirilmesi çok lüzumludur. Mem
leket gerçeklerine daha uygundur, realiteleri
mize uygundur. Bu bakımdan her iki maddede 
70 metrekare ile 100 metrekareye kadar olan bi
naların, konutların az bir vergiye tabi tutul
ması ve işyerlerindeki verfgi oranlarının da 
bir miktar indirilmesinin, lüzum ve zaruretine 
kaani olarak bir de önerge takdim ettim. Tak
dirlerinize arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çalıkoğlu, buyurunuz. 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; konuş
tuğumuz Finansman Kanununun 80 nci maddesi 
gereğince alman vergiler üzerinde arkadaşla-
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nm görüşlerini belirttiler. Bu nedenle ben de 
geldim, kişisel görüşlerimi belirtiyorum. 

Yurdumuzun büyük ve küçük kasabaların
da daima meskene sahibolma diye bir çaba 
vardır. Bu, memur olsun, işçi olsun, köylü 
olsun, esnaf olsun, gelirine göre başını soka
bilecek bir meskene saJıibolma arzusu daima 
kalblerinde yanar. Sosyal mesken konusu he
nüz yurdumuzda yeni yeni gelişmekte ve bun
dan evvelki celselerde sosyal meskenlerin 
100 m2 ye kadar olanlarının vergiye tabi ol
madığı memnuniyetle görülür. 

Bilhassa büyük şehirlerde meskene safoibo-
laJbilecek memurlar, peşin parası olmadığı hal
de şartlarını zorlamakta, Emekli Sandığından, 
Emlâk ve Kredi Bankasından, hattâ önümüz
deki senelerde Emekli Sandığının açacağı ko
nut kredisinden faydalanmak suretiyle bir mes
ken sahibi olma çabasını gösteriyor. Bu demek
tir ki; kendisini bir meskene sahip kılmak 
için; borçlanıyor, şartlarımı zorluyor. 

Şahsım adına şunu belirteyim ki, 7 - 8 se
nedir istanbul ve Ankara'da verdiğim kira pa
rası 60 000 liradır. Ama 5 - 10 bin lirayı bir 
araya getirerek mesken sahibi olamadım. Bu 
yüzden de birdenbire sosyal mesken dışı (bina
da bir metrekare bir farkla vergiye tabi kılın
ması, sosyal adaletle bilmiyorum ne kadar ça
kışık. 

Aynca dikkatimi çeken bir husus; Hükü
met teklifinde 200 metrekareye kadar metre
karesine 150 lira bir vergi varken, Geçici Ko
misyon bunu 125 liraya indirmiş. Bunun sebe
bini bir türlü kafamda çözemedim. 

Diğer bir husus; 101 metrekareden 121 met
rekareye kadar olan kısımda her hangi bir de
ğişiklik göze çarpmıyor. Geçimi dar, şartları 
kısır olan memur, esnaf, çiftçi, köyden şehire 
akın eden vatandaşlar bir mesken sahibi ola
bilecek. Bunların daha teşvikçisi olmak icabe-
derken, bu husus düşünülmeyip, doğrudan 
doğruya metrekaresini 20 lira gibi bir vergiye 
tabi kılmak, zaten kısır olan şartları biraz da
ha kısırlaştırmaktadır. 

Mesken sahibi olan bir vatandaşa bin lira
nın icabında 10 bin lira kadar kıymetli oldu
ğu aşikârdır, öyle bir an gelir ki; insan ala
cağı ev için hayatta fedakârlık yapıp, tek 
odada dahi barınmayı göze alarak mesken sa
hibi olmaktadır. 
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O halde, sosyal adaleti yerine getirmek ve 
mesken sahihi olabilecek vatandaşlarda ibiraz 
daha teşvikkâr bir dunum yaratmak için bir 
önerge vereceğim. 101 metrekareden 121 met
rekareye kadar olan konutlar birimi için : Be
tondan 10, ahşaptan 7, diğerleri 5; 

121 metrekareden 150 metrekareye kadar 
olan konut birimleri için : Betondan 20, ah
şaptan 15, diğerleri 10. 

Arkadaşlar, vereceğim önerge, destek olur
sanız kabul edilecektir. Bundan memnuniyet 
duyacağım ve duyacağım şekil şu; belki ilerde 
ben de bir mesken sahihi olacağım. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Okyay, buyurunuz. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; üzerinde konuşulan bu 
maddeye ben bir başka açıdan değinmek isti
yorum. 

Vergi kanunları getirilirken, bu kanunları 
yalnız Hazineye temin edeceği gelirleri bakımın
dan ve yalnızca sosyal adalet ilkelerine uygun
luğu bakımından incelenmemelidir. Asıl vergi 
kanunları, Türk ekonomisinde yapacağı etkileri 
yönünden de incelenmelidir. Ben bu maddeye 
bu yönüyle bakmak istiyorum. 

Biliyorsunuz ki, Türk ekonomisinde kalkın
ma hızı 7 ye ulaşabilsin diye sektörler arasında 
muayyen hedefler tâyin edilmiştir. 1969 kalkın
ma hızımız 6,4 te kalmıştır, ama 6,4 e ulaşmamı
za rağmen ziraat sektöründe hedefin çok geri
sinde kalmışız, sanayi sektöründe hedeflere 
ulaşamamışız. Türkiye'nin kalkınmasında asıl 
rolü olan bu iki sektörde çok gerilerde kalma
mıza rağmen, 6,4 olan kalkınma hızı rakamı; 
konut sektörü, yapı sektörü ve ticaret sektö
ründeki hedefleri plânın öngördüğü hedefin çok 
ilerisine götürmekle elde edilmiş bir rakam-
dıı\ 

Şimdi, hen şahsan bu maddeyi çok olumlu kar
şılıyorum. Türkiye'de konut sektörünün bir nok
tada durdurulması lâzımdır. Asgari plânın ön
gördüğü hedefleri geçmemesi lâzımdır ve lüks 
konut yaparak, büyük inşaatlara yatırarak, 
Türkiye'nin ihtiyaçlarına uzun müddet cevap 
verecek hüyüklükte sağlam binaları yıkıp yerine 
yeni binalar dikmekle Türkiye'nin dar imkân
larını harcama yerine, getirilecek tedbirlerle 
bu dar imkânlar sanayiimize, ziraat sektörümü-
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ze kaydırılamlıdır ve hu maddede bu karekteri 
gördüğüm için şahsan memnuniyetimi ifade et
mek isterim. 

Ne yapıyoruz Türkiye'de? Döviz sıkıntısı 
çekiyoruz, ama yüzbinlerce ton demir ithal edi
yoruz, lüks inşaat malzemesi ithal ediyoruz, dö
vizlerimizi betonla karıştırıp, taşlattırıyoruz. 
Ötede, tarım sektörümüz hedefine ulaşamıyor, 
sanayi sektörümüz hedefine ulaşamıyor ve Tür
kiye'nin ekonomisi bugünküu dar boğazlara ge
lip sıkışıyor. 

Bu bakımdan ben bu maddeyi, Türkiye'de 
lüks konut inşaatını daraltacağı için olumlu 
karşılıyorum. Hattâ daha yan tedbirleri de ge
tirebilirdi. örneğin, benim kafamda, Türkiye'
nin bir problemi muazzam binalar yıkılıyor, so
rumsuzca yıkılıyor. Her yıkılan binanın yerine 
yeniden, çimento, beton, büyük gökdelenler yük
seliyor. Bunların her biriyle memleketin birçok 
fabrikaları kurulabilir. Büyük iş sahası istih
dam problemine hizmet edilebilir, ama bu bina 
yıkımına karşı bu kanunda ben bir tedbir gö
remedim. Başka bir tedbir getirecekleri ümidini 
taşıyarak, bu temennimi de bu vesile ile belirt
miş oldum. Bu yüzden maddeyi olumlu karşı
ladığımı ifade eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen? Sayın Hamamcıoğlu, buyurun. (A. P. 
sıralarından milletvekilleri arasında karşılıklı 
konuşmalar.) 

Sayın özmen, sevgili özmen, Mecliste vergi 
kanunlarım görüşüyoruz. Bu aranızdaki müza
kerenizi dışarda yaparsanız çok daha tatlı ola
cak. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN — (Mardin) — Biz 
de zaten madde üzerinde konuşuyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — İşte onu duyuyoruz da o ba
kımdan müdahale ettim. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Bu 
maddede bölgeleri ayırmak lâzım. Bizim oralarda 
hayvanları koymak için birçok ufak ahır yapı
lır. Beri taraftan burada 10 binlerce liraya bir 
ev yapacak, 2 bin liraya kiraya verecek. O ba
kımdan bölgeleri ayırmak lâzım. 

BAŞKAN — işte bunları aranızda yavaş bir 
sesle müzakere edersiniz çok daha olumlu, çok 
daha tatlı olur. 
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Buyurun Sayın Hamamcıoğlu. 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekili ar
kadaşlarım. 

Konutlar konusundaki kanunda mevcut bâzı 
noksanlıklara, muhtemel sosyal adaletsizliklere 
benden evvel konuşan sayın sözcülerin bir kıs
mı değindiler. Bendeniz gayet kısa olarak iki 
nokta üzerinde durmak isterim. 

Hepimiz Anadolu'nun muhtelif yerlerinden 
gelmiş kimseleriz. Bina inşaat ve iş yeri inşaat 
tablolarını tetkik buyurduğunuzda göreceğiniz 
veçhile, «Diğer inşaatta» denilen 3 ncü kısmı 
teşkil eden tablolarda konut birimi için metre
kare olarak 7, 10, 15, 25 liralık bir vergi öngö
rülmüştür. 

Bugün köylerimizde küçük bir inşaatın, bil
hassa kerpiç ve çamur inşaatların hangi şartlar 
içinde yapıldığını bilirsiniz ve takdir edersiniz. 
Bu itibarla, nüfus kesafetine göre 101 metreka
reden fazla inşaatlarda köylümüze dahi metre
kare hesabı ile 7 liralık, 10 liralık, 15 liralık, 
25 liralık bir vergi tarhı adaletsiz görülmekte
dir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Şehirler
deki konutlardan bahsedin. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Geleceğim efendim, geleceğim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, müdahale 
etmeyin. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Köy tâbiri kullanmam belM bir sürçü lisan ol
du, özür dilerini. 

Gecekonduları alınız, büyük şehirlerdeki. 
Kendi çoluk - çocuğu ile bizzat çalışmak sure
tiyle yapılan inşaatlarda bu vergiyi aldığımız 
takdirde bir adaletsizlik olacağı aşikârdır. 

Yine gecekondu bölgelerini alınız; küçücük 
bir dükkân, 50 metrekare kadar olan kısmı; 10 
metre, 20 metrekarelik bir kısım alırsanız yine 
bunu vergiye tabi tutmak hoş ve adaletli bir 
durum ara etmiyor. 

Bu nedenle, gerçi bir önerge hazırlıyabil-
mek imkânını bulamadık, ama bu gecekondu 
bölgelerinde bilhassa ahşap ve kâğir inşaat 
dışında kalan inşaatların vergi dışı bırakılma
sında fiilî ve sosyal adalet bakımından müspet 
neticeler doğacağı kanısındayım. 
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Bu sebeple, yetiştirebilirsem, bu konuda Sa
yın Başkanlığa bir önerge vermek suretiyle, 
sosyal adaletin tahakkukuna hizmet edebilece
ğim kanısı içerisinde bulunduğum için, bunun 
Yüce Meclise ve muhterem arkadaşlarımızca 
adaletli bir düşünüş içerisinde ve tasviplerini
ze mazhar olacağı inancı içerisinde sözlerimi bi
tiriyorum. Bu vesileyle saygılarımı tekrarlarım 
efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
önce komisyona söz vereceğim, onu takiben de 
sıradan Sayın Topaloğlu'na söz vereceğim. Da
ha sonra da yeterlik önergesini oya sunaca
ğım. 

Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; sözlerime, komisyonumuz 
adına, benden önce görüşme yapan Sayın Ke
mal Okyay'a teşekkürle başlamayı bir vecibe 
sayıyorum. 

Hakikaten kanunun getiriliş esprisini ve fel
sefesini dile getirmesi suretiyle, bu kanunun 
Yüksek Mecliste aydınlanmasına yardımcı ol
duklarından dolayı kendilerine komisyonun söz
cüsü sıfatiyle teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ nasıl bir 
vergi alıyoruz; bunun üzerinde durmak lâzım
dır. Umumi mahiyette birtakım mülâhazalarla 
bu işin aydınlığa kavuşmasına imkân yoktur. 

Biz, getirdiğimiz tablolar üzerinde yaptığı
mız bir hesapla alınacak olan vergi miktarını 
Yüce Meclisin bilgilerine sunmayı faydalı bul
duk. 

100 metrekare ve onun altındaki inşaatlarda 
bu vergi yok. 

100 ilâ 120 metrekare olan inşaatlarda, bi
rinci bölüme giren inşaatlarda; beton, demir, 
kagir ve yarı kagir inşaatta bu vergi 2 400 
lira. 

ikinci bölümdeki ahşap inşaatta bu vergi 
1 200 lira. 

üçüncü tip inşaatta bu vergi 840 lira. 
Yine 150 metrekarelik bir inşaatta bu vergi 

7 500 lira. 
İkinci tip inşaatta bu vergi 3 bin lira. 
Üçüncü tip inşaatta bu vergi 1 500 lira. 
Dördüncü, yani 200 metrekareden yukarı 

inşaatlarda bu vergi, birinci tipte 25 bin lira, 



M. Meclisi B : 111 

ikinci tipte 10 bin lira, 3 ncü tipte 5 bin lira- I 
dır. 

Şimdi bu inşaat nevilerinin piyasa fiyatla
rı üzerinden bu vergi riisbetlerinin fiyatlara, 
yani inşaat fiyatlarına yükliyeceği yük bakı
mından bu oranı tetkik edelim: 

Piyasada 125 metrekarelik bir inşaat bugün 
150 bin liraya satılmaktadır. 2 400 lira bu tip 
inşaata vergi koyduğumuza göre, getirdiğimiz 
verginin nisbeti % 2 dir. 

150 metrekare ve daha yukarı inşaatlar 200 
bin liralık bir fiyat bulmakta. Getirdiğimiz ver
gi 7 500 lira olduğuna göre, bu oranda inşaat 
fiyatına % 4 lük bir yük getirmektedir. 

300 metrekarelik inşaatlar 30C bin lira be
delle satıldığına ve 37 500 lira vergi getirildi
ğine göre, bu oran da % 8 i teşkil etmektedir. 

Görülüyor ki, hesaplar yapıldığında getiri
len vergilerin tavsif edildiği, anlatıldığı gibi 
çok ağır bir yük teşkil ettiğine, bir yük tahmil 
ettiğine inanmak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkivenin yirmi kü
sur milyon insanı köyde yaşamaktadır. Kasa
baların da yüzde 60 mı şehir addetmek müm
kün değildir. Başkent Ankara'da halkın yüz
de 60 ı gecekonduda yaşamaktadır. Bütün bu 
saydığım nüfus kesimlerinde, bizim anladığı
mız mânada, sıhhi, kaloriferli bir meskene rast
lamak mümkün değildir. Türkiye'de ahval bu 
iken, 100 metrekarelik ideal bir hedefi küçüm
semek mümkün değildir. Türk Milletine, bütün 
Türk ailelerine istisnasız 100 metrekarelik bir 
sosyal mesken temin edebildiğimiz gün, Yüce 
Parlâmento ve onun güvenine mazhar olan Hü
kümetler vazifesini yapmış, Türkiye de bugün
den on misli daha ilerlemiş olacaktır. Tanrı, 
Türk Milletini bu hedefe ulaştırsın. Binaenaleyh 
100 metrekarelik sosyal mesken hedefi küçüm
senecek bir hedef değildir. 

İşte bu vergi bu hedefi sağlamak için, ge
cekonduda yaşıyan vatandaşı, köyde ve köy 
sayılacak kasabalarda sıhhi meskenden mahrum 
olan vatandaşı, evvelemirde 100 metrekarelik 
sıhhi şartları haiz bir meskene kavuşturmak he
defini taşıması, gütmesi bakımından sosyal ada
lete yüzde yüz uygun bir vergidir. 

Gecekondu dâvası alabildiğine almış yürü
müş, sadece bu dâvanın halli için bütçesinden 
yılda 50 000 000 lira ayırabilen bir memleket- j 
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te, 100 metrekarelik sosyal mesken hedefini 
küçümsemek mümkün değildir. 100 metrekare
nin üstündeki inşaatlardan alınacak vergilerle, 
bütçeden gecekondu önleme mevzuuna ayrıla
cak 50 000 000 lira, 150, 250, 350 milyon, doğru 
giderse ve gecekondu problemi böyle güçlü bir 
finansman kaynağı ile beslenip önlenebilirse 
işte o zaman sosyal adalet sağlanacaktır, bu 
vergi de bu hedefe ulaşmak için getirilmekte
dir. 

10 metrekarenin altını vergilendirmemek, 
100 metrekare üstündeki inşatlara vergi koy
mak, vatandaşa, 100 metrekarenin üzerindeki 
inşaatları yapma, oturma demek değildir. Gü
cü yeten, iştira kabiliyeti olan her vatandaş ala
cak, ama koyduğumuz ve biraz önce oranını arz 
ettiğimiz nisbette vergi ödiyerek oturacaktır. 
100 metrekarelik bir konutta oturma hakkına 
kavuşamamış olan vatandaşlara yalnız sübvan
siyon* ödiyerek oturacak. 

Bu nisbetlere itiraz bir de vergi kaçakçılığı 
mülâhazasiyle yapıldı. Hiçbir vergiye, vergi ka
çakçılığı yapılacaktır, mülâhazasiyle itiraz olu
namaz. Vergi kaçakçılığı suçtur, yakalandığı 
zaman bunu yapan şahıs tecziye edilir, ilâve 
suretle, vergiler tarh. olunmak suretiyle tah
sil olunur. Vergi kaçakçılığı mümkün olacak
tır diye vergiden vazgeçmek, vergiyi azaltmak 
mümkün değildir. 

Üçüncüsü ve mühim mülâhaza, bu konan 
vergiler sanki mutlaka müşteriye inikas ede
cekmiş gibi bir mantığı ifade etti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vergilerin mut
laka müşteriye inikas edeceği savunulamaz. 
Bir verginin müşteriye inikas edebilmesi, yani 
böyle bir inşaatı yapan şahsın bu vergiyi müş
teriye inikas ettirebilmesi talebe bağlıdır. Fi
yat, arz \e talep kanunlariyle teşekkül eder. 
Arz ve talep kanunlarının hükümran olduğu 
en güzel saha bu inşaat sahasıdır. Piyasada 200 
metrekare, 300 metrekare ve daha yukarı met
rekareleri arz ettiğim fiyatları satınalabilecek 
müşteri olmasa, bu inşaat fiyatları bu derece
ye yükselir mi? Türkiye'de 1964 te 20 000 lira 
olan bir arsanın 1970 de 200 000 liraya fırla
dığı bir gerçek değil mi? Arsa fiyatlarının fır
laması taleple ilgili değil mi? 

Yine bu inşaat sektörünün, Sayın Kemal 
Okyay arkadaşımın söylediği gibi, plân hedefle-
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rini geçmesi, inşaat sektöründe çalışanların faz- I 
la kâr elde ettiklerinin bir delili sayılmaz mı? 
işte fiyatın teşekkülü için talep unsurunu dik
kate alan sayın üyeler, behemaJhal bu verginin 
müşteriye inikas ettirileceğini kabul etmemek 
zorundadırlar. Biz o kanaatteyiz ki, bu vergi, 
mutlaka ve yüzde yüz müşteriye değil, inşaatı 
yapan mütaahhide ve arsa sahibi olan şahsa, 
geriye doğru inikas etmek suretiyle, inikas ede
cek ve inşaat fiyatlarında her hangi bir yüksel
me bahis mevzuu olmıyacaktır. 

Son itiraz, büyük şehirlerde yapılan inşaat
larda munzam zamla vergi tahsil edilmesine ol
muştur. Bu da doğru değildir. Büyük şehirlere 
akını önlemek, daha az nüfus şehirlerde nüfusu 
tutabilmek ve oraların inşasına da yardım ede
bilmek için böyle bir tarifeye ihtiyaç hâsıl ol
muştur. Bu bakımdan getirilen tarife hem sos
yal adalete uygundur, hem vergi adaletine uy
gundur, hem de Türkiye'de takibedilen mesken 
politikasına yüzde yüz uygundur. Aynen kabu
lünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Topaloğlu, bu
yurunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Topaloğlu, 
Mr ricam olacak bir dakika. 

Yeterlik önergesi var. Hükümete söz verme
liyim ki, «son söz milletvekilinin» hükmüne ?ö-
re Sayın Topaloğlu'na söz vereceğim, ondan son
ra yeterlik önergesini oya koyacağım. Halbuki 
Sayın Topaloğlu konuşur, zatıâliniz konuşursa
nız, tekrar söz isterse bir milletvekili, ona söz 
vermeye mecburum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, Hükümetten bir soru sormak istersek soru 
hakkımız mahfuz mu? 

BAŞKAN — Konuşurlarsa mümkün. 
Sayın Topaloğlu bir dakika rica edeceğin, 

Maliye Bakanı konuşsunlar; size son söz ola
rak vereceğim. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Ba
kan 1dan soracağım sorular da vardı sayın Baş
kan. 

MALİYE BAKANI MESUT EEEZ (Kütah
ya) — Benden sonra bir milletvekili konuşsun 
sayın Başkan. | 
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BAŞKAN — Hay hay, buyurun Sayın Topal
oğlu. Aslında yeterlik önergesini'n kabul edilip 
edilmiyeceği belli değil, buyurun. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım 

Görüşülmekte olan 80 nci madde üzerinde 
birçok sözcü arkadaşlarım konuştular ve genel
likle arkadaşlarımızın temayülü ve Yüce Mecli
sin arzusu, bu maddede bâzı değJ3İklifklerin ya
pılması hususunu öngörmektedir. Bu bakımdan 
ben de şahsan Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
metten bu madde üzerinde ısrar eltmeden deği
şikliğin yapılmasına taraftar olmalarını temen
ni etmekle mâruzâtıma başlıyorum. 

80 nci maddede konut inşaatı; beton icışaat, 
ahşap inşaat ve di'ğer inşaatlar tabiriyle üç sı
nıfa ayrılmış bulunmaktadır. Şimdi anlıyabdl-
diğimiz beton ve ahşap inşaatların dışında, 
80 nci madde vergide sosyal adaletin getirilme
sini (öngördüğüne ve 100 m2 ye kadar olan (ko
nutların da vergi dışı tutulduğuna göre, burada 
«diğer inşaatlarda...» tâbiri kime tatbik edile
cek ve bu vergi kimden alınacak? Bu açıkça gös
teriyor ki, malî gücü, maddi imkânı bulunmı-
yan, yoksul, fakir, kasaba ve şehirlerin dış 
semtlerinde gecekondu ve kendi barınabileceği 
birtakım küçük konutlar yapan vatandaşlardan 
dahi 100 im2 iyi (geçtiği takdirde (kiı >çoğu za
man geçer, bunun arsası ucuzdur, maliyet kıy
meti düşüktür, fakir vatandaşın bizatihi kendi 
emeğinin '©seridir.) İ100 «m2 y1!* 'geçen İner yap
tığı konutta '101 >.- 120 !m2 arasında 7 lira, 
121 - '150 im2 (arasında 10 lira, 151 - 000 ;m2 ara
sında 15 ve 200 m2 den fasla olanlar için de 
25 lira vergi alınacaktır. 

Binaenaleyh bu maddede gayemiz sosyal 
adaleti gerçekleştirmek olduğuna ve fakir va
tandaşı yaptığı 100 >m2 den aşağı talanları Ibu 
vergiden muaf tuttuğumuza göre, herkesi bir 
sosyal konut sahibi' yapımak hedefimiz olduğu
na göre, burada bunu bu görüşle bağdaştırma
nın mümkün olmadığını arz etmek isterim. 

ikinci husus, arkadaşlarım izah ettiler te-
ferrua'tiyle, ben fazla teferruatına girmiyece-
ğim. Yalnız bu maddede yine konutların met-
resiyle talebedjlen vergi miktarı arasında çok 
büyük farklar olduğu açık olarak görülmekte-
d:Y.\ Zira (A) bendinde görülen İ101 -1120 tm2 lik 
konutlarda 20 lira, 121 - 150 tn2 lik konutlar
da 50 lira olmakla, şimdi burada metrekarede 
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yüzde 21 artış, vergi miktarında yüzde 120 ar
tış gibj çok büyük bir fark zuhur etmektedir. 
Yine ayrıca (C) bendiyle (D) bendi* arasında; 
150 -1200 m2 arasındaki konutlarla, /(D) bendin
de 200 fen2 iden îfazla <>lan (konutlar arasında 
60 - 120, yine metrekarede 1 im2 artışla 200 m2 

den 201 m2 ye içıkmakla yüzde 100 toir artış 
olabiliyor. (Bunun kıstası nedir, neden (bu dere
ce birbirî'ne ni^betsâz ve orantısız olarak konul
muştur, bunu anlamak bir türlü mümkün ol
mamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu lütfen topar
layınız. 

TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — Biti
yor efendim. 

Arkadaşlarını, bu madde ile hepimizin ta
raftar olduğu, hepinizin arzu ettiği bir husus 
daha var. Vatandaşlarımızı sosyal konut sahibi 
etmeyi arzu ederiz, bunu temenni ederiz, buna 
hep çaba gösteriyoruz. Yalnız ikinci b^r husus; 
bir taraftan sosyal adalet fcabı ve plân gereği 
olarak küçük konutlara imtiyaz hakkı tanırken, 
diğer taraftan da imkân sahibi, para sa'Mbi ve 
bu konutun dışında kendine göre, arzusuna gö
re konut yaptırmak istiyen vatandaşlarımızın 
(da konut hürriyetini kısıtlamak giToi bir yola 
gMilmiş oluyor. Bunun mahzurlu olduğu kana-

. atindeyim. Çünkü 1O0 m2 den (hiç almıyoruz, 
200 m2 den 120 lira alıyoruz, yahut da bunlar 
arasındaki farklar da bunu gösterir. Şimdi bun
ları sistemlrî bir şekilde metrekaresiyle para 
müfctarmı muayyen bir oran nisbetinde ayarla
mak gerektiği kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Bu tabloya sıra gelmeden önce, kanunun 
maddeleriyle ilgîdi müzakereler sırasında değerli 
gömüşlerini ifade eden birçok arkadaşıma arzı 
cevap eylemiştim. Simidi sadece birkaç önemli 
nokta üzerinde durarak, huzurunuzdan açıkla
yıcı olacağını zannettiğim bilgileri verdikten 
sonra ayrılmak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri; bugün artık eko
nomik devlet mefhumu içerisinde. Devlet bu
gün, ekonomiye müdahale öden bir sosyal te

şekkül haline gelmiştir. Eski devirlerin, Kuru
nu Vustanm jandarma devleti mefhumu bugün 
artık terk edilmiştir. Dünyanın her yerinde 
devlet ekonomik problemlerle çok yakımdan 
ilgilenmekte ve ekonomiye müdahale edici ted
birler almak zorunda kalmaktadır. Bu hal Tür
kiye 1de de aynen böyledir. 

Devletin elinde ekonomik alet olarak vergi 
önemli bir yer işgal etmektedir. Bir memleke
tin mesken politikası olmak lâzüngelir, konut 
politikası olmak lâzımgelir. Her Miyenin her 
istediği sekilide ve istediği yerde ve istediği bi
çimde mesken yapması, bu şehirleşme hareket
lerini ve ekonomide hangi sektöre ağırlık veril
mesi lâzımgelir diye düşündüğünüz zaman* bu 
düşünceyi karışık bir hale getirir. 

Bu selbeple'dir ki, mesken inşaatına da mo
dern çağlarda devletler müdahale etmişlerdir. 
Bizim ide gerek 1 nci 5 yıllık Kalkınma Plânı
mızda, erek 2 nci 5 yıllık Kalkınma Plânımız
da mesken politikası ile ilgili pasajlar vardır 
ve tedbirler yer aJımşJtır. Yıllık programlarda 
da bâzı tedbirler gösterilmiştir. Hatırlarsınız, 
bir tarihlerde, 1963 lerde, 1964 lerde Türfci{ye'-
de meskenler 3 e ayrıılmış idi. Asgari nitelik
teki konutlar, orta nitelikteki konutlar ve lüks 
sayılan konutlar. 

Aşari nitelikteki konut inşaatı teşvik edil
mek doğrudur diye düşünülmüş ve onun ted
birleri alınmış idi. Asgari nitelikteki konutlar 
için yüzölçümü 63 metrekare idi. Orta nitelik
teki konutlar yüzölçümü de 100 metrekare idi. 
100 metrekarenin üstündeki inşaat da lüks in
şaat .addedilmekte idi. Sosyal nitelikteki konut 
hteaıatını teşvik etmek için, ancak kredi mües
seselerinin sosyal konutlara, kredi vereceği şek
linde bir politika takibolunmuş idi. hışaata 
kredi veren müesseseler olarak da karşımızda 
Emlâk Kredi Bankası ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu vardır. Bu "metrekare tarzdaki yüzöl
çümleri değişmiştir. Her iki müessese halen de 
sosyal konutlara kredi vermektedirler ve kredi 
yoluyla ancak sosyal nitelikteki konut inşaatı
nı teşvik etmektedirler. 

Krediye ihtiyaç görmeksizin inşaat yapacak 
olan vatandaşların, takibedilmekte olan mes
ken politikasına uygun inşaat yapmalarını teş
vik için, elimizde sadece vergiden başka bir 
alet, bu durumda kalmamış oluyor, tşlte simidi, 
bu huzurunuzda görüşülen tasan ile, bir taraf-
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tan kredi politikası ile sosyal mesken inşaatı 
teşvik edilirken, diğer taraftan vergi politika
sı ile de aynı vasıftaki inşaat teşvik edilmek 
istenilmiştir. 

Şimdi, bu demek değildir ki, Türkiye ide bü
tün meskenler 100 metrekare olsun, 100 metre
karenin üstünde inşaat yapılmasın. Malî gücü 
olan ve bunu tediye edebilecek olan, 100 met
rekarenin üstünde oturabilecek olan vatandaş
ların, 100 metrekarenin üstündeki daireleri sa-
tmalmaları ve 100 metrekarenin üstünde dai
reler ihtiva eden bina inşa etmeleri, ettirmele
ri hicbUr suretle tahdiJdedİlmiş değildir. Ancak, 
bunun üstünde bina inşa edebilecek malî güc-
te olanlar bir mutedil vergiyi ödemek duru
munda kalacaklarıdır. Bir mutedil vergi diyo
rum; Sayın Komisyon Başkanı arkadaşım bun
ları zikretti. Bir defa daha söylemesinde fav-
da vardır diye rakamları zikrediyorum. 100 
metrekareden fazla olanlar da, 120 metrekare
ye kadar yanılacak inşaat takribi esaıslara «"öre 
100 er bih lira civarımda bir meblâğa ihitfvac 
gösteriyor. Bundan alınacak vergi de 2 400 li
radır. 150 000 liralık inşaat yapan bir kimse 
veya mütaaMiit 2 400 lira vergi ödeyecektir. 
Bunun niısbeti % 2 dir. Sayın Fahri Uğrasızoğ-
lu arkadaşım, «% 2 nisbetinde düşük bir vergi 
alınsın.» dedi. 120 metrekare inşaat 150 000 li
raya çıkıyor, 2 400 lira alınıyor, bunun da nis-
beti hemen hemen % 2 tutuyor. 120 ile 150 met
rekare arasındaki inşaat 200 000 lira civarın
dadır, 7 500 lira vergi ödenecektir. 200 000 li
ralık bir inşaat için kendinde güç hisseden mü-
taahlhit veya inşaat sahibi, 7 500 lira tutarında 
bir vergiyi rahatlıkla ödiyebilir diye düşünül
müştür ve bunda nisbet % 4 civarındadır. 

200 metrekarenin üstünde olunca, 250 000 
veya 300 000 liraya bu inşaat çıkıyor. 300 000 
liralık bir inşaat yaptıran bir kimse de 37 000 
lira vergi ödiyebilir rahatlıkla diye düşünül
müştür. 

Binaenaleyh, ödeme gücü ve ödeme takati 
sarf edilen para ile mütenasibolarak ayarlan
mıştır. 

Şimdi, son olarak Turgut Topaloğlu arka
daşımız, bu tabloya bakarak, bu tablonun bir 
hesaba kitaba dayanmadığı gibi bir intıbaa ka
pıldığını buırda ifade etmiş oldular ve ifadele
rini teyit için de şu ifadeyi kullandılar: «101 

- - 3 0 

25 . 6 . 1970 O : 1 

metrekare ile 120 metrekare arasında vergi 
meitrekare başına 20 liradır. 121 olunca, 150 
metrekareye kadar deıüıal 50 liradır. Şimdi, 
121 olunca, 140 a çıkmıyor ki, 240 dan fazlaya 
çıkmıyor ki, metrekare olarak vergi, böyle yüz
de yüzün üstünde bir artışla 50 liraya çıksın. 
Yüzölçümünün artışı ile verginin artışı arasın
da bir nisbet yoktur.» dediler. Tamam işte, 101 
ile 120 metrekare arasında 20 lira, 121 ilâ 150 
metrekaresinde 50 lira. «20 liradan 50 liraya 
çıkıyor. Bu büyük bir artıştır. 120 metrekare
den de 150 metrekareye çıkıyor. Yüzölçümü 
olarak da düşük bir artıştır.» dediler. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; bu bizim ge
tirdiğimiz kanun ile iki hedef takibediliyor. Sa
yın Kemal Okyay arkadaşımız guyet yerinde 
alarak işaret ettiler. Birisi, Türkiye 1de sosyal 
m&iken inşaatı teşvik ediliyor. Bazı arkadaşla
rımız dediler ki, «Hiç kimse ev sahibi olamıya-
caktır.» Hayır, bilâkis çok daha fazıla vatan
daş ev sahibi olacaktır, sosyal meskeni teşvik 
ettiğimiz zaman. Şimdi burada iki g*aye takibe
diliyor. 

Birisi, eğer vergi ödemek istemiyorsa, sos
yal mesken inşa edecek. Bizim için matluptur. 
Varsın etsin, vergi ödemesin. Yok, onun üstün
de lüks nitelikte mesken inşa etmek istiyorsa, 
vergi ödiyecektir. Varsın inşa, etsin. Çünkü, 
vergi almak da bizim için matluptur. 

Şu halde, bu ikili hedef açısından nazarı 
itibara alarak mütalâv etmek lâzımgıelir. 100 
metrekarede tutamadığımız inşaatı, 120 metre
karede tutmak istiyoruz. Onun için burada met
rekare başına 20 lira alınmıştır. 120 metrekare
de tutamadığımız inşaatı, 150 metrekarede tut
mak istiyoruz. Onun için burada metrekare ba
şına 50 lira alınmıştır. Bunda da tutamıyorsak, 
meitrekare olarak saha büyüdükçe vergi ide bü
yüyerek gidiyor. 

Binaenaleyh, bir mantıki düşünceye ve bir 
hesaba dayanarak: bu cetvel tanzim olunmuş
tur. 

Sayın Sadi Koçaş arkadaşımız ve Sayın Ko-
çaş'la birlikte birçok arkadaşlarımız, 100 met
rekarenin daha aşağıya düşürülmesini, bunun 
vergi ziyamı önliyecek bir tedbir olacağını ifa
de buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar; bir istisna koydunuz 
mu, vergi mutlaka o istisnada hakkı olmıyanlar 
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da ifade yollarını bulacakları için ziyaa uğrar. 
Şimdi, Sayın Koçaş arkadaşımız diyor ki, «75 
metrekareden başlatalım.» 75 metrekareden 
başlattınız mı, bu defa yanyana 75 er metreka
relik daireler inşa edilir, yapılır, öbüründe ko
nutlar inşa edilir. Aradaki duvar kaldınlldı mı, 
bu defa 150 metrekare olur. Hattâ yerine göre 
yanyana üç tane inşa edilir bir katta böyle 75 
er metrekarelik, yine olur. Yani, bir istisna ta
nıyacak mısınız, tanımıyacak mısınız noktasına 
mesele gelir dayanır. Eğer hiçbir istisna tanı
mayıp, her inşaatın metrekaresinden bir vergi 
alalım dersenliz vergi kaçmaz. Doğrudur. Ama 
ben izah ettim. Burada bizim iki gayemiz var. 
Birisi, mesken inşaatını teşvik etmek işitiyoruz. 
O bizim için matluptur. 100 metrekare inşa et
sin. 

Bu sebeple, Sayın Koçaş arkadaşımızın dü 
şüncesine karşı tam olumlu davranamaıdığımızı 
ifade etmek istiyorum ve ifade etmiş bulunu
yorum. 

Yusuf Ziya Yılmaz arkadaşımız, «Ufak ka
sabalardan da vergi alınacaktır.» dediler. Nü
fusu 20 000 e kadar olan şehir ve kasabalarda 
Tm vergi alınmıyacaktır. 

iŞimdi, bâzı arkadaşlarımız da, Sayın Haısan 
Ali Gülcan arkadaşımız gibi, «Efendim, bu ver
iler fiyatı artırır.» dediler. Sayın G-üler ar
kadaşım ifade etti. 

Muhterem arkadaşlar; bizim iyi anlıyama-
dığımız bir konu var. O da fiyatın neye göre 
takarrür ettiğidir, fiyat nteye göre takarrür 
eder? Fiyat arz ve talebe göre takarrür eder. 
Şimdi «Hasken öahibi olmak istiyenlerin adedi 
çok, talep fazla, mesken arzı az ise; mesken sa
tışlarının fiyatları yükselir. Nereye kadar yük-
selir? Mesken almak istiyen kimsenin üûvme 
gücü seviyesine kadar yükselir. Şimdi, takdir 
buyurursunuz ki, yaptırıp satanlar da büyük 
kârlar elde ederler ve bu gayet kârlı bir istir. 
Herkes bir arsa bulup veya arsa sahibi ile an
laşıp bina yapmakta ve bunu satmaktadır. Ni
çin satıyor? Fazla kâr vardır. O kâr ne ile tah-
didedilmiştir? Talep ile tahdidedilmistir ve ta
lep sahibinin ödeme gücü ile tahdidedlmiştir. 

Şimdi mesken arzını değiştirmezseniz, arz 
azalmaz ise, buna bir vergi koyduğunuz zaman, 
aradaki marjdan bu vergi alınır, aradaki kâr
dan bu vergi alınır. Arz değişmemiş, talep de-

I ğişmemiş, fiyat bir noktada, bir seviyede ta
karrür ediyor, büyük de kâr bırakıyor; siz bu
rada vergi aldığınız zaman eğer fiyatı üzerine 
binerse talep azalır. Talep azalacağı için satıcı, 
yani bunu arz eden kimse ne yapacaktır? Ken
di bunu, yüksek olan kârından ödemek mecbu
riyetinde kalacaktır. Şu halde bu vergi, - ki, 
gayet mutedil bîr vergidir. Bakınız 100 metre
ye kadar 2 400 lira, 150 metreye kadar 7 50ü 
lira tutarında olan bu vergi aksetmiyecektir -
daha ziyade yaptırıp satanların kârından alına
cak bir vergidir. 

Kiralara gelince; kiralarda da, eğer kiracı 
çok ve fakat kiraya verilecek mesken az ise, 
kiralar yükselir. Şimdi, gayrimenkul inşaatının 
arzı değinmedikçe, yani inşaat azalmadıkça ki
raların aynı kalması lâzınıgelir ve kiralar üze
rinde çeşitli unsurlar da vardır. Bir zamanlar 
kiralar Millî Korunma Kanunu ile Türkiye'de 
tahdMedilmişti, şimdi serbest bırakılmış bulun-
mafctaJdır; ama Medeni Kanun hükümlerini ha-
tırlıyacak olursanız, kiracı ile ev sahibi müna-
se^etlerM hatırlıyacak olursanız, Türkiye'de 
kiraların tam böyle arz ve talep kaidelerine 
göre de teşekkül etmediği neticesine varırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, saat 
13,00 tür. Eğer uzun sürecekse celseye ara ve
receğim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Başkan, sözlerimi 5 dakikada 
tamamlıyacağımı ümidediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — «Memurlar veyahut da taksMe ev 
alanlar müşkül durumda kalacaklardır» dedi 
cayın arkadaşlarımız. Muhterem arkadaşlar, 
tksitle ev alandan bu vergiyi almıyorsunuz ki 
müşkül durumda kalsın. O yine taksitle ev al
maya devam edecektir. Burada binayı inşa 
eden mütaahhitten, yaptırıp satan adamdan alı
yorsunuz. O da bu vergiyi satıcıya inikas et
tirmekte büyük müşkülâtla karşıkarşıya kala-
çaktır ve çoğu defa bu vergiyi satıcı, alıcıya 
inikas ettiremiyecektir. Böyle olunca, demin 
arz ettim; arz, talebe göre vergi çoğu kere ara-

I daki kâr marjından gidecektir. Böyle olunca 
mesele kalmıyor. Zaten aksettireceği vergi ne
dir? Bir defa 1O0 metrekareye kadar vergi 

' yok, binaenaleyh, o değişmiyecektir. 120 metre-
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kareye kadar olan binalarda aksettireceği ver- I 
gi, aksettirebdllse dahi 2 400 liradır. Taksitle ev 
almak durumunda olan bir kimseye 2 400 İrayı I 
akaetttirirse, onun ödeme gücüne bunun büyük 
bir tesiri olmıyacaktır. Ama taksitle ev almak 
istiyen o kimse 300 metrekarelik daireler alı-
yorsa zaten ödeme gücü var demektir. 

Sayın Hamdi Hamamcıoğlu arkadaşımız; 
«Köylerde kerpiç binalar yapılıyor, onlardan 
'da vergi alınacaktır» diye buyurdular. Sayın 
Uğrasızoğlu arkadaşımızın ikazı üzerine de, 
«E; köylerde alınmıyorsa gecekondulardan alı
nır.» dediler. Bir defa 20 000 nüfus kaydı bü-
tün köyleri bu işin dışında bırakmıştır. Köyler -
deki inşaatta - 20 000 nüfuslu köy olmıyaca-
ğına göre - bu vergi alınmıyacaktır. Gecekondu
lara gelince, 100 metrekareye kadar olan bil
cümle inşaat bu verginin dışındadır zaten. Şu 

Yüce Başkanlığa 
80 nci maddenin (2 İşyeri İnşaatı) bölümü

nün tasandan çıkarılmasını dileriz. Saygılar. 
Tekirdağ Milletvekili İzmir Milletvekili 

Yılmaz Alpaslan Kemal önder 

Sayın Başkanlığa 
Görüşültnekte olan kanun tasarısının 80 nci 

maddesinin «V Bina İnşaat tablosu» nun son 

I hailde gecekondudaki inşaatın bu vergi ile kar
şılaşmaması lazımgelir. 

I Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Olma

dığına göre yeterlik önergesi var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Bu tasan üzerinde gerekli görüşmeler ya
pılmış, Yüce Meclisin sayın azalan tatmin ol
muştur. Bunun için bir kifayet önergesi veriyo
rum, oya sunulmasını arz ederim. 

Urfa 
Bahri Karakeçili 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... - Za
ten söz istiyen de yok ya.. - Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum 

Kapanma saati : 13,05 

mtmı ı ı 

paragrafı olan ve nüfus sayısına bağlanan % 
zamlı uygulamanın maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

İzmir Milletvekili 
Burhanettiin Asutay 

Sayın Başkanlığa 
80 nci maddenin «Konut İnşaatı ile İşyeri 

İnşaatı» birimlerine ait tablolann; 
Diğer inşaatta konut ve işyerleri biriminin 

101 - 120 metrekarelik fasımlariyle işyerlerin
deki 0 - 50 metrekarelik kısımlara taalluk elden 
lağımının kainun tasanısınıdan çıkanlmasıni arz 
ve teklif ederim. 

Afyonkaralhisar Milletvekili 
Hamdi Mamamcıoğiu 

İKİNCİ OTURUM 
Açılış saati : 14,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Şevkett Boğan (Kayseri), ZeM Çelker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci Bîrle 
siminin ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

Finansman Kanunu tasarısının 80 nci mad
desi üzerinde görüşmeler bitmiştir; şimdi veri'l-
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 
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Yüksek Başkanlığa 
80 nci maddenin 5 nci bölümünün aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif eylerim. 
Ordu 

Ata Topaloğlu 

75 - 100 M2 

101 - 120 M2 

121 - 150 M2 

151 - 200 M2 

200 den fazla 

5 
10 
30 
40 
50 

2 
7 
20 
30 
40 

1 
5 
10 
15 
20 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarısı 

80 nci madde (Konut inşaatı) tablosunun aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya Milletvekili 
Sadi Koçaş 

T. L. T. L. T. L. 

A) 75 -100 M2 lik konut 
birimleri 5 
B) 101 -120 M2 lik konut 
birimleri 20 
C) 121 -150 M2 lik konut 
birimleri 40 
D) 151 - 200 M2 lik konut 
birimleri 50 
E) 200 M2 den büyük 
birimleri 60 

2 

10 

20 

30 

40 

1 

7 

10 

15 

20 

Madde sonunda şehirlerin nüfusuna göre 
yapılacak zamların kaldırılması. 

Yüksek Başkanlığa 

80 nci maddede «Konut inşaatı» ile ilgili 
A, B, C, D bendlerinden önce bir (A) bendi 
daha eklenerek bu bendde beton inşaat konut 
birimi için metrekarede 6 lira, ahşap inşaatta 
3 lira, diğer inşaatta 2 lira alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

197 S. Sayılı Finansman Kanununun 80 nci 
maddesinin konut inşaatı tablosunun aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
Hasan Ali Gülcan 

Madde 80. — Aynı kanuna aşağıdaki 

(V) sayılı tablo eklenmiştir. 

V - Bina inşaatı tablosu : 

1. Konut inşaatı : 

A. 101 -120 m2 lik konut birimleri için 
B. 121 -150 m2 lik konut birimleri için 
O. 151 - 200 m2 lik konut birimleri için 
D. 200 m2 den fazla konut birimleri için 

Beton demir, 
kâğir ve yarı 

kâğir 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de 

(Tl.) 

10 
20 
30 
75 

Ahşap 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de 

(Tl.) 

5 
10 
15 
25 

Diğer 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de 

(Tl.) 

0 
5 

10 
15 
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Sayın Başkanlığa 
Finansman Kanunun konuşulan 80 nci mad

desinin V sayılı tablonun A ve B bendlerinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Çanakkale 

Mustafa Çalıkoğlu 

Beton Ahşap Diğer 

A) 101 -102 m2 lik konut birimleri için 10 7 5 
B) 121 - 150 m2 lik konut birimleri için 20 15 10 

Meclis Başkanlığına 
80 nci maddenin 
a) Konut inşaatı 
b) işyeri inşaatı tabloların aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Amasya 
Osman Tan Salih Aygün 

Konut inşaatı Beton 

A) 75 -120 m2 lik konut birimleri için 10 L. 
B) 121 - 150 » » » 40 L. 
C) 151 - 200 » » » 50 L. 
D) 200 » » » 60 L. 

İşyerleri : Beton 

A) 0 - 50 m2 lik işyeri birimleri için 25 L. 
B) 51 - 100 » » » 40 L. 
O) 100 » » » 60 L. 

Yüksek Başkanlığa 
80 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki işyeri 

inşaatında beton işyerlerinde metrekaredeki 
25 liranın 15, 50 liranın 25 ve 75 liranın 50 lira 
olarak; 

Ahşap inşaatta 15, 25, 35 liranın 8, 15, 20 li
ra olarak, 

Diğer inşaatlarda 10,15, 25 liranın da 5, 5 ve 
15 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Fahri Uğrasızoğlu 
Uşak Milletvekili 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 80 nci madde «konut in

şaatı» olarak 3 bölümünde gösterilmiştir. Vergi

lendirme bakımından yapı tarzı ve lüks olması 
da nazara alınarak ekli teklifimin birinci sıraya 
alınarak diğer üç bölümün aynen kalmasını arz 
ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya 

«Madde : 80 -
V - Bina inşaatı tablosu : 
I - Konut inşaatı : 
Beton, demir, kâğir ve yarı kâğir, kalori

ferli, şömineli ve sıcak ve soğuk suyu haiz in
şaatta konut birimi için metrekarede Türk li
rası : 

A) 101 - 120 metrekarelik konut birimle
ri için 35 lira, 

B) 121 -150 metrekarelik konut birimi için 
60 lira,, 

C) 151 - 200 metrekarelik konut birimi için 
75 lira, 

D) 200 metrekareden fazla konut birimi 
için 150 lira.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 80 nci madde

sine (E) bendi olarak aşağıdaki hükmün ek
lenmesini arz ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Yusuf Ziya Yılmaz 

«E) Tapuda kendisi ve eşi adına mukay
yet oturabilecek bir evi olmayanlar mesken ih
tiyacı için inşa ettirdikleri konuttan vergi alın
maz.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 80 
nci madde üzerinde görüşmeler bitti. 11 deği
şiklik önergesi var ve bunları ayrı ayrı okut-
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muş bulunuyorum. Şimdi, teker teker okutup 
Yüce Meclisin oyuna sunacağım. Ancak bâzı 
önergeler birbirleriyle çok yakinen ilgili ve 
cetvelde değişiklik öngörmektedir. Bu sebep
le, müsaade ederseniz onların sırası geldiği za
man 80 nci madde muhtevasında görünen ko
nut inşaatlarında A, B, O ve D ve işyeri inşaat
larında A, B, C paragraflarında zikredilen mik
tarları, değişiklik önergesi yönünden ayrı ay
rı üniteler tahtında oya koyacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum. 
(Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 

İzmir Milletvekili Kemal Önder'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz,, Hükümet de 
katılmıyor. 

Değişiklik önergesi, bu 80 nci maddenin ikin
ci paragrafında «İşyeri inşaatı» bölümünün, 
tüm olarak bu vergiden muaf tutulmasını ta-
iebetmektedir 

Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — İzah 

etmeme müsaade eder misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde görüşme
ler bittiği cihetle izahlar çok kısa olacak, bu
yurun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 80 nci mad
dede, yeterli derecede mükellefe bir vergi tah
mil edilmiş. Bunun altında bir de nüfus esası
nı nazarı dikkate almak suretiyle, bilhassa nü
fusu büyük olan şehirlerde yüzde 5 ten baş
lamak suretiyle yüzde 15 e kadar bir zamlı 
vergi alınmasını öngörüyor. 

— 35 

25 . 6 . 1970 O : 2 

Bu bence, - amiyane bir tâbir belki, mazur 
görün - bir koyundan iki deri çıkarmak mânası
na gelir. Şehirde oturan bütün esnafa, memu
ra ve dar gelirli vatandaşlara yeni vergi tah
mil edeceksiniz, nüfusu az olan yerlerdeki ar
kadaşları bu verginin dışında bırakacaksınız. 
Bence adaletli bir husus olmuyor. 

Yukarıki maddede yeterli derecede vatan
daşa vergi tahmil etmişiz. Bir de nüfusu esas 
almak suretiyle şehirlerdekine ayrı bir yük 
tahmil etmenin adaletle kabili telif olmadı
ğını zannediyorum. Onun için bu son paragra
fın maddeden çıkarılması bir adaletin temi
ni mânasına gelir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 

efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan tarifenin büyük şehirle
rimizde zamlı olarak uygulanmasının nedeni, 
büyük şehirlere olan nüfus tehacümünü önle
mek gibi bir gayeye dayanmaktadır. Yüksek 
Meclisin malûmları olduğu veçhile, kırk yıl gi
bi kısa bir zamanda Ankara'da üç defa bina 
inşaatı yenilenmiş, Ankara üç defa yıkılmış, 
yeniden yapılmıştır. Görenleriniz bilirler, bu
gün Paris, bugün Londra'da yaşı beşyüz yıla 
varan büyük binalar vardır. Bu binalar oldu
ğu gibi durmaktadır. Şehir bütünlüğünü mu
hafaza etmektedir. Fakat Ankara'da on yıl 
için binalar yapılmakta ve on yaşma gelme
den yıkılıp yeniden yapılmaktadır. Türkiye'
de başka sektörlerde bu neviden bir yeniden 
yıkılıp yapılma olmadığı halde, inşaat sektö
ründeki bu aşırı kayma, aşırı ilerleme durdu
rulmak kastı ile büyük şehirlerde mevzuuba-
his tarifeye zam yapılması düşünülmüştür. Ta
mamen yerindedir. Arkadaşlarımızın görüşüne 
iştirak etmiyoruz. Kabul edilmemesini rica 
ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
bir hususu tavzih için huzurunuza geldim. 

Sayın Asutay arkadaşım, şehirlerdeki esna
fa, memura vergi koyuyorsunuz tarzında bir 
beyanda bulundu. Şehirdeki esnafa, memura 
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bir vergi konulmuyor. Ayrıca bu vergi öyle 
her yıl alman bir vergi de değildir, her ay alı
nan bir vergi de değildir. Bina inşa edildiği za
man inşaat ruhsatı üzerindne binayı inşa 
ettiren mütaahhitten, ev yapıp satandan ve bi
na inşa edenden bir defaya mahsus olmak 
üzere alınan cüzi bir vergidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz yerimden arz 
edeyim. 

Komisyon sözcüsü şehirlere olan akımı bir 
nebze durduracağız iddiasındadırlar. 

BAŞKAN — Büyük şehirlere efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Evet, 

büyük şehirlere efendim. Bir binaya konul
muş olan % 7 ilâ % 20 vergi ile bu durmaz. 
Evvelâ büyük sanayi merkezlerini Orta Anado
lu'ya götürmek lâzımdır ki, şehire olan bu akın 
dursun. Vatandaşlar iş aramak için büyük şe
hirlere geliyorlar. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon ve Hükümet katılmadığını beyan etti. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-

mamcıoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi oturup ay
rı ayrı oya koyacağım önergelerde birtakım 
tablolar arkadaşlarımız tarafından değişik şe
kilde düzenlenmiştir. Müzakerede ve oylamada 
kolaylık sağlar amacı ile müsaade ederseniz 
bu önergelerin istihdaf ettiği noktaları,, 80 nci 
maddenin bir ve iki numaralarında mevcut A, 

B, C, D ve yine A, B, O fıkraları ile mukaye
se etmek suretiyle halledelim. 

Şimdi Sayın Ata Topaloğlu vermiş bulun-
> duğu önergede Sayın Sadi Koçaş ile birlikte 

aynı fikre erişmişler, 75 ilâ 100 metrekare olan 
konut inşaatları fikrine. Sayın Ata Topaloğ
lu burada mı?... Yoklar. Sayın Sadi Koçaş, siz 
konut inşaatında 75 ilâ 100 metrekarelik ko
nut birimlerinde, üzerine yazmamışsınız ama 
buradaki silsileye göre anlaşılıyorki beton, de
mir,, kârğir ve yarı kârgir inşaatta konut biri
mi için metrekarede beş lira alınmasını isti
yorsunuz. Sayın Ata Topaloğlu da aynı mik
tar alınmasını istiyor. Keza ahşap inşaatta ko
nut birimi için metrekarede iki lira alınmasını 
istiyorsunuz. Sayın Ata Topaloğlu da öyle isti
yor. Diğer inşaatta konut birimi için metre
karede bir lira alınmasını istiyorsunuz. Sayın 
Ata Topaloğlu da aynı şeyi istiyor. 

Şimdi müsaade ederseniz bu noktaları Yü
ce Meclisin oyuna sunayım. Çünkü tablo halin
de oya konulursa irade tam mânasiyle mey
dana çıkmamış olabilir. 

Şimdi Sayın Komisyon, her iki önergede 
75 ilâ 100 metrekarelik konut birimleri için lis
tede yazılı sıraya göre metrekarede 5 - 2 - 1 
lira vergi konulması isteniyor. Buna katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan siz katılıyor mu
sunuz? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu paragrafı, 75 ilâ 100 metre
karelik konut birimleri için betonda 5, ah-
şapda 2, diğer inşaatta 1 lira vergi konulma
sı hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önergenin 
bu kısmı kabul edilmemiştir. 

Şimdi 101 ilâ 120 metrekarelik konut bi
rimi için Sayın Hasan Çetinkaya, global olarak 
yani katî rakam olarak böyle betonda ayrı, ah
şapta ayrı, kârgirde ayrı istemiyorsunuz de
ğil mi efendim? 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Evet 
öyle. Müsaade ederseniz izah edeyim Sayın 

I Başkanım. 

36 — 



M. Meclisi B : 111 25 . 6 . 1970 O : 2 

BAŞKAN — Bir dakika anlıyayım da ona 
göre. Sonra söz veririm. 

Sayın Salih Aygını siz 121 ilâ 150 metreka
relik konut birimlerinden kırk lira vergi ahn- , 
masını istiyorsunuz. Sayın Çetinkaya da 35 li
ra alınmasını istiyor. Beton, ahşap, kârğir için 
bir ayrılık gözetmiyorsunuz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Yalnız beton 
bina için bizim, birinci (A) fıkrası duruyor 
efendim. 

BAŞKAN — Evet (A) fıkrası duruyor. Şim
di oraya geliyorum. 

Şimdi, biraz evvel Yüce Meclis Sayın Ko-
çaş üe Sayın Topaloğlu'nun önergelerini kabu
le şayan görmedi. Sayın Aygün bu önergeye 
benzer durumda 75 ilâ 120 metrekare arasın
da konut birimi için on lira vergi alınmasını 
öneriyor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Kısaca izah 
etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim, as

gari haddi 75 metrekareye, üst sınırı 120 met
rekareye indirdim. Bu şekilde 25 metrekare 
aşağıya bir iniş yapılmış oldu. Zaten 101 ilâ 
120 metrekare arasında % 20 vergi alınacak
tı. Aşağı doğru inildiği takdirde bu % 20 ver
gi de daha rahatlıkla % 20 nin getireceği ge
lirden daha fazla gelir temin edileceği için 
ve kaçakçılığı da önleme bakımından 75 ilâ 120 
metrekare arasında metrekareden on lira ver
gi alınması uygundur kanaatindeyim. Saygıla
rımla. 

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

ya) — Muhterem arkadaşlar; 
Daha önce öğleden evvelki oturumda arz et

miştim. Şimdi vergi ziyamı önlemek için 75 
metrekareye kadar olanlardan vergi almıya-
hm, 75 ilâ 100 metrekareye kadar olanlardan 
metrekare başına on lira veya beş lira, Sayın 
Koçaş'ın önergesine uygun olarak, vergi ala
lım şeklindeki düşünce burada vergi ziyamı ön
lemez. Vergi ziyamı niçin önlemediğini arz ede
bilmem için sabahki oturumda şunu söylemiş
tim : Vergi zıyaı, yanyana iki konut birimi, apart
man dairesi yapılır, her biri yüzer metrekare 
içinde kalır, bilâhara bunun ikisini de satma
ları kimse aradaki duvarı kaldırır, tek daire 

— 37 

olur esbabı mucibesine dayanıyor idi. E, 75 met
rekare de yan yana olur, ikisi 150 metrekare 
eder ve binenaleyh yine aynı muamele ile ver
gi ziyama sebebiyet vermek mümkün olur. Bu 
önlemez. Hâdise şuraya gelir dayanır; bura
da bir muafiyet tanıyacak mısınız, tanımıya-
cak mısınız? Eğer bir muafiyet tanıyacaksa-
mz bu muafiyetten istifade ile verginin zıyaa 
uğratılması daima mümkündür. Ancak zıyaa 
uğratılacak vergi cüzi ise bunu kaale alırsınız, 
bunu göze alırsınız. 

Kaldı ki, sabahleyin de arz ettim; burada 
iki gayemiz vardır. Bunlardan birisi Türkiye'
deki sosyal nitelikteki konutu, sosyal meske
ni yüz metrekare olarak tesbit etmek ve yüz 
metrekareye kadar olan inşaatı teşvik etmek
tir. Eğer vergi ödememek için yüz metrekareye 
kadar inşaat yapılıyorsa bu matlup olan bir şey
dir. Bırakınız yüz metrekareye kadar yapılsın. 
Zaten yüz metrekareye kadar olan inşaatı tes
bit etmek istiyoruz. «Bu fazladır, 75 metreka
reye kadar olan ancak sosyal mesken vasfın-
dadır.» derseniz, bu takdirde de Türkiye'de aile
nin ancak yüz metrekarelik bir yere sığabilece
ğini bâzı arkadaşlarımız burada dile getirdi
ler. Ailenin fertlerini düşünecek olursanız Tür
kiye'de ancak yüz metrekareye kadar geniş
likteki meskenler sosyal meskenlerdir. Bina
enaleyh biz yüz metrekareye kadar olanları 
teşvik ediyoruz. Yüz metrekarenin üstünde ya
pılacak ise ondan da vergi alıyoruz ve bir va
ridat sağlıyoruz. Tasarıdaki yüz metrekare bi
rimi doğru bir birimdir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 75 ilâ 
120 metrekarelik konut birimleri için on lira 
vergi alınmasını öngören önergeye katılmıyor-
lar.Önergenin bu şıkkını Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi,, muhterem arkadaşlarım, 101 - 120 
metrekarelik konut birimi için Sayın Hasan 
Çetinkaya 35 lira vergi alınmasını istiyor. 

Sayın Salih Aygün 40 lira vergi alınmasını 
istiyor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi tamamen geri alı
yorsunuz. önerge geri verilmiştir. 
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Bu, 101 - 120 metrekarelik konut birimi 
için en aykırı teklif Sayın Çetinkaya'nın tek
lifidir. Çünkü, yalnızca 35 lira vergi birimine 
dâhil olması talebediliyor. 

Komisyon ve Hükümet bu teklife katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Öner
gemi izah etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çetinkaya, 
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar: 
Önergemde şu hususu izah etmiştim: Yapı 

konutu üç sırada tasnif edilmiştir. Ben bir 
dördüncü bölüm olarak bir lüks konut, kalori
ferli, şömineli, sıcak suyu hâvi inşaatı kaste
derek dördüncü bir bölüm getirdim. Esasında 
kanun tasarısındaki 1, 2, 3 ncü bölümler ken
dini muhafaza etmektedir, ancak bir 4 ncü bö
lüm getiriyorum, bunun da gelmesi lâzım. 
Çünkü, vergiyi de adaletli almamız lâzım. Şim
di, yapı tarzına göre tasnif etmezseniz, örnek 
olarak vereyim, yarın Ankara'da Keçiören'de 
101 metrekareden yukarı ev yapar ve bu kalo
rifersiz olur, ondan da aynı vergiyi alacağız, 
Çankaya'da aynı inşaatı yapacak, fakat kalo
riferli, şömineli, sıcak sulu olacak, bundan da 
aynı vergi alacağız. Bunun için arada bir fark 
olması gerekir. Bu bakımdan önergemin ka
bulünü istirham ediyorum. z 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmadıklarını beyan ettiler, önergeyi Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, keza yine aykırı önerge itibariyle oy
luyorum ; Sayın Çetinkaya, şömineli ve sıcak, so
ğuk suyu haiz inşaatta 121 - 150 metrekarelik 
konut birimi için metrekarede 60 lira vergi 
alınmasını istemektedir. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Yine Sayın Çetinkaya, 151 - 200 metrekare
lik konut birimi için beher metrekaresi için 75 
lira vergi alınmasını, sıcak sulu, soğuk sulu, şö
mineli binalarda, talebetmekte. 

Komisyon ve Hükümet olarak katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

200 metrekareden fazla ve sıcak - soğuk 
suyu olan ve şömineyi haiz olan binalardan ise 
metrekarede 150 lira vergi alınmasını istiyor. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Bu şekli Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 101 - 120 
metrekarelik konut birimleri için Sayın Sadi 
Koçaş beton demir, kagir ve diğer inşaatta 20 
lira alınmasını istiyor. 

Bu husus zaten kanun tasarısmm aynı, o ba
kımdan muameleye koymaya lüzum yok. 

101 - 120 metrekarelik binalar için beton, de
mir, kagirde Sayın Hasan Ali Gülcan ile Sayın 
Ata Topaloğlu metre karede 10 lira vergi alın
masını istiyorlar. 

Komisyon ve Hükümet olarak buna katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Bu şekli Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- I 
memiştir. 

Yine, Sayın Hasan Ali Gülcan, ahşap inşaat
ta 101 - 120 metrekarelik konut birimleri için 5 
lira alınmasını talebetmektedir. 

Komisyon ve Hükümet buna katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. önergenin bu şıkkını Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ata Topaloğlu, 101 - 120 metrekarelik 
konut birimleri için ahşap inşaatta 7 lira alınma
sını talebediyor. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Bu şekli Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Hasan Ali Gülcan'la Sayın Ata To
paloğlu, 101 - 120 metrekarelik diğer inşaatta 
konut birimi için metrekarede 1 lira alınması 
tasanda öngörülürken 5 lira alınmasını tale-
ibediyorlar. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Teklifi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Çalıkoğlu, önergesinde 101 -120 metre 
karelik konut birimleri için betonda 10, ahşapta 
7, diğer inşaatta 5 lira vergi alınmasını talebet-
miş. Bu talep aynen Ata Topaloğlu'nun önerge
sinde mevcuttur ve Yüce Meclisçe yapılan oyla
mada itibar görmemiştir. O itibarla bu kısmı 
tekrar muameleye koymuyorum. 

Sayın Hasan Ali Gülcan, 101 - 120 metre ka- I 
relik konut birimlerinde ahşapta 5 lira vergi I 
konmasını istiyor. | 
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Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 

yor. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi, Sayın Gülcan, diğer inşaatlarda tasa
rıda 7 lira vergi alınmasını istenirken teklifinde 
hiç vergi alınmamasını istiyor. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. önergenin bu şıkkını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, (C) ve (D) bendlerine ait teklifimi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadoaşlarım, önerge sahibi ar

kadaşlarım takibederlerse memnun olurum, ikaz 
etsinler. Çünkü çok önerge var, hepsini kıyasla
mam lâzım. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
ben önergemi geri alıyorum. Vakit kaybetmiye-
lim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, 121 - 150 metre ka

relik konut birimleri için Sayın Çalıkoğlu, be
ton inşaatta 20 lira, Sayın Gülcan beton inşaatta 
20 lira alınmasını talebediyorlar. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Bu şekli Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

121 - 150 metre karelik inşaattan beton olur
sa, Sayın Ata Topaloğlu, 30 lira alınmasını ta
lebediyor. 
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Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. önergenin bu şıkkını Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

121 - 150 metre karelik konut birimleri için 
Sayın Çalıkoğlu, 15 lira vergi alınmasını talebe
diyor. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOr-IİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Bu şıkkı Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Gülcan, 121 - 150 metre karelik konut 
birimleri için ahşap inşaatta her metre karesi 
için 10 lira vergi alınmasını talebediyor. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Gülcan, 121 - 150 metre karelik konut 
birimi için diğer inşaatta metre karede 5 lira 
vergi alınmasını talebetmektedir. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Bu şıkkı Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Ata Topaloğlu, 151 - 200 metre kare
lik konut birimleri için betonda 40 lira talebedi
yor. Komisyon katılıyor mu? 

I GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Ahşapta aynı, diğer inşaatta aynı. 
Sayın Ata Topaloğlu, 200 m2 den fazla konut 

birimleri için betonda m2 den 50 lira alınmasını 
talebediyor. Komisyon ve Hülmmet katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — Bu şıkkı Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Ahşapta 40 lira olsun diyor. Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer inşaatta, 200 m2 den fazla konut bi
rimleri için 20 lira olsun diyor. Komisyon ve Hü
kümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Yusuf Ziya Yılmaz tarafından veril
miş bulunan önergeyi okutuyorum. 

(Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'-
m önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, okun
muş bulunan önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

J Kabul edilmemiştir. 
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Başka bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
80 nci maddede ikinci fılrrada işyeri inşaatın

da beton işyerlerinde m2 deki 25 liranın 15, 50 
liranın 25, 75 liranın 50 lira olarak; 

Ahşap inşaatta 15, 25, 35 liranın 8, 15, 20 li
ra olarak, diğer inşaatlarda 10, 15, 25 liranın da 
5, 5 ve 15 olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
M. Fahri Uğrasızcğlıı 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, okunduktan 
sonra geri aldığını beyan ettiler. Geriveriîmiştir. 

Bir önergeniz daha var okutayım mı? 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Onu 

da geri alıyorum. 
BAŞKAN — O halde, okutmuyorum. 80 nci 

madde üzerinde verilmiş bulunan bütün değişik
lik önergeleri muamele görmüştür. Hiçbirisi dik
kat nazara alınmak kaydiyle kabul edilmemiş
tir. 

Bu sebeple, 80 nci maddeyi tasarı metninde 
yazılı şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 80 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım 
Emlâk Alım Vergisi Kanununda yapılan 

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

yılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve sure
tiyle binalar; (bağımsız bölümler veya katlar 
(eklentiler veya ortak yer payları dâhil) mey
dana getirilmesi ile ivaz karşılığında, Türki
ye'deki gayrimenkullerin iktisabı, gayrimen-
kuller üzerinde irtifak haklarının ve gayrimen
kul mükellefiyetinin tesisi, bu hakların ve ku
ru mülkiyetin devri Emlâk Ahm Vergisine ta
bidir. 

BAŞKAN — 81 nci madde üzerinde şu ana 
kadar söz isteyip, ismini yazdırmış olan arka
daşlarımın isimlerini okuyorum : 

Mevlüt Ocakçıoğlu, Vahit Bozath, Salih 
Yıldız, Reşit Ülker. 

Buyurunuz Sayın Ocakçıoğlu. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — iSayın 

Başkan, aziz arkadaşlarım; 

I Bu maddede getirilmek istenen yenilik şu; 
bilhassa Kat Mülkiyeti Kanunundan sonra bir 
arsa üzerine yapılan muhtelif daireli apartman
larda, iktisabedilen dairelerin Alım Vergisine 
(bağlanması. Halen cari olan usûl; bir arsa 
hisselendiriliyor ve üzerine 10 - 15 - 20 daireli 
apartmanlar yaptırılıyor. Bu daireler arsada 
hissesi bulunan vatandaşlara satılıyor. Bittik
ten sonra tapuya tescilinde cins tashihi yoluyla 
arsa bedeli üzerinden bir tescil harcı ödeniyor 
ve Emlâk Alım Vergisi Kanununun koyduğu 
mükellefiyetten bu suretle kaçılıyor. Getirilen 
yeni hüküm, bu şekilde bir daire iktsiabını Em
lâk Alım Vergisi Kanununun çerçevesi içerisine 
alıyor. Şahsan (bunu uygun buluyorum. 

Yalnız, bu suretle de olsa, bilhassa dar ge
lirli vatandaşlar birer mesken sahibi olabiliyor
lardı. Bankalarda açtıkları küçük hesaplar 
sonunda muayyen seneler sonra aldıkları kre
dilerle oturmak için bir daire sahibi oluyorlar
dı. Bu şekil, mesken politikamıza uygun bir 
şekil idi, bir daire sahibi olmayı arzu eden her 
aile için, bu yolda bir kolaylık oluyordu. 

işi ticari yönünden ele aldığımız takdirde; 
daire alıp - satan vatandaşların, vergi ziyamın 
önlenmesi bakımından bu çerçeve içerisine alın
maları gayet uygun. Ancak, kendisinin, eşinin 
veya çocuğunun bir dairesi, bir meskeni ol-
mıyan vatandaş, mesken edinmek için bir daire 
satınaldığında, bunu bu vergiden müstesna tut
makta, bilhassa dar gelirli vatandaşlarımızın 
ev sahibi olmaları yönünden, büyük yararlar 
vardır ve bu durum mesken politikamıza da uy
gundur. Bu istisna, 83 ncü maddede düşünü
lebilir. Bu gibi alımlarda Hükümet tasarısında 
«40 bin lira», komisyon değiştirgesinde «50 bin 
liralık» bir istisna gösterilmiş. Biz, bunu da 
kâfi görmüyoruz. Bir vatandaşın oturmak için 
bir daire satınalmasında, eğer eşinin ve çocu
ğunun da meskenleri yoksa, bir istisna olarak 
getirilmesinde büyük yararlar vardır. Ben, 
bunu ayrıca bir teklif olarak da getirebilirim. 
Sayın komisyonun bunun üzerinde durmasını 
istirham edeceğim. 

Tekrar arz ediyroum; bu yol, dar gelirli va
tandaşlarımızın mesken sahibi olmalarında ha
kikaten iyi bir yoldur, bunu küçük de olsa ver
gilendirmek suretiyle bu yolu daraltmakta 
zarar görüyorum. 

| (Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurunuz efen
dim. 

VAHİT BOZATU (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresine başladığımız Emlâk Alım 
Vergisi Kanununda yapılan değişiklik, yeni bir 
(yengi getirmiyor veyahut mevcut vergilerde 
bir artırma yapmıyor. Yalnız, yeni bir vergi 
mevzuu olan kısmı, 1 nci maddeye, yani eski 
kanuna ilâve ediyor. Yani, 198 sayılı Kanunla 
daha evvel mevcudolan ivaz karşılığında Tür
kiye'deki gayrimenkullerin iktisabını binde 70 
Emlâk Alını Vergisine tabi tutarken, bu defa 
tutuyoruz bu okuduğum yerden önce gelen ar
sa üzerine inşa ve binaya ilâve suretiyle bina
lar, bağımsız bölümler veya katlar meydana 
getirilmesini de vergi konusu yapıyoruz. Ge
tirilen değişiklik bu ve diğer maddeler de sa
dece bu değişikliği tamamlamak sadedinde ge
tirilmiş şeylerdir. 

Şimdi, kanunun başlığına dikkat edecek 
olursak; kanunun başlığı «Emlâk Alım Ver-
gisidir.» İlâve edilen konunun emlâk alım - sa-
tımiyla zerre kadar ilgisi yoktur. Benim kana
atimce, emlâk alım - satımiyla hiç ilgisi olmı-
yan, sadece mevcut malımıza birtakım ilâve in
şaatlar yapmak suretiyle elde ettiğimiz yenilik
leri vergi konusu yapmanın yeri burası değildir. 
O itibarla, getirilen bu tasarıyı öncelikle kanun 
tekniğine aykırı buluyorum. Bu kanunun için
de böyle bir değişikliğin getirilmesi, bu şekliyle 
mümkün değildir. Çünkü, burada yalnız emlâk 
alım - satımı, bildiğimiz binde 70 vergiye tabi
dir ve onun tahsil yolu da tapu memurunun, 
Maliye Dairesinde tapunun yapılması sırasında 
bu verginin tahsil edilmesiyle ilgili şekildir. 
Halbuki, burada yapılacak iş; bir inşaat işidir, 
bir kullanma işidir, tapuyla ilişiğiniz yoktur. 
Sadece kullanacağınız zaman, kullanma ruhsatı 
alırsınız, - ki, aşağıdaki maddeler o şekilde 
açıklıyor - kullanma ruhsatı aldığınız takdirde 
bu yaptığınız yer için bir vergi veriyorsunuz. 
Bu, emlâk alımiyla ilgili bir konu değil. Bunun 
burada kabul edilmesi, gereksiz olur, kanun
daki insicamı bozar ve hiç kimsenin Emlâk Alım 
Vergisinin içinde böyle bir verginin olduğu ko
lay kolay hatırına gelmez. 

Şimdi, 1 nci madde ile ilgili olarak değinmek 
istediğim bir başka nokta; biraz evvel müzakere 

edip kabul ettiğimiz 80 nci madde, İnşaat Ver
gisi diye yeni bir vergiyi kabul etti. İnşaat Ver
gisiyle, vergiye tabi tuttuğunuz, konuyu, bu 
defa bu madde ile ikinci defa vergiye tabi tut
muş oluyoruz. Çünkü, getirilen ilâve gayet açık; 
«ilâve suretiyle binalar; bağımsız bölümler veya 
katlar» eklenirse, bunlar için Emlâk Alım Ver
gisi ihdas ediyoruz. Halbuki, biraz evvel bun
lar için İnşaat Vergisi diye bir vergiyi kabul et
tik. Bu halde, iki defa vergilendirme gibi bir 
durum hâsıl oluyor. 

Bunların dışında daha evvelce görüşme konu
su olmuş bir teknik hata var; bu teknik hata 
burada da dikkatimi çekiyor, önemsiz, ama 
uygulamada çok büyük sakıncalar doğuruyor. 
Bu teknik hata şu: Komisyon veya Hükümet, 
tasarılarında «veya» kelimesinin kullanılma
sının şart olduğu yerlerde, mütemadiyen «ile» 
veya «ve» kelimesini kullanıyor. Bu, hatalıdır, 
ileride büyük sakıncalar doğurur, burada da 
«ile» yerine veya kelimesinin kullanılması zo
runludur. 

Saygılarımı sunarım.. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, buyurunuz 
efendim. 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Muhterem ar
kadaşlarım; 81 nci maddenin neticeleri, sadece 
arsa alıp, üzerine bina inşa etmek suretiyle bu
nu çok fahiş fiyatlara satan ve bu işi meslek ha
line getiren mütaahhitlere aidolsa, sırf onları et-
kilese, ben katiyen bu madde üzerinde söz al
mazdım. Fakat bu maddenin sadece mütaahhit
lere değil, kendi arsası üzerinde inşaat yapan 
şahıslara da şâmil olduğu, bizzat maddenin açık 
ifadesinden anlaşılmaktadır. Esas mühim nokta 
şu : 

Bugün bilhassa büyük şehirlerde şu ana ka
dar binlerce vtandaş ve küçük tasarruf sahipleri, 
tasarruflarını bir daireye yatırmışlardır. Ben
den evvel konuşan bir sayın arkadaşım da ifade 
etti; aldıkları tapular da arsa üzerinde hisseli 
tapulardır. Bugünkü tatbikata göre, inşaat bit
tikten sonra sadece bir cins tashihi yaptırmak 
suretiyle dairenin tapusunu almaktadırlar. Bu 
81 nci madde aynen yazılı olduğu şekliyle kabul 
edildiği takdirde, bir de ayrıca Emlâk Alım 
Vergisi ödenecektir. Ama denilecek ki; «efen
dim bunu mütaahhit ödiyecektir, daireyi alan 
vatandaş ödemiyecektir.» Bu, mütaahhitle dai-
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reyi alan vatandaşın anlaşmasına bağlıdır. Ek- | 
seriya bir yazılı anlaşma yoktur. Mevcut yazılı 
anlaşmalarda dahi böyle bir sarahatin mevcu-
dolduğunu katiyen zannetmiyorum. 

Neticeten, vatandaşla mütaahhit birbirleriy
le didişecekler, büyük ihtilâflar husule gelecek 
ve mütaahhit birtakım tazyik edici yollarla, bir 
daireye kavuşma istiyen tasarruf sahibi müte-
vazi vatandaşı baskı altına almak suretiyle bu 
vergiyi ona ödetecektir ve böylece de büyük ih
tilâflar olacaktır. 

Ben, bu bakımdan bir orta yol tavsiye edi
yorum. Bu kanunun meriyete girdiği tarihten 
evvel ve mevcut hükümlere istinaden tasarrufu
nu bu hususa yatırmış vatandaşlarımızı bundan 
istisna olarak kabul edelim, bundan muaf tuta
lım. Kanunun meriyete girdikten sonraki du
rumda pek o kadar büyük bir haksızlık olmıya-
bilir. Ama mevcut bir nizama, bir tatbikata, bir 
hükme istinaden tasarrufunu yatırmış olan ve 
bundan bir netice bekliyen vatandaşa, hiç bek
lemediği bir anda yeni bir vergi ihdas etmek 
suretiyle onu beklenmedik bir durumla karşı 
karşıya bırakmak, hele küçük tasarruf sahipleri 
için oldukça ağır bir mükellefiyettir. Hakikaten 
daireyi bu şekilde alanlar küçük tasarruf sahip
leridir. 

Bunun tatbikatta gayriman'tıki bir yeri de 
vardır. Zengin olan, parası celbinde olan hiçbir 
zaman bu şekilde daire almaz. Bitmiş, her tara
fını gayet kolaylıkla tetkik edebileceği bir dai
reye çıkarıyor peşin parasını veriyor ve alıyor. 
Bu daha ziyade her ne pahasına olursa olsun bir 
mesken sahibi olmak istiyen mütevazı vatandaş
larımızın durumlarını ilgilendirmektedir. 

Bu, hukukî yönden de bir müktesep haktır. 
Yani bu müktesep hakka da hürmet etmemiz, 
riayet etmemiz gerekecektir. Arz ettiğim gibi 
mutlaka verilecek cevapta şöyle denilecek; 
«Efendim, bu yine de mütaahhidi ilgilendiri
yor.» Değil sayın arkadaşlarım. Tatbikat böyle 
olmıyacaktır. Tatbikatın ne gibi ihtilâflara se
bebiyet vereceğini hep beraber göreceğiz. Bu ba
kımdan ben, bu kanunun meriyete girişinden 
evvel arz ettiğim şekilde arsa üzerinden hisseli 
şekilde tapu alan vatandaşlarımızı bu hüküm
den muaf tutalım şeklinde bir önerge hazırla
dım. Bunu da Sayın Başkanlığa takdim ediyo
rum. I 
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Umumi olarak bu vergi üzerinde bir arkada
şım temas etti, hakikaten bu verginin esasında 
da bir mükerrerlik vardır. Bir kere emlâki aldı
ğınız zaman Emlâk Alım Vergisi ödüyorsunuz. 
Bir de inşaat bittikten sonra ayrıca yine Emlâk 
Alım Vergisi namı altında bir vergi ödüyorsu
nuz. («İnşaat Vergisi» sesleri) İnşaat Vergisi 
ayrı. O belki ruhsatla ilgili olarak izah edilebi
lir. Bu bakımdan da bir mükerrerlik vardır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, burada getirilen madde vatandaş ba
kımından fevkalâde önemli bir maddedir. Bu
güne kadar Emlâk Alım Vergisi 1 nci maddesi 
ile ivaz karşılığında Türkiye'deki gayrimenkul-
lerin iktisabı, bunlar üzerinde irtifak haklarının 
ve gayrimenkul mükellefiyetinin tesisi ve bu 
hakların devri, Emlâk Alım Vergisine tabidir. 
Yani, genel olarak bir alım olması lâzımgeliyor, 
bir devir keyfiyeti olması lâzımgeliyor. 

Şimdi, gerekçeden de öğrendiğimize göre, 
burada «arsa üzerine inşa veya binaya ilâve su
retiyle binalar; bağımsız bölümler veya katlar, 
eklentiler veya ortak yer payları dâhil) mey
dana getirilmesi» ni ilâve ediyor kanun. Yani, 
bugün bir vatandaş kendi toprağının üzerine, is
ter hisseli olsun, ister hissesiz olsun, bir bina 
yaptı mı, binde 70 üzerinden (meselâ ortalama 
bir kat için 80 - 100 bin lira civarında bir şey 
alalım, İOO bin diyelim, 7 000 lira) para ödiye-
cek. Kim ödiyecek? Kendi toprağının üzerinde 
bina yapmış kimse. Peki kanunun ismi ne? 
Emlâk Alım Vergisi. Kim almış? Alan yok or
tada. Yani alan olsa, kanun bunu gerekçesinde 
de ifade ediyor, bir alım olsa, yani bir başka
sına satılmış olsa, bir başkasına kat verilmiş 
olsa gayet haklı bir vergi. Ama ismi alım olan 
vergi, onu alanın tapulu sahibine para ödetti
recek. Düşünün, arazi kıymetleri yükseldiği için 
200 - 300 bin liraya çıkmış, iki, üç çocuğu var 
adamın, kat yapıyor, üç daireli bir bina yapı
yor orada. 300 bin lira üzerinden 21 bin lira 
para ödiyecek. Nedir, ne vergisi ödiyecek? Em
lâk Alım Vergisi. Kim almış? Alan yok. Yani 
bir alım, satım ve saire bir şey yok. 

Şimdi buna karşı bir gerekçe ileri sürmekte 
kanun. Der ki, bugün kat yapanlar evvelâ bir 
parsel alıyorlar. Onun Emlâk Alım Vergisini 
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ödüyorlar, tabiî arsa üzerinden bir vergi. Onu 
aldıktan sonra kaç kat çıkar? On kat. O arazi 
parçasını on hisseye bölüyorlar, kaçsa gidip ta
puya tescil ettiriyorlar. Ufacık bir bedel veri
yorlar, hare veriyorlar, tescil ettiriyorlar. Tek
rar bir alım vergisi bu, ufak bir alım vergisi. 
Sonra ne yapıyorlar? Evi alan kimse ile o mü
taahhit yani katı satan sanki aralarında anlaş
mışlar, katı sen yap mütaahhit olarak, kat bittik
ten sonra bana ver, derniş oluyorlar ve böylece 
burada vergi kaçırmış oluyorlar, binde 70 i ka
çırmış oluyorlar deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi derinliğine 
almak lâzımgelir. Evvelâ Vahit Bozath arkada
şımın da gayet açık ve veciz bir surette ifade 
ettiği gibi, böyle bir verginin, Emlâk Alım Ver
gisinin içerisinde yer almasına imkân yoktur. 
Yani Emlâk Alım Vergisinin gerekçelerine zıt 
bir verginin burada yer almasına hukukan im
kân yoktur. Ama, biz kanun yapıyoruz, ek mad
deleri onun altına koyuyoruz. Biz bu usulleri 
kabul ettik, her tarafa bir şeyler serpiştirelim 
derseniz; ben komisyonu kendimden ayırdetmi-
yorum, Hükümeti de ayırdötmiyorum; yani biz 
yapmış oluyoruz, çılrtığı zaman bunu şu yaptı, 
bu yaptı olmıyacak. Ben demek istiyorum ki, 
vergi sistemine, düzensiz vergiler getirmeme
miz lâzım. Mutlak bunlar üç ay sonra, beş ay 
sonra çıkar. 

Şimdi, burada arkadaşlarım ifade ettiler bir 
incelik var; bugün bu usulle kat yapıp satan 
acaba suç işliyor mu, işlemiyor mu? Yani, ince 
düşündüğümüz zaman yaptığı fiil' nedir? Bu
gün Türkiye'de bir vatandaşın bir toprak sa-
tınalması serbest mi? Serbest, satmaldı. Satma-
lınan bir toprağı birkaç kişinin birleşerek bir 
müteahhide vermesi serbest mi? Serbest. Bu da 
mümkün. Öyle ise ne oluyor? Gözümüzün önün
de o mütaahhit o katı verdiği zaman. Tabiî sui
istimal edilen noktaları biliyoruz, ayrı, sabah da 
"bahsettim; ama netice itibariyle vatandaşların 
tek tek bir araya gelip yapamayacakları bir işi 
ifa eden şahıs o mütaahhit veya kat satan şa
hıs. Hukukî mahiyeti bu. 

Şimdi, bu vergiyi kim verecek? Aslında mü-
taahhidin ödiyeceği bir vergi değil bu. Alanın 
ödiyeceği vergi. Biz bu vergiyi bugün almış ol
sak kendisinden, katiyen kat satıcılarının üs
tünde kalmıyacak. Benim değerli arkadaşları-
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mm demin ifade ettikleri gibi, aman bir yuva
ya sahibolayım, diye bankaya bir şeyler koyan, 
bilmem neredeki arsasını satan orta halli va
tandaşlar ödiyecek. Bu böyle arkadaşlar, orta 
halli alabiliyor, bundan sonra orta halli de belki 
alamıyacak. Şimdi onu arz etmek istiyorum, 
böyle bir vatandaşa 7 000 lirayı bu vermesi lâ
zım, eğer yapmış olsaydı, bu verecekti. Öyle ise, 
aslında toplumdan sosyal olarak bir şey kopa
rılıp götürülmüyor, bir kat almak istiyen va
tandaşa bu metot bir nevi yardım oluyor, 100 
bin lirada 7 bin lira, 50 000 lirada 3 500 lira 
bir nevi yardım oluyor ve gayrihukukî de de
ğil. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, toparlayınız lüt
fen. 

REŞlT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Şimdi, mesele böyle olunca, hem esasında 
iddia edildiği gibi korkunç bir suiistimal, ora
dan bir şey kaçırılıyor, diye bir husus da 
yok. Tabiî biz kaçırılanların karşısındayız. 
Milyonlarca, milyarlarca (ötmrada tümünde 
konuşurken ifade ettim, '5,5 milyar diye ifa
de ettim) vergi kaçırılıyor; burada vatan
daşın yeni bir yuva yaparken bir nevi yardım 
niteliğinde olan ve kanunsuz da olmıyn T>ir 
hareketi var. Öyle ise arkadaşlarımı bunu bu
radan çıkarmak lâzımdır. Her ne kadar, 83 ncü 
maddede (e) fıkrasında 50 000 lira gibi bir 
muafiyet konmuşsa da, bunun izah tarzı 
yoktur. Bir vatandaşın kendi mülkü üze
rinde bir bina yaparken, bâzı kimseler biı" 
miktar vergi kaçırıyor diye, haklı vatan
daşları kanunun formasyonuna, yapısına uyma
yan bir vergi altına sokmaya imkân yoktur. 
Kanaatinmce Anayasanın eşitlikle ilgili 12 nci 
maddesine de aykırıdır. Çünkü, kanunun 
içinde Alım Vergisi diyorsunuz, ahım olma
dığı halde alım farzederek bunu vergilen
diriyorsunuz. Birisi alım! yaptığı için vtergi 
veriyor, birisi alım yapmadığı halde alım yap
mış gibi vergi veriyor; bunların arasında 
büyük bir fark var. Maliyeciler bunu benden 
daha iyi takdir edeceklerdir. Onun için bu
nun buradan çıkarılması lâzımdır. Komisyon 
lûfetsin bu maddeyi geri alsın. Bu kendileri
ne büyük bir fayda getirecek bir şey değil
dir. Vergi hukuk sisteminde de, büyük bir 
Ibozukluk yaratacaktır. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz isteyen.. Komis
yon, konuşacak mısınız? Buyurunuz. 

ıGEÇİCl KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
mmihtıerem arkadaşlarım; 81 nci madde ile hu
zurunuza getirilen bu vergi değildir. Eski 
Emlâk Alımı Vergisinin yeni bir şekilde tan-
dim edilmesinden ibarettir. Bu yeni tanzim 
şekline neden zaruret duyulmuştur Esas me
selle burada toplanmaktadır. Türkiye'de Emlâk 
Alım Vergisi çıktıktan sonra, Kat Mülkiyeti 
Kanunu çıktı. Kat Mülkiyeti Kanunundan 
sonra, Türkiye'de artık gayrimenkuller arazi 
yahut arsa yahut emlâk yahut apartman, 
bina şeklinde intikâle tâbi olmadı, bir apart
manın muayyen daireleri, muayyen bölüm
leri ayrı ayrı intikal işlemine, muamelesine 
tâbi olmaya başladı. Bu suretle, yeni hadis 
olan durumla, eski Emlâk Vergisi arasında 
bir tezat ortaya çıktı. Bu tezattan istifade 
etmek isteyen şahıslar, Emlâk Vergisinin zayi 
edilmesinde büyük rol oynadılar. Bu rolü, bir 
misalle izah etmek isterim : 

Bir şahıs 100 000 liralık bir arsa aldı, 
bunu 10 eşit parçaya böldü, aslında daire 
sattığı halde, sattığı şey daire olduğu halde 
daha üzerine inşaat yapmadan, arasanm her 
1/10 parçasını, daire sattığı şahıslara peşi
nen ferağ etti ve 100 000 liralık arsayı 10 
eşit parçaya böldükten sonra, 10 000 lira 
üzerinden, arsanın 1/10 ini alan şahıslar, 700 
lira vergi ödediler. Fakat, aslında yapılan 
alım satım, arsanın 1/10 hissesinin alım sa
tımı değil, arsa üzerine inşa edilen aparma
nın birer dairesinden ibaretti. Bu dairelerin 
bedeli de 100 000 er lira olduğu farzedilirse, 
eski kanuna göre ödemesi lâzımıgelen Emlâk 
Vergisi 10 000 lira olacağı yerde, sırf bu 
tezattan ötürü 700 lira vergi ödemek suretiyle, 
9 300 lira vergi kaçırmak fırsatını elde etti. 
Büyük şehirlerde, Ankara'da, İstanbul'da bu 
kaçak yıllardır devam etti, Hazinenin büyük 
vergi zıyaı hâsıl oldu. Bunu hepimiz bilmekte
yiz. Bu, herkesin gözü önüde cereyan eden bir 
muameledir. 

Şimdi, bu kaçağı, bu vergi zayiatını önlemek 
için 81 nci madde, yani Emlâk Alım Vergisi hu
zurunuza getirildiği şekilde tanzim edilmek za
rureti hâsıl olmuştur. 

Yapılmak istenen şey nedir? Yapılmak iste
nen şey şudur: Gayrimenkul üzerine, yani arsa 
üzerine inşa edilen inşaat vergilendirilmektedir. 
Bu inşaatı edinen kimse verginin mükellefi, mu
hatabıdır. Şayet, muhterem arkadaşlarımın de
diği gibi, kendi arsası üzerine inşaat yapılan 
şahıs bu vergiden muaf tutulursa, mevcut kaça
ğı önlemenin imkânı yoktur. Çünkü, bugün 
tatbikatta arsa, sahibi üzerinde kalmakta, arsa 
sahibiyle mütaahhit anlaşarak binalar inşa edil
mekte, ferağ muameleleri arsa sahibi adına mü
taahhit tarafından yürütülmekte, bir kısım em
lâk da arsa sahibi üzerinde kalmakta, bir nevi 
gözükmiyen takas muamelesi cereyan etmekte
dir. Şayet, kendi arsası üzerinde bina inşa eden 
şahıslan bu mumaleden istisna tutarsanız, takas 
muamelelerini, Emlâk Alım Vergisi muamelesi 
dışında bırakmış olursunuz M, bu cevaz verile-
miyecek bir vergi kaçağıdır. 

Şimdi, hep misaller; «Tuzundan, aşından, 
maaşından para artırarak bankanın bir köşesine 
para koyan vatandaş, böyle bir vergiye muhata-
bedilir mi?» tarzında ekstirem bir noktadan 
alınmaktadır. İstanbul'da, Ankara'da, Anka
ra'nın Çankaya'sında, İstanbul'un Boğazında, 
Şişli'sinde, Maçka'sında, İzmir'in Kordon bo
yunda 300 000 liralık arsa üzerine 900 000 -
1 000 000 - 2 000 000 lira ekleyip bina inşa eden 
ve böylece 5 000 000 liralık bir gayrimenkul 
edinen şahsın vergi dışı "bırakılmasmdaki husu
su müdafaa etmiyorlar, bu hususa dokunmı-
yorlar, sadece dar gelirli vatandaştan hareket 
ediyorlar. 

Şimdi, arz ettiğim, tavsif ettiğim bu şahısla
rın vergi dışı kalmasında sosyal adalet var mı
dır? 50 000 lira, 100 000 lira tasarrufuyla 
gayrimenkul edinen, bir daire edinen vatan
daşı vergiye tabi tutuyorsunuz da, 200 000 lira
lık arsası üzerine 1 000 000 lirasını da ekliyerek, 
4 000 000 liralık bir gayrimenkul edinen şahsı 
nasıl vergiden muaf tutuyorsunuz? Bunun sos
yal adalet neresinde? 

Şimdi, efendim «Gayrimenkul Emlâk Alım 
Vergisi. E., almıyor ki, mülkiyet hakkının ta
biî neticesini kullanıyor, adam arsası üzerine 
bina inşa ediyor. Bir alım satım muamelesi yok 
ki, verginin içine sokuyorsunuz...» Arkadaşla
rım burada haklı. Biz, Komisyon olarak aşağı
da düşündük, bir takrir sunuyoruz. Gayrimen-
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kul Alım Vergisi; alım satım olmadığı için bu
radaki «Alım» kelimesini değiştirip, «Gayri
menkul edinme, emlâk edinme vergisi» tarzına 
sokuyoruz ve arkadaşlarımın bu vergiye taar
ruz edebilmek için buldukları açık kapı da, 
bu suretle kapanmış oluyor. 

Bu vesileyle getirilen hüküm tamamen yerin
dedir. Tamamen vergi ziyamı önlemek, sosyal 
adaleti sağlamak gayesine matuftur. Bu bakım
dan kabule şayandır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, konuşa
cak mısınız efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Kanunun isminden hareketle bâzı arkadaş
larımız, «Eski vergi, Alım Vergisiyle, şimdi bu
nun mevzuu genişliyor. Binaenaleyh, alım 
mevzuu bahis olmıyan ahvalde de vergi tarh 
olunacaktır. Kanunun ismiyle maddeleri birbi
rini tutmuyor» tarzında beyanda bulundular. 
Kanunun ismine itiraz etmek başka şeydir, bu 
defa verginin mevzuuna giren hususlara müte
veccih tenkidlerde bulunmak başka şeylir. 

Şimdi, kanunun ismi, «Emlâk Alım Vergi
si.» Emlâğı alan adam ne yapıyor? Onu iktisa-
bediyor. İktisabetmek için bu emlâğı satmalı-
yor, bu gayrimenkulu satmalıyor. Demek ki, 
Emlâk Alım Vergisinin tahtında müstetir mâ
na, emlâk iktisabıdır. Emlâk iktisabı ise, alım 
tarzında olduğu gibi, inşaat tarzında da olabi
liyor. 

Şimdi, burada bizim karşılaştığımız husus 
şu idi bu tasarıyı hazırlarken: Tatbikatta mü
şahede edilmiş bir vakıa var. Eğer bir kimse, 
hazır bir daireyi satmalıyor ise ve bu bina da, 
bu daire de tapuda bina olarak müseccel bulu
nuyor ise, o kıymet üzerinden, bina kıymeti 
üzerinden Emlâk Alım Verdisi ödemek duru
munda ve mecburiyetindedir. Eğer bir kimse, 
arsa iken veya arsa üzerinde bir bina hali in
şada iken mütaahhitle anlaşma yapmış, arsa
nın muayyen bir hissesini satmalmış ise, bu 
takdirde bina bittikten sonra, her hangi bir 
Emlâk Alım Vergisi ve binadan mütevellit Em

lâk Alım Vergisi ödemiyor idi. Bu da, kanunun 
bu boşluğundan istifade ile vergi ziyama se-
beboluyor ve şikâyetleri muciboluyor idi. 

Bunu nasıl önliyeceksiniz? Mesele bu. Zan
nediyorum ki, buradaki arkadaşlarım, şimdi 
bu oturumda, bu içtimada hazır bulunan arka
daşlarım, bu yolla Emlâk Alım Vergisinin zı
yaa uğratılmasmı tecviz etmiyorlar hiçbir 
zaman. O "aman, bu vergi ziyamı önliyeceksiniz? 
Konunun önemli noktası buraya gelip dayanı
yor. «Nasıl önliyeceksiniz?» diye düşündüğü
nüz zaman, «İster kendisi inşa ettirsin, ister 
hazır olarak ve tapuda müseccel bina olarak 
kayıtlı gayrimenkul satmalsm, bu vergiyi ödi-
yecektir» dediğiniz zaman, mesele kalmıyor. 
Ancak, bu şekilde bu vergi ziyama mâni olu
nabiliyor. 

Şimdi, böyle olunca, vergi mevzuuna giren
leri 3 e ayırmak lâzımgelir: 

1. Normal olarak, tapuda bina olarak ka
yıtlı cins tashihi yapılmış gayrimenkul satm-
alan kimse; binde 70 nisbetinde Emlâk Alım 
Vergisini ödiyecektir. 

2. Gayrimenkul hali inşada iken, bunu sa
tmalmış olan kimse, arsaya iştirak etmiş olan 
kimse, gayrimenkul bittikten sonra cins tashi
hi yaptırılmak durumu hâsıl olacak ve bu ver
giyi yine ödiyecektir. Bunda da mesele yoktur. 
Çünkü o, hali inşada iken iştirak etmiş. İşte 
vergi ziyama tam mâni olmak için, burada bu 
hüküm getirilmiştir. Bunda da arkadaşlarımız 
ittifak halindedirler. 

3. Bir arsası var idi bir kimsenin. Oraya 
bir ev yapmak istedi, çoluğuyla - çocuğuyla 
orada oturmak istedi. Bu da bu vergiyi ödiye
cektir. Bunu istisna ettiğiniz zaman, vergi zi
yama mâni olamıyorsunuz. 

Şimdi, arkadaşlarımızın itirazları, şu 3 ncü 
konuya müteveccihtir. Bunun ne dereceye ka
dar geçerli olduğunu düşünelim: Sayın sözcü 
arkadaşım vukuf ile bu konuya temas etti. Bir 
kimse tasavvur ediniz; yüksek değerde olan 
arsası üzerine, gayet yüksek değerde bir köşk 
yaptırıyor. Bundan Emlâk Alım Vergisi almı
yorsunuz. Ama, arkadaşlarımızın verdiği misa
le gelelim: Bir memur veyahut da hayatta bu
lunduğu müddetçe başını sokacak bir yer temin 
etmeyi, zaruri ihtiyaçlarından dahi keserek ar
zu eden kimse, bir apartmanda bir daire ala-
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cak olursa, ondan Emlâk Vergisi alıyorsunuz, 
bu tasariyle almıyorsunuz. Mevcut hüküm var, 
198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanunu var, bu 
kanunla zaten bu vergiyi alıyorsunuz. Yani, 
mevcut kanun, kendi kıymetli arsası üzerine, 
deniz kenarında köşk yaptıran kimseden bir 
vergi almıyor ve fakat bir apartmandan küçük 
bir daire, mütevazi bir daire almak istiyen bir 
kimseyi Emlâk Alım Vergisine tabi tutuyor. 

Şimdi, yaptığımız değişildik ile, ki itirazlar 
bu konuya müteveccihtir, kendi arsası üzerine 
bina inşa ettiren kimseyi de Emlâk Alım Ver
gisinin şümulü içerisine alıyoruz ki, bu bir ba
kıma adaleti sağlamaktadır. Adaletsiz olacak 
kısmı için, bir istisna hükmü getirmişiz. Biz, 
bu nevi inşaatta 40 000 liraya kadar olan değe
rin vergiden muaf olduğunu tasarıda kaydet
mişiz, komisyon bunu 50 000 liraya çıkarmış, 
«50 000 liraya kadar olan bu kabîl değerler, 
vergiden müstesnadır» demiş. 

Ayrıca, burada arkadaşlarımın tereddütleri
ni giderebileceğim ümidi ile bu izahatı arz edi
yorum. 

Ayrıca burada, sosyal nitelikteki meskenleri 
teşvik edici bir hüküm Emlâk Alım Verdisi Ka
nununda mevcuttur, onu da zikretmek isterim. 
Emlâk Alım Vergisi Kanununun 9 ncu madde
sinde, vergi riisbeti şöyle gösterilmiştir: «Em
lâk Alım Vergisinin nisbeti binde 70 tir. Aşağı
da yazılı mevzularda binde 35 olan indirimli 
nisbet uygulanır: 

Tapu sicilinde müstakil ve daimî bir hak 
olarak ayrıca kaydedilmiyen irtifak hakları; 
gayrimenkul mükellefiyetleri; gayrimenkulle-
rin ölünceye kadar bakma akdiyle temliki,» ve 
(D) fıkrasında, «sosyal mesken inşatı, işçi 
evleri ve bunlardan daha düşük nitelikte bulu
nan mesken iktisapları.» 

Şu halde, Emlâk Alım Vergisinin konusuna 
giren gayrimenkul, sabahki oturumda müzake
re 'ettiğimiz gifbi, 100 m2 nin dununda kalacak 
olan sosyal nitelikte bir mesken, bir daire ise 
bunda nisbet binde 70 olmayıp binde 35 tir. 

Bir istisna hükmü getirmişsiniz; sadece ken
di arsası üzerine ev yaptıranlar için bu istisna 
hükmünü 50 000 lirada 1 utmuşunuz. Daha yük
sek değerlerde binde 70 nisbetinde vergiye tabi 
kılmışınız. Sosyal nitelikteki gayrimenkuller 
için de, kanun nisbet düşüklüğü getirmiş; yarı-

yarıya bu nisbeti düşürerek binde 35 yapmıştır. 
Bu hükümler, kâfi derecede hali vakti yerinde 
olmıyan vatandaşlar tarafından bizzat kendi ar
sası üzerine inşa edilen meskenler ile sosyal 
meskenlerin kâfi derecede korunduğunu göster
mektedir. 

Şimdi, Sayın Mevlût Ocakçıoğlu arkadaşı
ma cevap vermek istiyorum:. 

«Bu suretle dar gelirliler mesken sahibi ola-
mıyacaklardır. Kendisinin, eşinin "meskeni ol
mıyan bir daire satınaldığmda bu muaf ol
sun.» demiştir. 

Muhterem arkadaşlar; dar gelirli vatandaş
lar kendisine, eşine ve çocuğuna mesken al
mak istiyen vatandaşlar için yeni bir vergi ge
tirmiyoruz, yeni bir vergi koymuyoruz. Zaten 
Emlâk Alım Vergisinde, bir daire satınalmak 
istiyen şahıs, binde 70 nisbetinde bu vergiyi 
ödüyor. Biz yeni bir vergi getirmiş değiliz; bu
nu tasrih etmek isterim. 

Sayın Salih Yıldız arkadaşım, biraz önce 
arz ettiğim hususlara değinerek, kanunun meri
yetinden önce yapılacak muameleler, arsa üze
rine iştirakler, hali inşada olan binalara yapı
lan iştirakler bundan muaf olsun da, bundan 
sonrakiler için kanun işlesin, diye bir mütalâa
da bulundu. 

Bu da, mükellefler arasında bir diskrimi-
nasyon yaratmaktır. Bundan sonra, gayrimen
kul emlâk edinmek istiyen ile daha evvel ver
giyi ziyaa uğratacak şekilde bir iştirak veya 
arsa satmalmış olanları - bilmiyorum iyi mi an
ladım - verginin dışında bırakmak; bu ikisi
ni birbirinden ayırmak oluyor ki, vergi adaleti 
ile kabili telif göremiyoruz. 

Bu suretle sayın komisyon sözcüsünün de
ğerli mütalâalarına ilâve edilecek hususları arz 
etmiş bulunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek üze
re Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Biraz evvel verdiğim izahatta ne kadar hak
lı olduğuma, sayın komisyonu ve Sayın Baka
nı dinledikten sonra bir defa daha kanaat getir
dim. Çünkü ne de olsa Parlâmentonun meyda
nında söylenmiyen her fikirde bir tereddüt 
olur. 

— 47 — 
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Simidi, Emlâk Alım Vergisi isim değiştiril
di, Emlâk Edim Vergisi oldu. Halbuki bu da 
gösteriyor; bu getirilirken Emlâk Âlım Vergi
si, ki bunun gerekçesi, esası ve maddeleri gibi 
her şeysi var, bunun içinde bir değişiklik geti
riliyor. Gerekçeyi de okursanız ve değerli ar
kadaşlarımızı da dinlerseniz, «Bir kaçak var, 
bu kaçağı kapatmak için yapıyoruz.» Peki gü
zel, ama bir kaçağı kapatmak yakalamak için 
öbür vatandaşları zarara sokmaya, onları ez
meye hakkımız var mı? Emlâk Alım Vergisinin 
şümulü içmde olmıyan vatandaşı, «Efendim bu
rada bir kaçak ihtimali var...» Tatbikatta da 
var, ben onu anlattım, onun da bir hukukî ta
rafı vardır. Yani mücerret bir kaçak anlamına 
gelmiyor. Kaçağın hiçbirisini tasvibetmiyoruz. 
Ama burada, bir kimse kendi toprağının üzeri
ne bina yaptığı zaman vergi verecek ki; bu baş
ka bir şeydir, bambaşka bir vergidir. Bu, top
rağının üzerinde bina yapanlardan alman ver
gidir. Bunun başka türlü bir anlamı yoktur. 

Simidi, bu arada Sayın Bakan, «Sosyal mes
ken olursa binde 35 e bu vergi düşecektir.» 
dedi. Buniarın hepsi doğrudur. Doğru ama, 
alım yapıldığı takdirde, yani bir kimse bir sos
yal mesken satmalırsa binde 35 vergi verecek
tir. Şimdi, alım yapmıyandan, yani kendi ara
zisinin üzerinde bina yapandan bunu alıyorsu
nuz. «Efendim, 300 000 liralık kat yapılıyor 
ve bundan alıyoruz» denilmektedir. Değerli 
arkadaşlarıma soruyorum, istatistik getirmele
ri lâzımgelir: Piyasada satılan katların kaç ta
nesi 300 000 liralık kattır, kaç tanesi 40, 80, 
100 veya 120 000 liralık katlardır? Büyük küt
le 50 ilâ 100 000 lira arasında alım yapar. Böy
le, mütaahhitleri gösterip bir hüküm tesis et-
miye imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, «Açık kapı» meselesi
ne gelince: 

«Açık kapı» hususuna geçmeden, daha evvel 
bunun haksız olduğunu 81 nci madde tescil edi
yor. Yani bu o kadar haksız oluyor ki, bunu 
getirenlerin kendileri de bir sıkıntı içindedir
ler; diyorlar ki, 83 ncü maddenin (g) fıkra
sında, «Münhasıran bir tek gerçek kişi tara
fından münferiden veya usul ve füruu veya 
üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlar ta
rafından müştereken arsa üzerine inşa veya bi
naya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölüm
ler ve katlar meydana getirilmesinde, meyda
na getirilen binalar, bağımsız bölümler veya 
katların toplam satış değerinden 50 000 lirası 
muaf tutulur.» 

Demek ki, şu muafiyette dahi, bunun kat 
satıp da bilmem ne yapmıyanlarm yanında, 
doğrudan doğruya kendi mülkü olan arsası 
üzerinde bina yapanların bir haksızlığa uğra
dıkları ortaya çıkıyor. Yani bugün toprağının 
üzerine bir bina yapan bir kimse, 100 000 lira
da 7 000 liradan ki kendisi ve çocukları da otu
racağı cihetle bunu 5 katlı olarak yapsa, 35 000 
liralık bir vergi ödemiş olacaktır. Bunu tecviz 
etmeye imkân yoktur. 

Buna karşılık tedbir olarak bâzı şeyler dü
şünülebilir. Bir defa neden buraya gidiliyor? 
Bugün vergi sisteminde birtakım yollar vardır: 
Yani, vergi kaçırılmaması için, araştırma, be
yan, tesbit ve saire gibi vergi sisteminde birta
kım yollar vardır, bunlara gidilebilir. Bunların 
yanında yani bir kimse böyle bir şey yaparken, 
en az 3 yıl malik olmak kaydı gibi husus var
dır. Bunu komisyona bir teklif olması bakımın
dan söylüyorum. Yani, üzerinde düşünülebile
cek bir husustur. Bu nedir? Mütaahhit bunu 
alacak ve aldıktan sonra hemen bina yapıp sa
tacaktır, zira elinde tutamaz. Eğer, «geriye 
doğru 3 yıl» kaydını koyarsanız, yani elinde 
bulundurmuş olmak kaydını koyarsanız; o za
man elbetteki büyük çapta elde tutmak imkâ
nı kalmaz. Çünkü, bilhassa bahsettikleri şehir 
içi satışlardaki arsaların değeri 200 000 liradan 
600 000 liraya kadardır. Bu arsayı alacak, elin
de 3 sene tutacak ve ancak 3 sene sonra hisse
li bir satış yapabilecektir. Yani, bunun gibi bir
takım usuller vardır. Eğer oturulup da usul
ler düşünülüp, çareler bulunmamışsa, bunu mâ-

Bir baba, kendi toprağında çocuklarına 5 
daire yapacak ve bu 5 daire 100 000 liradan 
500 000 lira olursa bundan vergi alınacak de
mektir. Bu şekilde olursa, «Biz açıkça vergi 
alıyoruz.» deyiniz. Biz elinde para bulunduran 
ve bina yapan her şahıstan, ayırım yapmadan, 
yani mesken yapacakmış veya yapmıyacakmış, 
ne olursa olsun biz bunlardan vergi alıyoruz, 
derseniz o zaman da ayrı bir şekilde düşünme
miz lâzımdır. Yani işin ta başından itibaren 
düşünmek lâzımgelir; şimdi ise son dakikada 
söylenen bir iş olmuş olur. 

— 48 



M. Meclisi B : 111 

sum vatandaşların sırtına yüklemeye ne sebep 
vardır? 

Bundan dolayı istirham ediyorum, ki daha 
söylenecek pek çok şey vardır. Zamanınızı is
raf edip, sizleri sıkmak istemiyorum. Bu hu
susta bir önerge veriyorum. Lütfetsin komisyon 
bunu alsın, üzerinde inceleme yapılsın. Eğer 
tekrar aynı kanaate varırlarsa, getirmek elle
rindedir. Fakat böyle, yani bu şekilde geçtiği 
takdirde, bunun kamu ô ru tarafından kolay 
kolay tasvibedileceği kanısını taşımıyorum. 
Adaletsiz bir vergidir. Diğer birtakım vergiler
le bir arada mütalâa edildiği zaman, halkı aya
ğa kaldırıcı nitelikte bir vergi olduğunu, rahat
lıkla ifade edebilirim. Her halde bunu da söyle
mek, daha ziyade muhalefetlerin vazifesi mi
dir, değil midir, takdirinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müktesep haklara saygı bakımından, 81 nci 

maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 3 ncü fık
ra olarak ilâvesini arz ederim. 

«Madde 81. — Fıkra 3. Bu kanunun yü
rürlük tarihinden önce başlanmış olup, henüz 
bitmemiş bulunan inşatlar, yukardaki hüküm
den müstesnadır.» 

Van 
Salih Yıldız 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 81 nci maddesinde «Türkiye'de

ki» kelimesi gereksizdir. Bu kelimenin madde
den çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in, bu mad

denin tasarı metninden çıkarılmasını öngören 
önergesi vardır, en aykırı bir tekliftir, onu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
81 nci maddenin komisyona iadesini arz ve 

teklif ederim. 
istanbul 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Saym Ülker, komisyona iade
sinden muradınız, tekrar komisyonda incelen
mesi midir? 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim, 
incelenerek uygun bir şekil bulunmasını teklif 
ettim. 

BAŞKAN — En aykırı teklit olarak bu 
önerge görülmektedir. Maddenin komisyona 
iadesini talebetmektedirler. Sayın komisyon bu 
önreğeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Van Milletvekili Salih Yıldız'm önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(içel Milletvekili Turhan özgüner'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Önergeleri lütfen bütün önergeleri okuttu
ğum sırada gönderiniz. Onu takibeden önerge
ler muameleye konamıyacaktır. Çünkü tasnif 
sırasında bir aykırılık tertibi yapmak mümkün 
olmuyor. 

Bunu bu an için okutuyorum, bundan son
ra kabul etmem. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Teşekkür 
ederim Saym Başkan. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
81 nci maddeden; «Arsa üzerine inşa veya 

binaya ilâve suretiyle bağımsız bölümler veya 
katlar (eklentiler veya ortak yer payları dâ-
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hil) meydana getirilmesi ile» ibaresinin çıkarıl
masını öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Çıkarılmasını istiyor. 
Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

81 noi maddeyi tasarı metninde yazılı sek
in le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 81 nci madde aynen kabul 
edilmitşir. 

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

«Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve sure
tiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar 
(eklentiler veya ortak yer payları dâhil) mey
dana getirilmesinde mükellef, adlarına yapı 
kullanma izni (İskân belgesi) verilenlerdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın milletvekili?... Yok. 

Bu 82 nci maddede «aynı kanun» tâbiri var. 
81 nci maddede 18 . 2 .1963 tarih ve 198 sayılı 
Kanun diyor. Bu ileride bâzı anlayışsızlıklara 
lüzum gösterecek zannediyorum. Çünkü «Aynı 
kanun» tâbirleri bazan 6802 sayılı Kanunu is
tihdaf ediyor, bâzısı bunu istihdaf ©diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, bö
lümler farklı olduğu için biz bir sakınca gör
müyoruz. 

BAŞKAN — 82 nci maddedeki «Aynı ka
nun» tâbirini 81 nci maddede yazılı olan 198 
sayılı Kanun olarak mı anlıyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 82 nci maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 83. — Aynı kanunun 3 ncü madde
sinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve aynı maddeye aşağıdaki (g) fıkrası eklen
miştir : 

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

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

BAŞKAN — 83 ncü madde üzerinde söz al
mış olan arkadaşlarım: Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Vahit Bozatlı'dan ibarettir. Sayın Burha-
nettin Asutay'ı da yazıyorum. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım ; 
Bu 83 ncü maddede (g) fıkrası ile - (c) fık

rası üzerinde durmuyroum - «Münhasıran bir 
tek gerçek kişi tarafından1 münferiden veya 
usul ve furuu veya 3 ncü dereceye kadara 
kan ve sıhrî hısımlar tarafından müştereken 
arsa üzerine inşa...» yani bir aile bir arsa üze
rine bir inşaat yaparsa, kaçakçılıktan dolayı 
getirdiklerine göre kanunu, bir ailenin kaçak 
olarak dünyaya gelmeleri mümkün olmadığına 
göre, dünyaya gelişleri kaçak olarak tesbit edil
mek mümkün olmadığına göre, bunların aile 
oldukları, nüfus kütüğünde kayıtlı oldukları 
ortadadır, bellidir. Buna karşı da diyecek bir 
şey yoktur, bir ailenin kendi toprağı üzerinde 
bir bina yapmasına da diyecek bir şey yoktur. 
Ne yapalım? «Bir parmak bal çalalım» demiş
ler. Çünkü burada 50 bin liralık - ki, Hükü
metin teklifinde 40 bin liralık bir muafiyet kon
muş - (bir parmak bal çalınmış. «Ha bir tad 
var burada» deyinceye kadar, yani balın ken
disi yenmiyor, fakat bir tad var, tadı alını
yor. Neden? Çünkü bir aile burada bir inşa 
yapacak, hisseli olarak bir baba, ana, çocuk
lar.. Meselâ 6 çocuklu bir aile 2 de baba ile 
ana, 8 daireli bir, inşaat yapacak, bunda indi
rim uygulanacak, satış değerinin 50 bin lirası 
muaf olacak, yani 50 bin lirası demek 3 500 
liralık kendilerine bir1 kolaylık gösterilecek. 
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Niye? «Kaçakçılıktan dolayı kanun getirdik» 
diyorlar. Nerede bunun kaçakçılığı? Bu aile
nin kaçakçılığı nerede? Bu aile dünyaya kaçak 
gelmedi. 

Şimdi bu sebeple değerli arkadaşlarım, bir 
defa aile olduğu takdirde tamamen muaf tut
mak lâzımgelir. «Efendim, kaçırsınlar mı?» Ka-
çırmasmlar. Hayır kaçırmasına taraftar deği
liz. Ne yapsınlar? Şunlar akla gelebilir : 

inşaat projesinin tasdiki sırasında inşaat 
yapılacak arsaya malik olduklarını göstermesi 
lâzımdır. Konacak ölçülerden birisi bu.. Bir 
defa aileyi bunun dışında bırakmak lâzım. Bu 
ölçü getirilebilir. İnşaata gitti, hepsine malik 
olduğunu göstersin, tevsik etsin, tevsik ede
mezse inşaat yapamaz. İnşaat yapamazsa bu işe 
girişemez. 

İkincisi; arsa hisseli ise tabiî bu hisse veraset 
yolu ile gelmiş ise, yani babaları, ^ dedeleri, ka
nunun gösterdiği yukarılardan veya yanlardan 
kimden gelmişse, yani veraset dediğimiz yolla 
gelmişse ve kooperatifler de başlarını sokacak 
bir yuva yapmak istiyorlar. Sosyal Anayasa... 
Anayasanın sosyal hükümleri... Vatandaşa mes
ken yapacağız, diyoruz.. Toplanmışlar koope
ratif kurmuşlar, kooperatifle başlarını sokacak 
bir mesken yapıyorlar. Bu belli, bunun daha 
evvel Ticaret Bakanlığında tescili var, ilânı 
var, hissedarları belli, susu belli, busu belli. 
Bunlar haricolmak üzere demeli. Yani veraset 
yolu ile aile olmak; bunlar sabit şeyler, yani 
üzerinde münakaşa edilmiyecek kadar aşikâr 
karineler.. Bunları hariç bırakalım. Bıraktık
tan maada kooperatifleri de bundan hariç bı
rakalım. Bunun dışında arsaya inşaat projesi 
tasdikinden geriye doğru en az 3 yıldan beri 
sahibolma şartını getirebiliriz. Meselâ 3 yıl 
değil de, 4 yıl denebilir, 2 yıl denebilir. 

Bunlar bir dereceye kadar mâkul tedbirler
dir. Çünkü demin de izah ettiğim gibi, yapıp 
satanlar bir gayrimenlü, arsayı alıp hemen pa
ralarını bağlamadan mevsim başında kışın or
tasında satınıalıyorlar, yaza doğru inşaata baş
lıyorlar ve bu iş bitiyor, yani taksim ediyor
lar vesaire, o yaz da bitiriyorlar işi.. 

3 yıl dediğiniz zaman böyle alıp yapacak 
kimsenin buna girmeye imkânı yoktur. Yani 
çok azdır, nazari olarak vardır, «Ben inadet-
tim, zarar edeceğim, böyle bir şeyi yapacağım» 
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diyene bir şey denmez. Fakat bu nazari bir 
şeydir, tatbik kabiliyeti yoktur, kaçakçılık de
dikleri hususu önleyici bir tedbirdir. 

Onun için istirham ediyorum; buraya yine 
bu maddeyi lütfetsinler, komisyon geri alsın
lar ve en uygun şekli verelim. Çünkü getirilen 
şekil adaletsizdir, haksızdır, sosyal adaletle 
ilişkisi yoktur, hele aile, hele veraset yolu or
tada dururken bunları da bunun içine ithal et
meye hakkımız yoktur. O zaman derim ki ben; 
«Sizin maksadınız bu kaçakçılık filân değil, 
bütün yapılan binaları vergilendirmektir.» Onu 
da açık söyleyin. Hangi prensiplere dayanıyor
sa onu da ifade edin. Hangi sosyal ilkelere da
yanıyorsa bunun inikası ne olacak, yansıma
sı ne olacaksa hepsini anlatın, ama bunların 
anlatmadıkça bu haksızlık ortada kalacktır. 

Komisyona istirham ediyorum bu maddeyi 
geri alsınlar, birkaç teklifte bulundum; belki 
kendilerinin ve başka arkadaşlarımın benimkin
den çok daha iyi, benimkini kenarda bırakacak 
daha iyi teklifleri olabilir, onları da nazara 
alarak yeni bir şekil versinler. Yoksa büyük bir 
haksızlık yapıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurunuz efen
dim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Biraz evvel gerek komisyon sözcüsünün ge
rekse Sayın Maliye Bakanının ifadelerinden de 
anlaşılıyor ki, vergi dışı kalan daire alım satı
mından vergi almak için oturmuşlar çare ara
mışlar ve nihayet bu kanuna bu şekilde bir ek 
getirme yolunu bulmuşlar. 

Bunda kendileriyle mutabıkız. Vergi dışı 
kalmış bir konuyu vergilendirsinler, ama biraz 
evvel de bundan evvelki madde münasebetiyle 
de, bu madde sebebiyle de fikirlerini açıklamış 
olan arkadaşımın da beyan ettikleri gibi, birta
kım vergi kaçakçılıklarını önliyeceğiz diye hiç 
de vergi vermemesi gereken kimselerden vergi 
almaya hakkımız yoktur. B'zim üzerinde dur
duğumuz. hassasiyetle itiraz ettiğimiz konu, bu 
konudur. Yoksa hiçbir şekilde vergi kaçakçılığı 
önlensin, veya vergi kaçakçısından ödemesi lâ-
zımgelen vergi alınsın deniyor da biz buna kar
sı. çıkmıyoruz. Aksine vergi kacakcılıpırdan 
şikâyetçiyiz, vergi kaçakçılığının önlenmedi
ğinden şikâyetçiyiz. 
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O itibarla bir haksızlık yapılıyor endişesi 
ile madde hakkında söz alıyoruz. Yapılan hak
sızlık §u : Ortada hiçbir alım satım konusu yok, 
hiçbir satım mevzuu yok, tamamiyle bir aile
nin kendi arsası üzerinde yaptığı inşaat sebe
biyle kalkıyoruz vergi alıyoruz. Bu vergiyi al
mağa hakkımız yoktur. Elimizdeki kanun bu 
hakkı bize vermiş değildir. Şayet bütün inşaat
lardan vergi alacaksak, o takdirde bunu tama
men bütün inşaatları kapsıyacak şekilde de ye
ni bir tasarı olarak getirmek mümkün. Bir ta
raftan vergi kaçakçılığından bahsediyoruz; 
«Daire satışından mütevellit, Kat Mülkiyeti Ka
nununun uygulanmasından mütevellit bir ka
çakçılık var, bunu önlemek istiyoruz» diyoruz, 
bir taraftan kaçakçılığa girsin girmesin bütün 
alım satımları yeniden bir vergilendirme yolu
na gidiyoruz. 

Bu konuda âdil olacağı sebebiyle benim dü
şüncem şu; kanunun bu maddesinde belirtildiği 
gibi, bir ailenin yakın fertleri değil, isterse bir 
ailenin mensubu olsun olmasın, ne şekilde olur
sa olsun, her hangi bir kimse alım satım veya 
kâr maksadiyle olmaksızın birçok kimseye bir 
araya gelip kooperatif şeklinde münferiden ve
ya müçtemian bir inşaat yaparsa, bu inşaat 
sahası adına yapılan bir inşaattır. Burada bir 
alım satım konusu yoktur, bu kimselerden vergi 
alamayız. Bu itibarla bu muafiyeti genişletmek, 
50 000 lira ile de smırlandırmaksızm, yalnız 
münferiden yapılan inşaatlar değil, müçtemian 
kooperatif şeklinde veyahut her hangi bir şekil
de yap J lan, şahısların kendi adlarına yaptıkları 
inşaatları vergi dışı bırakmak lâzım. Vakta ki, 
alım satım konusu yapılırsa o zaman bu vergi 
aynen uygulansın. Ona taraftarız. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
81 nci maddenin müzakeresi yapıdlığı za

man, gerek sayın milletvekillerinin, gerek ko
misyon sözcüsünün ve sayın Maliye Bakanının 
açıklamalarından sonra endişem bundan evvelki 
maddelerde olduğu gibi, biraz daha fazla arttı. 
Yüksek müsaadelerinize sığınarak şöylece bir 
hususu izah etmek istiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu 506 sayılı Kanu
na tabi ve kendisine prim ödiyen işçiler için 
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4792 sayılı Kanun hükümlerine göre kredi açar. 
Her işçiye ücreti ne olursa olsun 60 000 lira 
kredi verir. Yine mevcut mevzuata göre, kredi 
aîan işçiler müstakil ve münferit ev yapmak 
hafkıkma sahip değildirler, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun tertibettiği, tensibettiğs bir statü için
de bJr kooperatif kurmak mecburiyetindedir
ler. Bunların isimleri de işçi mesken koopera
tifleridir. Bu kooperatife ortak olan arkadaş
lar işçi. Sigortaları Kurumundan altmışar bin 
lira kredi alırlar ve almiş oldukları kredinin 
yüzde 10 u kadar da kendileri bir iştirak ya
parlar, netice itibariyle Sosyal Sigortalar Ku
rumu bu ortaklar adına tanzim edilmiş olan pro
jeler dairesinde bir ihale mevzuuna girer ve ko
operatif binayı ihale eder. Kooperatifle müta-
ahhıi, karşı karşıyadır ve yapmış olduğu anlaş
malara göre ortaklar adedi kadar ey yaparlar. 
Yapılan evlerin her biri 100 metrekaredir. Şim
di bu 83 ncü madde, «Bir tek gerçek kişi tara
fından münferiden veya usul ve fürau veya 
3 ncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlar tara
fından» diye bir ayrıntı yapmıştır. Kooperatife 
ortak olan Vçiler birbiri ile hısım da değildir
ler, akrabada değildirler. Şimdi endişem, ya Yü
ce Komisyon Sözcüsünün veyahut Sayın Vekili
mizin açıklamaları ile bertaraf edilecektir, iş
çi Sigortaları Kurumu tarafından kredri veril
me suretiyle teşekkül etmiş kooperatiflerce in
şa edilmiş olan bu evler bu muafiyet içimde mi
dir? Her biri 100 er metrekare olduğuna göre, 
yine 67 nci maddedeki 100 metrekarelik bir in
şaatın, muafiyet hudutları içimde mütalâa edil
mekte midir? Çünkü inşaat yapılırken kişi adı
na değildir, tüm ortaklar adına yapılır, inşaat 
bittikten sonra kur'a çekilir noter huzurunda, 
har >,çi adına düşen kısmı alır ve saMbolur. 
Şimdi mesele böyle olunca, bir kan ifrsiyeti, bir 
akrabalık mevcudolmadığına, müstakil bir in
şaat olarak da mütalâa edilmediğine göre, işçi 
•Sigortaları Kurumu tarafından ihalesi» yapılan, 
kredisi verilen bu meskenler bu muafiyet için
de mütalâa edilecek midir, edilmiyecek midir? 
Eğer edilecekse endişemiz tamamen bertaraf 
olur. Hayır, bu bir kooperatif işidir, binaenaleyh 
mütaahhidin işidir, denirse, müteaJhlhid bunun 
vergluin^ vermez, kooperatife ortak olanlar ve
rir. Gayet yeterli bir hüküm getirilmiştir. Sos
yal konutlar için yüzde 70 lik sistem yüzde 35 e 
indiröjlımiştitr. Bu maddeyi getirenlere şükran 
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borcu var. Eğer yüzde 35 olarak da düşünsek, 
60 000 lira, 2 100 lira da bir işçinin derhal bir 
vergi vermesi lâzım. 60 000 lira kredi alacağı
na göre, bunun 6 000 liralık kısmı da nakden 
iştirak hissesi şeklinde olacaktır, işçi arkadaş
larımızın bu parayı vermeleri mümkün değildir. 
Eğer işçi mesken kooperatiflerimiz bu muafiyet 
içinde mütalâa ediliyorsa, mesele yok; edilmi
yorsa, bu noktaların nazarı dikkate alınmak su
retiyle böhemaJhal işçi mesken kooperatİTflerinin 
bu muafiyet çerçevesi içende mütalâa edilmesi 
lâzım. 

Bu hususta bir önerge veriyorum, ama Sa
yın Sözcü ve Savyın Vekilimiz bu hususta ye
terli bir açıklama yaparsa, önergemi geri alı
rım. 

Teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen Buyurun Sa
yın Gömer. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın mftlletvekili arkaJdaslarım, bundan 
bir gün evvel bâzı hakikatleri sayın iktidar par
tisinin milletvekili arkadaşları ile dile getirmiş
t i r ve Sayın Balkana da teşekkür etmiştik. Şim
di bu maddede, kanaatimce, hakikatleri olduğu 
gibi konuşmalıyız. Madem ki, orta yerde Hükü
met var, Hükümet naniği partMn Hükümeti 
olursa olsun, sıkıntılar orada gelip toplanıyor 
demektir. İşçi kooperatifleri bakımından muta
bıkız, ama Türkiye'de yalnız işçi kooperatifleri 
olsa... Şimdi bir kanun gelecek, esnaflar da ar
tık bir sigorta içinde toplanacaklar, çıraklar da 
toplanacaklar, onlar da kooperatif kuruyorlar, 
memur arkadaşlar da kuruyor, subay arkadaş
lar da kuruyor ve belediyeler durmadan yan 
baskıların altında da imar plânları değişiklik
leri yaparak yeni sahalar arıyor... Bir taraftan 
da köyden şehire akım var, gecekondu tehdidi 
altında yaşıyoruz. Sayın Hükümet maddeye da
ha açıklık getirmeli ve pervası olmalıydı. 

Türkiye'de herkesin bir mesken sahibi olma
sı lâzım. Bunun için ne lazımsa yapalım. Türki
ye'de yalnız işçi arkadaşlarım değil, Türkiye'
de yalnız memur arkadaşlarım değil, Türkiye'de 
şu anda milletvekili olarak, kirayı zorla verdiği
miz de bir gerçek. O halde bu gerçeği açıkça ko
nuşalım. Bize mektup gönderen arkadaşlar var, 
10 500 lira alacaksınız diyorlar. Bunu gönderen 
arkadaşlar sendikacı arkadaşlardır, böyle sendi
kacılık da olmaz... Gerçeği görmek zorunluğun-

dayız, hakikat ne ise onları konuşmak zorunda
yız. 50 000 lira deniyor. Ne olacaktır? Madem 
ki, vergiden kaçılıyor, belediye hudutları dışın
da siteler kurulmaya başlanacaktır. 

Bakınız, bendeniz bir hakikati olduğu gibi 
söyliyeyim : Seçim bölgem Zonguldak'ta 1951 
yılında o zamanın iktidarı ile sendika o zaman 
işçiye ilk defa binalar yaptırdı. Bugün aradan 
19 sene geçti, tapuları alınamadı. Mütemadiyen 
ortaklarına masraf binmektedir, geçimsizlik art
maktadır. Yeni gelen idareciler 3 ncü kooperati
fi kurmuşlardır. Ev yapılacak saha yok. Teknik 
elemanlar, esnaflar Hükümete ikide bir, «orman
ları kıralım, yeni ev sahaları yapalım» derken, 
yeni sanayi şehrimiz Karabük'te işçinin her tür
lü sitesi var, ama 5 000 ev daha yapıyoruz, bir 
politikamızla. Peki, benim Hükümetim - hangi 
partinin hükümeti olursa olsun - 5 000 ev yapıl
dığı zaman, mesken sahibinden "madem ki, vergi 
alacaktır, yarın öyle vatandaşlar çıkacaktır ki, 
bu vergiler karşısında, «kiracı da bulamıyorum, 
buyurun evi alın» diyeceklerdir. Anayasa niza
mımıza uyuyor mu bu? O halde Sayın Bakan ve 
Hükümetimden rica var; mesken yapma düzeni
mizi ve inşaat düzenimizi katiyetle bir progra
ma bağlamak zorundayız. Yarın gelecek hükü
metler rahatsız olacaklardır. 

Ben Sayın Alsutay arkadaşıma katılıyorum, 
mensubu olduğu işçi sınıfının haklarını koru
yor. Ben de onların haklarını korumaya hazı
rım, ama tehlike çanları hep beraber çalıyor, 
diğer sınıflardan olan arkadaşlar da kooperatif
leşme yoluna gidiyor. O halde kooperatiflerin 
hepsi vergiden -muaf olursa, memur maaşları ile 
diğer vergileri nasıl ödiyeceğiz, diğer giderleri 
nasıl karşılıyacağız diye düşüneceğiz. Koopera
tife ortak olan arkadaşım tercihli malzemeyi 
alacağına göre, eğer Hükümet de sıkıntıda ise, 
hep beraber vergileri vermeye razı olmalıyız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, tekrar söz istiyor
sunuz, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım,. bir noktayı bir defa daha anlatmakta 
fayda var. Bugün çeşitli kanunlarla binalardan, 
inşaatlardan, topraktan vergi alınacaktır ve alı
nıyor, yani bu kanunlarda onlar gerçekleştiril
miş bulunuyor. Şimdi bizim önümüzdeki kanun 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu... Emlâk Alım Ver-
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gisi Kanunu olduğuna göre, bir emlâk alımı ya
pılmadan, ondan vergi alınmasını doğru bulmu
yoruz. Bunda yerden göğe kadar haklıyız. 

Bir başka noktayı daha arz etmek isterim. 
îlk anda zannediliyor ki, sanki o gayrimenkul, 
yapılan kat veya bina, eğer mütaahhit satar da 
onun vergisini kaçırırsa - kaçırıp kaçırmama 
noktasını da izah ettim evvelki konuşmalarım-, 
da - kaçırırsa ne oluyor? O paranın mütaahhit-
le ilişkisi yok, o paranın o gayrimenkulu alanla 
ilişkisi var. Yani mükellefi o.. Demek ki, kaçı
ran mütaahhit değil, mükellef. Öyle ise mükel
lefin kâr haneisne, cebine giren bir şey. Ayrıca 
böyle bir gayrimenkul bu vergiden kurtulmu
yor. Gerçekten o zat o gayrimenkulu, o binayı, 
kendisinin ihtiyacı olan katı kendisi için almış
sa oturuyor, ama üzerine tescil edilen yeri sat
tığı zaman vergi ödüyor. Yani burada anlaşılı
yor ki, vergi kaçırıyor, yakalanması imkânı 
yok falan... Tekrar el değiştirdiği zaman, tekrar 
bir alım - satım yapıldığı zaman bunun vergisi 
ödeniyor ve onun da kaçırılması ihtimali yok. 
Yani, bundaki gibi açık kapısı olan bir şey de
ğil 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Asutay arkada
şım kooperatiflerden bahsetti, ben de bahsettim. 
Haklıdır... Çünkü, vergi niçin getirildi, gerekçe 
nedir? Kaçakçılık olacak... Kooperatifte kaçak
çılık yapılması mümkün mü? Bir ihtimal var, 
diğer arkadaşım ifade ettiler; ödiyemezse bir 
başkasına geçiyor. Ona kayıt konur; o başkası
na geçtiği zaman o öder onun harcını. Demin 
anlattığım esasa göre, eğer kooperatifin hisse
darı değil de bir başkasına geçerse, onun harcı
nı öder. Yani kooperatifte niteliği olmıyan bir 
kimse harcını öder. 

Kooperatifin de şartları var. Herkese arsa 
tahsis edilmiyor ki.. Yani bir kooperatife arsa 
tahsisi için çeşitli şartlar var. O şartlan taşıya
cak, ondan sonra kooperatife o hak tanınacak. 
Kooperatiflerin bu maddenin şümulü dışında 
bırakınması, kanunun gerekçesine, buradan sö
külüp atılamıyan, basılmış olan gerekçesine ta
mamen uygundur. Ailelerin çıkarılması uygun
dur. Üç senedir elinde gayrimenkulu bulundur-
mıyanlardan vergi alınması ve bunu benzer, uy
gun bulunacak bir usul doğrudur. Projenin tas
diki sırasında mâlik olma şartının aranması 
suretiyle bir engel konulması doğrudur. Bütün 
bunların hepsi kaçakçılığı önliyecek nitelikte 
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terbirlerdir. Gerçekten Hükümet kaçakçılık
tan dolayı bunu getirmişse, bunların her birisi
ne cevap vermelidir, çıkıp buraya cevap verme
lidir. Cevap vermediği takdirde, biz böyle bir 
vergiyi geçirmek istiyoruz demektedir, anla
mına gelir. Bunun sosyal adalet ile de ilişkisi 
yoktur. 4 tane adam kaçakçılık yaptı diye bü
tün vatandaşları bir şüphenin altına sokmaya 
imkân yoktur. Vatandaştan yana değildir sos
yal adalet ila ilişkisi olan bir şey de değildir; 
aksine sosyal adalete uygun olmıyan bir şeydir. 
Mutlaka Hükümet, Komisyon burada izahat ver
melidir, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
83 ncü madde üzerinde kâfi miktar arkadaş 

konuşmuş ve durum tavazzuh etmiştir. Bu ba
kımdan maddenin müzakeresinin kifayetinin oy
lanmasın?, ars ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi sorulara da 
şâmildir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yeterlik öner
gesinin aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım ; 
Vatandaşlara milyarlarca vergi yükü getiren 

ve orta sınıfa ve yoksul halk kütlelerine koya
cak nitelikte olan bu kanun konuşulurken benim 
burada sorduğum hususlar var. Komisyon 
bunlara cevap verecek mi? Cevap verecek ise 
ben yeterliğin aleyhinde değilim, ama yeterlik 
sorulara da şâmil deniyorsa rica ediyorum Ko
misyon cevap versin. 

3 sene geriye alın diyorum, bir gayrimenkule 
3 sene evvelinden sahibi olmıyan bir mütaahhit 
yapmasın diyorum, izah ediyorum. Aksine bir 
fikir söylemeden geçiştirmeniz bunu kabul 
etmemeniz mânasına gelmiyor, benim haklı ol
duğum mânasına geliyor. Bana cevap vermemiş • 
oluyorsunuz. En aşağısından Parlâmentoya 
saygı göstermiyorsunuz. Ben o Parlâmentonun 
bir üyesiyim, bugün ben olurum, yarın bir baş
kası olur, en aşağısından Parlâmentoya saygı
sızlık. 



M. Meclisi B : 111 25 . 6 . 1970 O : 2 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Saygısızlık 
değil. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Saygısızlık
tır. Bir milletvekiline cevap vermemek, ciddî 
olarak tetkik ederek gelmiş, halkın haklarını 
savunan bir milletvekiline cevap vermemek say
gısızlıktır. Onun için kifayetin reddini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 
öyle fazla heyecanlanmaya, meseleleri müdaha
le ile de önlemeye lüzum yok. Haddizatında 
6 arakdaş konuşmuştur. Yeterlik önergesini 
Yüce Heyetin oyuna sunacağım. Ancak, tabiî 
değişiklik önergeleri var, maddenin değişmesi, 
kaldırılması, muhtevasında birtakım düzeltme 
yapılması hakkında önergeler var. Bu öner
geleri de izah ettiriyorum. Onun için meseleleri 
fazla heyecanlı ve üzüntülü şekilde karşılamı-
yalım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Herkesin bir 
görüşü var. Halkın heyecanını söylüyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sinirlemeyin. Ben 
sinirlememenizi söylüyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Beş 
kişi konuştu. 

BAŞKAN — Altı kişi efendim, yazdım, is
terseniz tekrar okuyayım, eğer kaani değil
seniz, kimlerin konuştuğunu ifade edeyim: 
Evvelâ Sayın Ülker konuştular, sonra Sayın 
Bozatlı konuştular, sonra Sayın Asutay ko
nuştular, sonra Ahmet Güner konuştular, 
sonra tekrar Reşit Ülker konuştular. 

Ben meseleyi yatıştırmak için söylüyorum. 
Yani size heyecanla, üzüntü ile sinirlenme 
ile meseleyi halletmiyelim, teknik bir kanun 
görüşüyoruz, diyorum. Kaldı ki, bâzı mese
leler müphem dahi kalmış ise, değişiklik öner
geleri Komisyon tarafından tekabbül edilmedi
ği takdirde izah için imkân tanınıyor, bu eksik 
kalan kısımlar da önergenin izahı sırasında ileri 
sürülebilir demek istiyorum. 

Şimdi usulen yeterlik önergesini oya koyma
ya mecburum. 

Yeterlik önergesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
83 ncü maddenin (g) bendinde gerekli deği

şikliklerin yapılması için Komisyona iadesini 
öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
83 ncü maddedeki aile fertlerine tanınan 

toplam 50 000 liralık muafiyetin, «aile fertleri
nin her biri için 100 000 lira» olarak değiştiril
mesini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
83 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

«inşaat projelerinin tasdiki sırasında inşaat 
yapılacak arsaya mâlik olduklarını tevsik eden
lerden ve arsanın hisseli olması halinde (vera
set yoluyla intikal edenler ile kooperatifler ha
riç) arsaya, inşaat projesi tasdikten geriye doğ
ru en az üç yıldan beri sahibolanlardan vergi 
alınmaz.» 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulan kanun tasarısının 83 ncü madde

sinin (g) bendine «İşçi kooperatifleri» ibaresi
nin ilâvesini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Teker teker okutup Meclisin 
oyuna sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon buna lüzum görüyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Maddenin Komisyona iadesini öngören öner

geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN :— Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Buyurun Sayın Asutay.. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Red

dedileceğini bilmekle beraber izahında zaruret 
duyuyorum. 

BAŞKAN — Reddedileceğini bilmekle bera
ber değil. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — inat için bile 
bile oy kullanılıyor. 

BAŞKAN — Reddetmek Komisyonun görev 
ve haddi değil. Aslında mesele şudur: Siz bir 
değişiklik önergesi veriyorsunuz, tabiî bımuda 
Meclise okuyoruz, Komisyona okumuyoruz. 
Meclis hakem durumunda. Komisyon buna ka
tılıp katılmadığını beyan ediyor. Katılmış ise 
o zaman zaten mesele kalmıyor. 

Bu meselede Komisyonla sizin aranızda bir 
değişik fikir vaziyeti var. O değişik fikri izah 
ediyorsunuz şimdi, reddedilmiş saymayınız, daha 
Meclis son kararını verecek. 

Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) - Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk sönümde 
de söylediğim gibi işçiler 5 senelik işçi olacak
lar, 5 sene içinde ortalama olarak her sene 120 
gün prim ödiyecekler. Netice itibariyle arsayı 

kooperatife işçi Sigortaları Kurumu satmala-
cak ve tapu dairesine 1 nci dereceye ipotekli 
olmak suretiyle bağlıyacak, ortak olan işçi
nin her birine 60 şar bin lira kredi verecek; 
plânı, işçi Sigortaları Kurumu yapacak. Netice 
itibariyle plân gereğince işi ihaleye çıkaracak 
îşçi Sigortaları Kurumu, işçi Sigortaları Kuru
mundan bir mütaahhit bu binayı alacak. Netice 
itibariyle inşaat bitecek, işçi Sigortaları Kuru
mu yine 1 nci derecede ipoteğe kendi adına bağ
lamak suretiyle bir kur'a usulü ile işçiye bu ev
leri verecek. Bu veriliş, usule, kanuna uygun 
bir nizam içinde yapılıyor. Bir akrabalık olma
dığına göre, bir kan irsiyeti bulunmadığına gö
re, şahıs adına yapılmış olan bu gibi evler bu 
muafiyet içinde midir, değil midir, diye Hükü
metten bir soru sordum, Komisyondan rica et
tim. Neden buna cevap vermekten kaçınırlar 
bunu anlıyamadım... 

Bir 100 metrelik inşaatın bir muafiyete sa-
hibolduğunu uzun uzun ifade ettiler. 81 nci 
maddede Sayın Vekil bir iki kere söz almak su
retiyle meseleyi Heyeti Umumiyeye, Yüce Mec
lise izah için çırpındı, didindi ama, bu kadar 
haklı bir mesele üzerindeki endişelerimizin izale 
edilmesi için ricada bulunduk. Komisyon ve Ve
kil buna cevap vermedi, bunu anlıyamadık. 

Kanunda, sigortanın, bir işçiye 60 bin lira 
kredi verme zoru var iken, işçi, «Bu parayı ba
na ver, arsam da var, bu evi ben yapacağım» 
dese, kanun bu parayı o işçiye vermeye müsait 
değil, ancak koperatif yolu ile işçiyi mesken 
sahibi yapmayı hükme bağlamış. Kanunda bir 
hüküm var, bir nizam var, bir disiplin var; bu 
disiplinin içine girmek zorundadır işçi arkadaş
larımız, kendi şahsı adına yapılacak ve 100 
metrekareyi aşmıyan bu inşaat için. Bunu 
Alım ve Satım Vergisi içinde nasıl mütalâa 
edersiniz de vergi alırsınız? Bunu anlıyamıyo-
rum. Neden komisyon bu hususu izah etmez, ne
den Vekil bu hususu izah etmek için üç beş da
kikasını sarf etmez? Bu kadar haklı bir dâva 
için beni ikna etmek zorunluğu var. Komisyo
nun, «önergeye katılmıyorum» demesi bir mese
le değil, neden katılmadığını belirtmesi lâzım. 
Niçin katılmıyor, hangi sebebe göre katılmı
yor önergeme? Haklı sebebi nedir? «Katılmıyo
rum» demekle olmaz. Adam, ben 40 arşın atla
rım demiş Halep'te. Halep orada ise arşın bura-
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da.. İşte arşın, işte atlamak. Atlayın, söyleyin, 
ikna edin beni. «Önergene katılmıyorum.» Oldu 
mu bu iş'? Olmaz böyle. Neden katılmıyorsun 
önergeme? Sebep ne? Bir sebep söyliyeceksin 
ki ben ikna olayım, önergemi geri alayım. Be
nim önergeme cevap vermeden, «katılmıyorum» 
demek benim haklı olduğumu gösterir. Eh, 
haklı bir durumda da Yüce Meclisin önergemi 
reddetmiyeceğini zannediyorum. Önergemi ret 
sebebini Bakan ve Komisyon sözcüsü izah ede
mezse, vicdanlarınıza sığmıyorum, önergemi ka
bul ediniz. 

Teşekkür ederim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sümmeteda-

rik getirmişler.. Ben söylemiyorum, profesörler 
söylüyor, okuyunuz, bugünkü Cumhuriyette 
var. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun... 
Arkadaşlar; telâşla, sinirle, heyecanla mese

leyi halletmeyin; işin tansiyonunu yüksek tut
mayın. Konuşmalarımıza dikkat edelim, rica 
ederim. 

Sayın Komisyon; siz de teknik seviyede lüt
fen, ihatalı bir surette izahatta bulunun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Merak buyurmayın 
Sayın Başkan, riayet edeceğim ikazınıza. Yalnız 
bir cümleyi de söylemek mecburiyetindeyim. 

Bizim sükûtumuz, arkadaşlarımızın teklifle
rini, yahut tenkidlerini dikkate almamak, arka
daşlarımıza cevap vermekten kaçınmak veyahut 
onların kıymetli çalışmalarını değersiz saymak
tan ileri gelmemektedir. 

Biz komisyonda arkadaşlarımızın tereddüt
lerini uzun uzun düşündük, sonuçta bu getirdi
ğimiz tasarı üzerinde karar kıldık. Buradaki 
sükûtumuz; kanunun görüşülmesi fazla uzama
sın, lüzumsuz konuşmalar olmasın, zamandan 
tasarruf edelim endişesinden ileri geliyor. Bu
nun ötesinde her hangi bir art niyetin sahibi 
değiliz. Arkadaşlarımıza ve onların kıymetli fi
kirlerine saygımız sonsuzdur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Asütay 
arkadaşım; «İşçi meskenleri için kurulan koo
peratifler bu kanunun hükmüne tabi midir?» 
diye net bir sual soruyorlar. Cevabımız gayet 
açıktır; kanunun metninde de vardır, tabidir.. 
İzah etmekten kaçman yok. Sarih bir metinle 
gelmişiz; şüphesiz kaçınma bahis mevzuu ola

maz. Gizli kapaklı her hangi bir işlem yapıl 
mıyor. 

Yalnız bir açık nokta vardır, o da şudur : 
198 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (d) bendi 
gereğince sosyal mesken inşaatı, işçi evleri ve 
bunlardan daha küçük nitelikte bulunan mes
ken iktisapları binde 35 nisbetinde Emlâk Ahm 
Vergisine tabidir. Yine de bu çeşit meskenler
den alınacak Emlâk Alım Vergisi binde 35 nisbe-
tindedir. Bizim de gönlümüz işçilerin sosyal ni
telikteki kooperatifler eliyle yahut sigortalar 
eliyle yapacakları meskenlerden vergi almama
yı arzu ediyor, fakat bunun hududunu çizmek 
mümkün değil... 

Şimdi, meselâ işçiler muaf tutulduğu takdir
de, yarın Memur Yardımlaşma Sandığı kurulu
yor, bu sandık da aynı şekilde, kooperatif eliyle 
bina inşa etme yolunu tutacak. E, Ordu Yar
dımlaşma Sandığı var, bu da tutacak koopera
tif eliyle inşaat yapacak. Ordu Yardımlaşmayı, 
Memur Yardımlaşmayı, İşçi Yardımlaşmasını 
vergiden istisna ederseniz, bu defa zengin va
tandaşlar kendi aralarında kooperatif kuracak
lar, onlar da bina inşa etmeye kalkacaklar ve 
böylece verginin mevzuunu tamamen ortadan 
kaldıracaklar. Ama onlara tanınmasın!.. E, va
tandaşlık hakkı eşit değil mi, Anayasa ve ka
nunlar karşısında vatandaşlar eşit değil mi? 
İşçiye tanınan hak memura tanınmaz mı? Me
mura tanınan hak ordu mensubuna tanınmaz 
mı? Bunlara tanınan hak vatandaşa tanınmaz 
mı?.. Bu zinciri uzatırsanız hududunu çizmeye 
imkân yoktur. 

Kanun vâzıı düşünmüş taşınmış, işçiyi düşü
nerek neticede oradaki nisbeti binde 70 ten bin
de 35 e indirmeyi münasip görmüş... E, Komis^ 
yon Sayın Reşit Ülker arkadaşımın düşündüğü 
noktayı düşünmüş; bir tek kişi Anadolu'da 
kendi arsası üzerine ev yapar, yaptığı ev kaç 
liraya çıkar diye düşünülmüş, ortalama olarak 
50 bin lira olur denmiş, icabında ilerde tatbikatta 
bir sıkıntı olursa Hükümetin bu istisnayı 100 
bin liraya kadar tanımasını muvafık bulmuş, 
yani tek bir vatandaşın kendi arsası üzerinde 
icabında inşa ettiği binanın 100 bin liralık kıs
mı vergi kapsamı dışında bırakılmış. 

Komisyon bir de şunu düşünmüş; demiş ki : 
Babalarından miras yoluyla bir arsa kalmıştır. 
Bu arsa üzerine vereseler bina inşa ederler. E, 
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böyle inşa edilen binanın da 100 bin liralık kıs
mı, ki bugün getirdiğimiz tasariyle yetki veri
yoruz Hükümete, icabında bu 50 bin liralık is
tisnayı 100 bin liraya çıkarabilir, muaf olsun 
denmiş. Bu kadar ileriye doğru, sosyal mülâha
zalarla yapılan, düşünceler ve tetkikler sonunda 
huzurunuza getirilen metnin, alelacele getiril
miş, derme çatma, düşünülmeden getirilmiş bir 
metin ithamı altında bırakılması hakikaten 
haklı bir iddia değildir. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımın mensuboldu-
ğu partinin değerli üyeleri de bilirler; uzun 
uzun, tam onbeş gün komisyon bu konular üze
rinde çalışmış, yapabileceğini, getirebileceğini 
imkân nisbetinde hakkaniyete uygun olarak ge
tirmiştir. 

ıDiyor ki, bir arkadaşım; «Yeni vergi geti
riyorsunuz..» Yeni vergi getirme bu Meclisin 
hakkıdır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Açık olarak 
söyler, yeni vergi getiriyorum diye; kaçakçı
lığı önlüyorum diye değil!. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Açık efen
dim... 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla-
rnm, birbirimize kötü söz söylemek aslında 
gayet kolay. Aslında iyi söz söyliyebilmek 
ve karşılıklı sevgi ve saygıyı aramızda mu
hafaza etmek doğru olan şey. Kolayı, diğer 
türlüsü mümkün. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Kötü söz 
yok... 

BAŞKAN — Ve aslında birbirimize karşı 
geniş anlamda sevgi ve saygı duyarsak, mil
letten de o nisbette sıevgi ve saygı beklemeye 
hakkımız olur. Onun için, daha yumuşak, 
daha itidalli hitabedelimı birbirimize. Yoksa 
herkes kötü söz söylemekte gayet mahirdir, ga
yet kolaydır, gayet rahattır. 

Buyurun, devam edin siz; yumuşak yumu
şak Komisyonun görüşünü arıklayın. , 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşım da bilirler ki, ben, mizaç itiba
riyle, kürsülerde yahut hususi münasebetle
rimizde haşin sözler söylemekten sureti kati-
yede kaçınırım. Hele bu kürsüyü on sene
dir haşin sözler için asla kullanmadım ve kul 

lanmam. Ağzımdan çıkan sözlerin zabıtlara 
haşin olarak geçmesini istemem; çünkü buna 
ihtiyacım yoktur, fikirlerimi daha güzel söz
lerle ifade edebilirim. Sayın Reşit Ülker 
de benim tıynetimde bir insandır, ama bugün 
dense fikirlerini izahta haşin kelimeler 
seçiyor, kendine ,göre kendini pek haklı görü
yor.. Bilmiyorum artık; görüşüne hürmet edi
yorum. 

Şimdi bir kaçınma da yok ortada.. Bir ka
nun metni getiriyoruz, diyoruz ki : Elskiden 
gayrimenkul devrini vergilendiriiyorduk, bugün 
birtakım mülâmazalarla bu şekli değiştiriyoruz; 
gayrimenkul üzerine yapılan inşaat olayını 
vergilendiriyoruz. Bunun kaçakçılık neresin^ 
de? Ama prensibinde mutabık olmıyabilirsi-
niz, beğenmiyebilirsiniz; ayrı konu.. Reyinizi 
o şekilde kullanırsınız. Bundan daha açık bir 
şey olur mu? Metin açık; itirazlarınızdan da, 
okuyunca iyi anladığınız ortaya çıkıyor. 

Durum aydınlandı; Komisyonunun görüşü 
bu merkezdedir; kabulünü saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, lütfen usu
lüne uygun olanak sualinizi sorun. 

İşte şimdi usule uygun. Sual şu anda soru
lacak, buyurun. Bugün sakin olan bdraz. Bu
gün biraz sinirli görüyorum! sizi. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, şu ricada bulunuyorum : Elimizdeki ta
sarının, 12 nci sayfasında, uzun uzun; kaçak
çılık olduğu ve bunun Harçlar Kanununda ar
tırma yapılarak önlenmesinin mümkün olma
dığı, bundan dolayı bu kanunun değişiklik ge
tirdiği ifade edilmektedir. ' Şimdi koopeartif-
ler, laileler, kaçakçılık yapması mümkün üni
teler olarak mı görülmektedir Komisyonca? 
Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR^ 

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Burada Sa
yın Ülker'in endişesini anlıyorum, ama o da 
bizim endişemizi anlasın lütfen. Diyoruz ki, 
kooperatifler hakikaten kaçakçılığa müsaittir. 
Beş kişi yan yana gelir, yahut bir mütaahhit 
beş kişiyi yan yana getirir bir kooperatif kur
durur. Var mı mâni bir hüküm mevzuatta? 
Yok. Kurduğu bu kooperatifi! vergi dışı bıra
kır, vergi dışı bırakınca da kooperatif yo-
liyle yapılan inşaatlar muafiyet kazanmış 
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olur, bu suretle vergi kaçakçılığı yapılmış 
olur. Bizim zaten kapatmak istediğimiz nokta 
burasıdır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Aaileler?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, 
istisna hükmüyle, aileler, korunması lâzım-
geldiği ölçüde korunmuştur, ama fazla, daha 
büyük inşaat yapan aileleri korumak isteme
dik; onun için istisna hükmünde onları o nis-
bette dışarda bıraktık. 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Bir soru sora
bilir miyim? 

BAŞKAN '— Şimdi asılında bu müzakere 
önergeyi veren kişi ile Komisyon arasında cere
yan ediyor.v Usul dışı olur. Müzakere sıra
sında Komisyon izahat vermiş olsaydı sual 
sorabilirdiniz. Eğer soracağınız sual bu öner
geyle, Sayın Asutay'm verdili önerge ile ilgili 
ise... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Evet, evet. 
Aynı konuda... 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak 
üzere müsamaha ederim. Yani usulü öğrene
lim; çünkü Asutay lile Komisyon arasında ge
çiyor mücadele, münakaşa, mübareze; Mec
lis dinliyor. Ona göre ya Asutay'm önergesi 
kabul edilecek veya reddedilecek. O yönde 
ise, Sayın Asutay'm istihdaf ettiği önergenin 
bir suali olacak. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bir beyan
ları oldu, bir hususu açkkladılar; % 50 yi 
yüzde yüz artırarak yapabiliriz, çıkarabiliriz 
dediler. Bunun hiçbir şeye dayanmadığı ka
nısındayım. Şimdi, sadece Hükümetin Gider 
Vergisini yüzde yüz artırmasına ait bir yetki 
var, istisnai, şimdi böyle oir şey, var mı? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ' ADINA ABDUR-
RAHMAN GÜLERR (Devamla) — Efendim, 
(ig) fıkrasının altında, bu 50 bin liranın 'altın
da, «Bu fıkradaki muafiyet hükmünü bir mis
line kadar artırmaya Hükümet yetkilidir» diye 
sarahaten vardır. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Efen

dim, hem Komisyon hem de vekâleti üzüyo
ruz. Endişeli bir mevzu, onun için taciz edi
yoruz. İşçi mesken koperatiflerl bir kanunla 

sınırlandırılmıştır. Yani birimiz bir koopera
tif kurmazsak Sosyal Sigortalar Kurumu kredi 
açmaz.. 4792 sayılı Kanun bu... 

BAŞKAN — Onlar malûm efendim. Siz so
runuzu sorun; onları herkes biliyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Şim* 
di, 100 metrekarelik bir ev üzerine bir 100 
metrekarelik daha, bir 100 metrekare daha 
yapıyor mütaahhlilt kanun hükümlerine göre. 
Bunu müstakil ev yapmadan ayırmanın es
babı mucibesi ne? Bunu anlıyamadum. 

BAŞKAN — Biraz evevl jbeyan ettiler tah
min ederim ama. 

Buyurun sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, 
daha önceki izahlarıma ytine ekliyecek bir şey 
bulamıyorum. Binde 35 nisbetine indirdik di
yorum, bunu kâfi gördük diyorum; bunun 
şümulünü artırırsak hududunu çizmek imkânı 
yoktur diyorum. E, şimdi demek mümkün; 
60 bin lira kredi alma imkânına kavuşmuş 
bir işçi kooperatifini korumak lâzım da, on 
tane köylünün yan yana gülerek hiçbir kredi 
almadan bina yapmak mecburiyetinde kalma
ları halini korumak neden mümkün olmasın?.. 
Yahut memurların yan yana gelerek koo
peratif yoliyle inşa ettikleri binayı ayini man
tıkla vergi dışı bırakmak neden mümkün ol
masın? Bütün bu hudutları çizemediğimiz için 
işçilere sadece binde 35 gibi bir muafiyet ta
nımayı muvafık bulduk ve verginin tamamını 
kaybetmemek için bu hudutta durduk djiyo-
rum. Beyanım sarihtir. 

IBAŞKAN — Sayın Kazova, sual mi sora
caksınız 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Evet, 
bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Bu Sayın Asutay'm bu öner
gesiyle ilgili olarak mı sual 'soracaksınız? 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Bu ka
nun üzerinde soracağım. 

BAŞKAN — Hayır, bu madde üzerinde 
mi? Değil.. Bundan sonraki madde üzerinde 
mi? Anlıyamadım. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Umumisi 
üzerinde... 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde kiTayeti 
müzakere takriri verildi ve kabul edildi. 
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İVTEHMET KAZOVA (Tokat) — Bundan 
sonraki madde üzerinde... 

BAŞKAN — Bundan sonraki madde üzerin
de... Peki 

Sayın Komisyon yetkilisi!, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, siz de önergeye karşı beyan

da mı bulunmak istiyorsunuz? 
MALÎYE BAKANI MElSUT EREZ (Kütah

ya) — Evet efendim, beyanda bulunmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın Bakan, sayın ar
kadaşlarım; hepimiız arkadaşımsınız, hepiniz 
dostulmsunuz; hoşsunuz, iyisiniz, fakat benim 
için en iyi arkadaş İçtüzük... 

Şimdi, Yüce Meclis doğru, yanlış; haklı, hak
sız, yeterlik önergesini kaJbul etti. Yeterlik öner
gesini kabul ettikten sonra artık melsele değişik
lik önergelerinin okunması, Komisyonun buna 
iltihak edip etmediğimin araştırılması ve Mecli
sin bu önerge karşısında hakemliği... Bizim için 
yapılacak iş, o... Ya yeterlik önergesinde oyu
muzu kullanırken çok dikkatli kullanalım, ko
nuşmalarımızı ona göre ayarlıyalım, aksi tak
dirde usul dışına çıkıp birtakım karışık işler 
olmasın. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Şimdi görüşülen önerge üzerinde konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Asutay'ın önergesi üzerinde... 
Peki, buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Sayın Asutay arkadaşımız Reşit Ülker arkada
şımız; «Bâz bâzı beyanlarda bulunuyoruz, öner
geler veriyoruz, tereddütlerimizi burada anla
tıyoruz, ne komisyondan ses seda çıkıyor, ne 
Hüküme'titen» buyurdular. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, bir ri
cam olacak; Sayın Reşit Ülker'in beyanına lüt
fen cevap vermeyiniz. Çok rica edeceğim, Sayın 
Asutay'ın önergesini» hedef alarak beyanda bu
lunun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Evet Sayın Asutay böyle beyanda bulun
dular. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunlar müzake
reye başlandığı tarihten beri görüyorsunuz; sık 
aık huzurunuzu işgal ediyorum ve dilim döndü
ğü kadar düşüncelerimizi anlatmaya çalışıyo-
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mm. Dostunuzu az ziyaret edeceksiniz, bıktırır
sınız. ikide birde huzurunuza çıkarsam, ikide 
birde konuşursam sizleri usandırmak endişesini 
taşıyorum ve şu kürsüye de zannederim ki, müm
kün olduğu kadar az çıkmakta isabet vardır. 
Yoksa, muhterem önerge sahibi arkadaşımın fi
kirlerine değer vermediğim için, onun tereddüt
lerini gidermek istemediğim, için değil; iş'te böy
le bir endişe ile sadece şu önergede, şu madde
de düşüncemizi arz etmekten hazer etmiş idim. 

Şimdi koopratifler konusunda meseleyi şöy
le düşünmek lâzımgelir. Halihazırda bir Emlâk 
Vergisi Kanunu var. Bu kanun uygulanıyor. Bu 
kanuna göre bir kooperatif işçi meskenleri) ya
par ve bu meskenleri işçilere devreder üse, ya
ni kooperatifle işçi ferdî münasefbete geçer ise, 
vergiye tabi midir, değil midir? Halen ona bak
mak lâzımgelir? Halen bu binde 35 nispetindeki 
vergi ödeniyor. Yani böyle bir kooperatifte, 
ferdileşmeye geçtiği zaman sosyal mesken nite
liğindeki mesken tapuya kooperatif ortağı -işçi 
adına tescil edilirken bu vergi ödenmektedir 
halen. Biz de bunda bfy" değişiklik getirmiyo
ruz, yeni bir vergi ihdas etmiyoruz. Binaenaleyh, 
şimdi arkadaşımız 198 sayılı Emlâk Alım Ver
gisi Kanununda mevcudolmıyan bir istisnayı 
burayı koydurmak istiyor. Biz de yeni bir vergi 
ihdas etmediğimize göre, istisnalar vergi ziyamı 
çoğalttığı için, vergi ziyamı kolaylaştırdığı için 
'bunu katoul edemediğimizi, arkadaşımızın bu 
teklifini olumlu karşılayamadığımızı ifade edi
yoruz. «Önergeye katılmıyoruz» beyanımızın 
tahdmda müstetir olan mâna buidur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay ta
rafından verilmiş bulunan değişiklik önergesini 
Yüce Meclisim oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
memiştir. 

83 ncü maddeyi me'tinde yazılı şekliyle Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Aynen kaJbul edilmiştir. 

Madde 84. — Aynı kanunun 4 ncü madde
sinin (a) fıkrasının başına «kuru mülkiyetin 
devri ile» ibaresi eklenmiş aynı maddeye ayrıca 
aşağıdaki (e) fıkrası ilâve edilmiştir : 

e) Arsa veya bina üzerine inşa veya binaya 
ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya 
katlar meydana getirilmesinde satış değeri, 
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BAŞKAN — 84 ncü madde üzerimde söz is-
tiyen .. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Beyan esası 
Madde 8. — Emlâk Alım Vergici, arsa üze

rine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, 
(bağımsız bölümlar veya katlar meydana getiril
mesinde vergi dairesine, diğer hallerde tapu 
daiıesine yapılacak yazılı beyan üzerime tarho-
lunur. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası Maliye Ba
kanlığınca tesbit ve tâyin olunur. 

Tarh yeri 
Madde 10. — Emlâk Alım Vergisi 8 nci mad

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

Tarh zamanı 
Madde 11. — Emlâk Alım Vergisi, arsa üze

rine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, 
bağımsız bölümler veya katlar meydana getiril
mesinde belediyelerce yapı kullanma iznini'n (is
kân belgesi) verilmesinden, diğer hallerde mua
melenin tapu dairelerinde yapılmasından önce 
tarih olunur. 

BAŞKAN — 85 no* madde üzerinde söz isti-
yen... Yok. Maddeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum .Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 86. — Aynı kanunun 12 nci madde
sinin biri'nci ve ikiflici fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«ilgililer tarafından beyan edilecek satış de
ğerleri ve satış bedelleri, beyan tarihi'ndeki ra
yiç bedelden aşağı olamaz. 

Rayiç bedel beyan tarihindeki normal alım -
satım bedelidir.» 

BAŞKAN — 86 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 87. — Aynı kanunun 15 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
m:î}tir : 

Vergi daireleri gerek re'sen ve gerekse bil
dirim suretiyle eksik beyan edildiğini öğren
dikleri satış bedeli ve satış değerler:» için rayiç 
bedel takdiri yaptırırlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Buyurun Sayın Güner. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Kıymetli 
arkadaşlarım; 87 nci maddeye aynen uyuyoruz, 
fakat 198 sayılı Kanunun 15 ncj maddesinde 
bu müracaat süresini 1 yıla bağlamışlardı. Şim-
dj yeni tasarımızda bu 1 yıldan acaba ne sakın
calar görüldüğünü gerekçede de tamamen anla
mış değiliz. 

Aziz arkadaşlarım, biliyorsunuz alım - satım
da taraflar birbirine darılabilirler. Istiyen iste-
miyen mütemadiyen vergi dairesine ihbar yapa
bilir. Mal alan veya mal satanı 1 sene içinde 
her türlü ihbara muhatap tutalım, ama 1 seneyi 
geçenlere böyle ihbarlar yapmak suretiyle hem 
Devletin bir dairesini, hem de mal alıp satanları 
muhatap tutmıyalım diye «1 yıl içinde rayiç be
deli takdiri yapılır» diye bir önerge veriyorum. 
Sayın arkadaşlarımın ve sayın komisyonun buna 
iltifat göstermesini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Sayın Maliye Bakanı, yerinizden. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, Sayın Güner arkadaşımız 
bu 88 nci maddedeki süreye değinmişti. Komis
yon 88 nci maddeyi tasarıdan çıkarmıştır. Bina
enaleyh, madde 87, tasarı metninin 88 nci mad
desine tekabül eden madde tasarıdan çıkarıl
mıştır, demektedir. Zannederim, kendisinin müd
det ile ilgili beyanı bu madde ile alâkalı idi. Ko
misyon bunu tasarıdan çıkardığına göre ve Ko
misyon metaini de esas alarak müzakere etti
ğimize nazaran, eski kanundaki hüküm aynen 
durmaktadır ve müddette de b ir değişiklik ya
pılmamış olmaktadır. 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan bir önerge var, önergeyi muameleye 
koyacağım, 

Sayın Güner, önergenizi muameleye koyu
yorum efendim, öyle mi? 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Önergenizi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
87 nci maddenin son cümlesindeki «için» ke

limesinden sonra «bir yıl içinde rayiç bedel 
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takdiri yapılır» değişikliğinin ilâvesini arz ve j 
teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, bu madde müzakere edil
miyor. Komisyon bu maddeyi çıkarmıştır. 198 
sayılı Kanundaki madde aynen duruyor. 

BAŞKAN — Şimdi 87 nci madde olarak 
okuttum o maddeyi ben, Yüce Meclis dinlemiş
tir. 

«Madde 87. — Aynı kanunun 15 nci madde
sinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir» : 

«Vergi daireleri gerek resen ve gerekse bil
dirim suretiyle eksik beyan edildiğini öğrendik
leri satış bedeli ve satış değerleri için rayiç 
bedel takdiri yaptırırlar.» 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) —. Sayın Başkan, arkadaşımızın önergesi
nin istihdaf ettiği fıkra değişmiyor. Esas kanu
na bakacak olursak, 15 nci madde 2 fıkradan 
müteşekkildir. Birinci fıkra; «Vergi daireleri 
gerek resen ve gerekse bildirim suretiyle aşağı 
bedelle satıldığım öğrendikleri gayrimenkuller 
hakkında rayiç bedel takdiri yaptırırlar.» şek
lindedir 

Şimdi bu fıkra değiştirilip şu hale geliyor: 
«Vergi daireleri gerek resen ve gerekse bildirim 
suretiyle eksik beyan edildiğini öğrendikleri sa
tış bedeli ve satış değerleri için rayiç bedel tak
diri yaptırırlar.» 

Sonra ikinci fıkra geliyor ki, arkadaşımızın 
önergesi 2 nci fıkra ile ilgilidir. O fıkrada hiç
bir değişiklik yapılmıyor. 

BAŞKAN — Zaten o bizi şimdi ilgilendir
mez. Bizimki okuduğumuz kısma inhisar ediyor. 

Sayın Güner, bu izahat karşısında önergenizi 
muameleye koyayım mı yine? 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Aynen 
kalıyorsa geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Güner önergesini geri aldı, muamele

den kaldırıldı. 
87 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şekliy

le Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. ! 
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Madde 88. — Aynı kanunun 16 ve 17 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme zamanı ve yeri 
Madde 91. — Emlâk Alım Vergisi arsa üze

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

Memurların sorumlulukları 
Madde 92. — Gerekli verginin tamamen öden

mesinden önce muamele yapan tapu memurları 
ve yapı kullanma izni (iskân belgesi) veren me
murlar verginin ödenmesinden mükellefler ile 
birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

ilgili memurlar bu madde gereğince öde
meye mecbur oldukları vergiler için mükellefle
re rücu edebilirler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bura
da her halde bir tabı hatası olmuş. Tasarı met
nine dikkat ederseniz ^Madde 91» olarak vazılı 
olan husus madde 91 de#il de madde 16 olacak. 
Lütfen o şekilde düzeltelim. 

Bu 92 nci madde olarak tasarı metninde nu
mara almış olan madde de «Madde 17» olarak 
düzeltilecektir. Bu hususu öngören bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanunu tasarısının, Emlâk Alım 

Vergisi ile ilgili kısmının 88 nci maddesinde 
zikri geçen ve sehven «Madde 91» ve «Madde 
02» olarak yazılan madde numaralarının «Mad
de 16» ve «Madde 17» olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Önerge komisyon tarafın
dan verilmiştir. Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu şekliyle düzeltilecektir. 
Madde üzerinde söz istiyen? Yok. Maddeyi 

bu şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 89. — Aynı kanunun 17 nci madde
sinden sonra aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
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Mahsup 
Ek Madde 1. — Arsa üzerine inşa veya bina

ya ilâve suretiyle binalar, katlar veya bağımsız 
bölümler meydana getirilmesinde hesaplanan 
Emlâk Alım Vergisinden, bunların meydana ge
tirildiği takvim yılından önceki 5 yıl içinde üze
rine inşaat veya ilâve yapılan arsa veya bina
ların tamamı veya payına ilişkin olarak aynı 
mükellefler tarafından ödenmiş bulunan Emlâk 
Alım Vergisi mahsubolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

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

Bu miktar 50 liradan az, 250 liradan çok 
olamaz. 

BAŞKAN — 90 nci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanuniyle ilgili 

değişiklikler 
Madde 91. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

BÖLÜM : 3 
Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nisbet 

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

matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Ka
nununa göre bulunan değerlerdir. (12 nci mad
dede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgel-
diği takdirde matrah yukarda yazılı değerler
den bu tenziller yapıldıktan sonra kalan mik
tardır.) 

Mükellef ilk tarhiyatta nazara alınmak üze
re Veraset ve intikal Vergisi mevzuuna giren 
malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerin
den faydalanarak, belirtmiyenler bakımından ise 
Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile 
ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre değerle
mek ve beyannamelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

25 . 6 . 1970 O : 2 
a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre 

defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden 
takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz ser
maye, ticari sermayedir. 

Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle 
çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz serma
yelerini tesbit edebilirler. 

İşletme esasına göre defter tutanlarla götü
rü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye 
olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı 
beyan edilir. 

Öz sermaye veya ticari varlık; bu maddede
ki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan 
hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işletme
lere dâhil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci 
bölümündeki esaslara göre tesbit olunur. 

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

c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle 
değerlenir. 

d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihi
ne takaddüm eden üç yıl içindeki en son mu
amele değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı de
ğil ise veya kayıtlı olup da üc yıl içinde mua
mele görmemiş ise itibari delerle değerlenir. 

e) Tahvilât: Vergi Usul Kanununun 281 nci 
maddesindeki hükümlere göre değerlenir. 

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

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

Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, 
bunlar dışındaki bilûmum haklar (sınai ve ede
bi mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mü
kellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhi
yatta nazara alınmaz. 

İdare yukardaki esaslara göre beyan edilen 
bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin ve-
rildisoi tarihten itibaren en gec onbes gün için
de tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden 
malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak 
değerlerine göre ikmal edilir. 

İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükel
lefler tarafından bu maddedeki esaslara göre 
beyan edilen miktar ile idare aynı değerleme öl
çülerine göre bulunan miktar arasındaki farka 
ait vergi küsuru cezalı olarak alınır. 
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Ancak, gayrimenkullere ilişkin değerleme- I 
lerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza 
uygulanmaz. 

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

BAŞKAN — Buyurunuz sayın komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZÖÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
10 ncu maddeden sonraki ikinci paragrafta yer 
alan (mükellef) kelimesi (mükellefler) olacak
tır. 

BAŞKAN ^- Peki efendim, o şekilde düzel
tilecektir. 

9.1 nci madde üzerinde Sayın özdenoğlu, bu
yurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — 'Sayın 
'arkadaşlarım, evvelâ maddenin somdan üç ön
ceki bendinde bir yazılış hatası var. Şöyle ki : 
«Miktar arasındaki farka ait vergi küsuru ce
zalı olarak alınır» ibaresi «vergi kusur cezalı 
olarak alınır» şeklinde düzeltilmesi lâzımdır. 
Zannediyorum gözden kaçmıştır. Bunun bu şe
kilde düzeltilmesi için de (bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Aynı cümleye başlangıç teş
kil edecek ifadede bir «Lialson» var (ile); on
dan sonra gelen «idare» kelimesi de «idarece» 
olacak. Aynı değerleme ölçülerine göre bulu
nan miktar o şekilde düzeltilecektir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bu vârisler kendilerine intikal etmiş olan 
servet unsurlarını kendilerine göre değerlendi
rip beyan edeceklerdir. Bu beyan karşısında 
vergi dairesi de kendi zaviyesinden bir tesbit 
ve değerlendirme yapacaktır. Bu şekilde mad
dede etraflıca ve çok mikatrda maddede beyan 
edilmiş olan kalemleri teker teker değerlendir^ 
nıiış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın komisyon da 
takdir ederler ki, memleketimizin şartlarına 
ıgöre, bütün bu gayrimenkuller, ticari işletme
ye dahil olsun olmasın, gerek menkul mallar, 
rayiç üzerinden gemiler, esham ve tahvilât ve 
nihayet yabancı paralar gibi hakikaten vatan
daşın, mükellefin ve vârisin işin içinden çıka-
mıyacağı girift ve çetin birtakım hesaplarla 
mükellefi karşı karşıya bırakmaktadır. 

Hiçbirimiz elimizdeki eshamın ve tahvilâtın 
değerini bilemeyiz. Elinde ecnebi parası olan, | 
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bunun kambiyo kuruna göre ne edip ne etme
diğini bilemez. Şimdi nasıl olsa vergi dairesi 
bir değerlendirme yapacaktır. Yani, mükelle
fin vermiş olduğu beyan, esas itibariyle bir 
hüküm ifade etmektedir, asıl değerlendirmeyi 
idare yapacaktır. Öyle ise mükellefe tahmil edil
miş olan bu külfet neden? Türkiye'de bu işin 
içinden çıkabilecek kaç mükellef vardır? Bu 
hususu sayın komisyonun dikkatine arz etmek 
isterim, (bir. 

Gayrimenkul hakkında hüküm konmuştur, 
«Ancak gayrimenkullere ilişkin değerlendirme
lerde % 50 ye kadar bulunacak fark için kusur 
cezası alınmaz.» diyor. Demek ki, mükellefle 
Devletin tesbit etmiş olduğu kıymet arasında 
% 50 den fazıla bir fark olduğu takdirde bu
nu da cezaya tabi kılıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hakikaten vâ
risin birden fazla olduğu ahvalde, ki elbette 
ıbuna çok rastlanacaktır, bir gayrimenkule kıy
met takdir ederken gerçek kıymetini vereseler 
arasında tâyin ve tesbit etmek çok müşküldür, 
aslında çok da yanıltıcıdır. Küçük hâdiseler 
gayrimenkul kıymetlerine tesir ediyor, istim
lâkler gayrimenkul kıymetlerine tesir ediyor, 
alım satım ve inşaat durumları gayrimenkul 
kıymetlerine tesir ediyor, öyle ise takdir buyu
rursunuz ki, bu madde ile mükellefe yüklenmiş 
olan vecibeler aslında realize edilecek vecibe
ler değildir muhterem arkadaşlar^ Siz beyan
name vereceksiniz, vatandaş beyanname vere
cek, fakat asıl son sözü söyliyeoek ve değer
lendirmeyi yapacak olan Devletin kendisidir. 
Bunlar boş yere vatandaşı uğraştıran formali
telerdir ve daha acailbi vatandaşı yanlış beyan
lara teşvik etmektir bu. öyle ise, iki başlı bir 
müesseseyi müsaade buyurursanız tek taraflı 
bir müessese haline ifrağ edelim, vatandaş, 
mükellef bu vergideki kıymetleri değerlendire
rek değil, kıymet olarak şu kadar esham, şu 
kadar tahvilât, desin. Kambiyo kurunun değe
rini bilmez, gayrimenkulun değerini gerçek 
olarak hesaplamak yoktur. Ama miktar olarak, 
ayın olarak, cins olarak belirtsin. Nasıl olsa 
Devlet bu işi salahiyetli kişilerle yapacaktır, 
kararını verecektir. 

Bununla da bitmiyor muhterem arkadaşla
rım, takdir edersiniz ki, bu vergilemeye kar
şı vatandaşın gerek malî kaza neadinde, ge-
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rek sonunda Deıvlet Şûrası nezdin.de itiraz ve 
dâva açma hjakları mevcuttur. İtiraz komisyo
nuna g-id*cektir, beğenmezse temyiz komis
yonuna gidecektir ve nikayet Danıştaya gide-
«ce&Ür. öyle ise burada mükellefi birtakım lü
zumsuz işlemlerle, kendisini büyük müşkülâta 
sevk eden istemlerle karşı karşıya bırakmanın 
bizce hiçbir pratik faydası yoktur. Birtakım 
krriasî muamelelere Devleti ve vergi daireleri
mi boğmaktan başka bir işe yaralayacaktır. 

Çok istirham ediyorum, bu madde son de
rece mühimdir. Böyle acele geçmesi için hiçbir 
sebep göremiyorum. İlerde karışıklıklara sebe-
bolaıbilir, yanıltıcı birtakım muamelelere se-
bebolabilir. 

Benim istirhamım, Komisyon bu maddeyi ge
ri alsm ve arz ettiğim esaslar dairesinde yalnız 
Devlete ve vergi dairelerine vfccibe tahmil ede
cek şekilde ve değerlendirmenin sadece Devlet 
tarafından yapılması peklinde bir esasa bağlasın 
ve metni o şekilde Yüksek Meclise arz etsin. 

Demin ara etmiş olduğu bu ibare değişikliği
ne mütedair önergemle birlikte bu teklifimi Yük
sek Meclise arz eder, derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) *— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Şinasi özdenoğlu arkadaşımın teklifi eski 
hükümlerin kanunda aynen ipka edilmesini mu-
tazamMlB&ır. O zaman, biz bu hükümleri niçin 
getirdik, bunu izah etme durumu hâsıl olur. 

Muhterem arkadaşlar, Veraset Vergisindeki 
tatbikat bugün şöyledir : Vefat tarihinden itiba
ren kanunda yazılı süre içinde mirasçılar tara
fından beyanname verilir ve kendilerine intikal 
eden tereke orada kıymetleriyle birlikte bildiri
lir. 

Bakınız bir hüküm okuyacağım : «Ticari 
sermayeye dâhil olsun olmasın, bilûmum bina
larla arazi vergi değerleriyle değerlenir. Vera
set ve İntikal Vergisi tatbikatında işbu gayri-
menkuller mükellefler tarafından tâyin ve be
yanname ile bildirilecek rayiç değerleriyle de
ğerlendirilir. Mükellefler tarafından tâyin ve 
beyan olunacak rayiç değerler bu malların fülen 
getirmekte bulundukları veya kiraya verdikleri 
takdirde yıllık kiranın 10 katından az olamaz» 
diye, mükelleflerin kendilerine intikal eden men

kulleri, gayrimenkulleri ne şekilde değerlendire
ceklerini ve beyannamelerinde ne şekilde bildire
ceklerine dair bugün de bâzı hükümler Veraset 
ve İntikal Vergisi Kanununda yer almıştır. 

«Madem ki öyle, olduğu gibi kalsın.» diyor 
arkadaşımız. Mükellef, mirasçılar, kendilerine 
intikal eden mallan beyannamede kendilerince 
ve kanunun işaret ettiği şekildeki değerlerle bil
dirdikten sonra vergi dairesinde muamele bitmi
yor. Vergi dairesi bu menkul veya gayrimenkul
leri idari tahkikat ile tahkik eder ve ayrı bir 
menkul veya gayrimenkul tesbit etmişse, mükel
lefin bildirdikleriyle birlikte bunları re'sen Tak
dir Komisyonuna sevk eder, Takdir Komisyonu 
bir kıymet koyar ve o kıymet üzerinden Veraset 
ve İntikal Vergisi tarh olunur. 

İşte bu arz ettiğim muamele gayet geniş bir 
zaman içersinde olmaktadır. Beş on sene, hattâ 
arkadaşların söylediğine göre yirmi sene devam 
eden muameleler vardır. Mirasçı, vefat tarihin
den itibaren dört ay içersinde beyannameyi ve
riyor ve fakat vergisi beş on sene tarh olunamı-
yor, vergi ödenemiyor bu sebeple. 

Vergi ödenemeyince iki durum hâsıl oluyo*: 
Birisi, mirasçılar intikal eden mallar üzerin '.e, 
ki bilhassa bunlar gayrimenkul iseler bir tasar
rufta bulunmaya kalktıkları zaman, meseli sat
mak istedikleri zaman verasetten dolayı vergi 
daireleriyle ilişkileri kesilmediğinden tapu mua
melesi yapılamıyor. Bundan dolayı mükellefler 
şikâyetçidirler. «Bu vergiyi alacaksanız bir an 
evvel alın da biz malımızı istediğimiz gibi tasar
ruf edelim.» diyor mükellefler. 

İkincisi, beyannameler biriktiği için tahsil 
edilmesi gereken vergiler de duruyor. Böyle 
olunca, bir vergi rezerviniz var, bir vergi tahsil 
edeceksiniz, fakat muamelenin uzun sürmesi yü
zünden vergiyi tahsil edemiyorsunuz ve dolayı-
siyle bütçeye girip fasıl ve tertiplerindeki, ez
cümle yatırım masraflarındaki katkısını göstere
miyor. Bu yüzden Veraset ve İntikal Vergisin-
,de tahsilat miktarına bakılacak olursa düşük 
bir nisbet irae etmektedir. Gelir Vergisinde 
% 95 - 98 vergi tahsil edildiği halde, Veraset 
Vergisinde vergi tahsilatı fevkalâde düşük olu
yor. 

Bu hali gidermek için teklif ettiğimiz sistem 
şunu getiriyor : Görüşülmekte olan tasarıda ifa
de edildiği gibi, mükellefler kendilerine intikal 
eden menkul ve gayrimenkullerin değerlerini ön-
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ce kendileri, kendi değer ölçülerine göre beyan
nameye yazacaklar ve beyannameyi vergi daire
sine verince, belirttikleri bu kıymet üzerinden 
derhal vergi tarh olunacaktır. Dolayısiyle mü
kellefin vergi dairesiyle ilk nazarda ilişiği kesil
miş olacaktır. Bundan sonra ikinci safha bağlı
yacaktır ki, bu ikinci safha şimdikinden farksız
dır. Bu safhada daire idari bir tahkikat ile iki 
hususu tesbit edecektir : Birincisi, beyanname
de bildirilen menkul veya gayrimenkuller dışında 
kasten bildirilmemiş başka değerler var mı? 
İkincisi, beyannamede bildirilen kıymetler doğ
ru mudur? Bunu yine re'sen Takdir Komisyonu
na sevk ediyor. Re'sen Takdir Komisyonunca tes
bit edilen değer ile mükellefin bildirdiği değer 
arasında bir fark varsa, aradaki vergi ikmalen 
tarh olunuyor. 

Eskiden, yani halen mer'i tatbikatta hepsi 
re'sen Takdir Komisyonundan geçtikten sonra 
ikmalen tarh olunuyor idi, Şimdiki tasarı eğer 
kanunlaşırsa, beyan ettiği değer üzerinden ver
gi derhal salınacak, bilâhara, re'sen Takdir Ko
misyonunca takdir edilecek bedel üzerinden ver-

• gi ikmalen ve cezasız salınacaktır. 
Beyannamede kasten bildirmediği, mektum 

bıraktığı menkul veya gayrimenkulleri varsa, 
bu, eskiden olduğu gibi bugünkü sistemde de ce
zalı vergiye tabi olacaktır. 

Binaenaleyh, mükellefe ne yeni bir vergi yük
lenmektedir, yeni bir vergi ihdas edilmektedir, 
vergi nisbeti yükseltilmektedir, ne de mükellefi 
hali hazır kanuna nazaran daha fazla bir ceza 
ile karşı karşıya bulundurmak gibi bir husus 
mevcuttur. Burada tamamiyle muamelenin ge
ciktirilmesini önleyici bir hüküm getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Bakanla aslında derin 
bir ayrılığımız yok, ama zannediyorum maruza
tım yanlış anlaşılmış, onun için tekrar huzurunu
zu işgal ediyorum. 

«Vergi yükseltilecektir» şeklinde bir anlayı
şın ,içinde değiliz, böyle bir şey de söylemedik. 
Ancak, takdir buyurursunuz ki, tatbikatta mü
kellef, Veraset ve İntikal Vergisine esas olacak 
matrahı beyan ediyor ve tabiatiyle bu beyan 15 
gün içinde ilgili vergi dairesinde hesaplanıyor 
ve ihbarname tanzim ediliyor. 

Şimdi, nasıl olsa Devlet, vergiyi aldım diye, 
Maliyece, vergi dairesinde yapılması lâzım gelen 
tetkikatı geciktiriyor. Hakikaten tatbikatta bu 
muamele senelerce sürüyor, kendileri de beyan 
buyurdular. Arz etmek istediğim husus şudur: 
Türkiye'de böyle beyannamelerinin tetkikatı yıl
larca sürecek olan vatandaşımız hemen hemen 
yok gibidir arkadaşlarım. Kim yüzlerce kalem 
menkul veya gayrimenkul miras bırakmıştır ki, 
buna dair tetkikat yılları bulsun, yoktur böyle 
şey. Vatandaş belli ölçüler içinde ve Devleti kül
fete sokmayacak muhtevasının tetkikini istiye-
cektir ki, bu da aslında uzun süreli bir şey de
ğildir. Verilmiş olan beyannameye göre Devlet 
vergisini tahakkuk ettiriyor, «Nasıl olsa ben bu 
vergiyi aldım» diye, vergi dairesinin yapacağı 
tetkikat yılları buluyor ve sonunda kıymetlerde 
büyük değişiklik oluyor. Yani, üç liralık gayri
menkul üçyüz liraya çıkmış oluyor. Rayiç bedel 
neye göre tesbit edilecek? Beyannamenin veril
diği zamanki kıymet esastır ama, misliyle, fa
hiş derecede artmış bir gayrimenkulun asıl de
ğeri, beyannamenin verildiği tarihteki değeri de
ğil de o andaki değeri tesbit ediliyor ve vatan
daş mağdur bırakılıyor. 

Beyannamede beyan dışı kalan kıymetler 
için hiçbir müsamaha tanımamak lâzım, doğru
dur. Bunlarla en amansız şekilde mücadele edil
mesini biz de tavsiye eder ve bu konuda kendi
leriyle beraber olduğumuzu beyan ederiz. Bu 
bir kaçakçılıktır ve buna en ağır müeyyideyi tat
bik etmek gerektiğine ve hattâ müeyyidelerin 
artırılmasının lüzumuna şahsan inanmaktayım, 
ama tasavvur buyurun ki, bugün beyanname ve
riliyor, Devlet dört sene sonra o gayrimenkul 
üzerinde inceleme yapıyor, değer yüz misli art
mıştır; dolayısiyle tesbit edilecek değer üzerin
de mutlaka bir adaletsizlik oluyor ve tamamla
mada da aynı adaletsizlik devam ediyor. Bunu 
değerli maliyeciler kendileri de takdir ederler. 

Şimdi, arzum şudur : Madem ki, bu tasarı bir 
vergi reformu olacaktır iddiasındadırlar, öyle 
ise bu kanunda cesur bir hamle yapalım ve be
yannameyi alalım, yapılacak tetkikat için bek
lemeye, uzun zamana lüzum yoktur. Kaç vatan
daşın beyannamesinin tetkikatı aylarca sürer ar
kadaşlarım?.. Nihayet basit birkaç parça kıymet
tir. Bunlar üzerinde süratle tetkikat yapıp, de
ğeri tesbit etmesi gerekir. Böylece re'sen Takdir 
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Komisyonlarını fuzuli yere işgal eden birtakım 
formalitelerden de Devleti kurtarmış oluruz. Ka
nat, açık seçik bir işlem yapmış oluruz. Beyan
nameyi alır, süratle idari tahkikatını yapar ve 
asıl Devletin tesbit edeceği değerlendirme üze
rinden vergi tarh eder ve o şekilde ihbarname 
gönderir. Zaten vatandaş bu tarhiyata karşı ma
lî kaza mercileri ve idari kaza mercileri, yani 
Danıştay nezdinde dâva açma yetkisine sahiptir. 
En âdil, en kısa yoldan bir netice almış oluruz. 
Naçiz kanaatime göre de beyannameler üzerinde 
vergi dairelerinin süratle tetkikat yapmasına 
mâni bir durum yoktur. Teklifimde İsrar ediyo
rum. Muhterem Komisyonun meseleyi tekrar te
zekkür etmesini istirham eder, Yüce Heyetinizi 
saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, Şinasi Özdenoğlu arkadaşı
mıza iki hususu hatırlatacağım, bu suretle sa
yın milletvekillerine de bu hususları duyurmuş 
olacağım ve huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bugün de beyannameler -Takdir Komisyo
nuna gidiyor, mutlaka. Binaenaleyh, getirdi
ğimiz sistem muameleleri yeniden Takdir Ko
misyonuna götürüyor ve Takdir Komisyonunun 
muamelâtını fazlalaştırıyor değildir. Her mua
mele, her beyannamede yazılı kıymet mut
laka 'Takdir Komisyonunun tetkikinden geçi
yor, bu bir. 

İkinci, Sayın özdenoğlu arkadaşım zan
nederim eğer iyi nlot edebildim, iyfi anlıya-
Ibildimse, «Yıllar geçtikçe değerler de artıyor 
ve bu artan değerler üzerinden' takdir yapıla
rak mükellefe vergi tahakkuk ettiriliyor» 
diyorlar. Burada Veraset Vergisinin matrahı 
intikal tarihindeki, vefat tarihindeki değerdir 
ve Takdir komisyonları bu değeri tesbit eder
ken .vefıat tarihindeki, intikal tarihindeki de
ğeri araştırmaktadırlar. Tatbikat böyle cere
yan etmektedir. Biz Takdir Komisyonuna ye
niden muamele gtitürmüyoruz. Onun için şa
yet bir hata yapılıyorsa, bu hata yine yapı
lacaktır, demek oluyor. Takdir Komisyonu
nun işlerini fazlalaştırıyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen... "Yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergesini oku
tup muameleye koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
(Tasarının 91 nci maddesiyle değiştirilen 7338 

sayılı Kanunun 10 ncu maddesindeki, 
«Vergi kusuru cezalı olarak alınır» ibaresi

nin, 
«Verg^, kusur cezalı olarak alınır.» 
Şeklindeki düzeltilmesini arz ve teklif ede

rim. 
Ankara 

Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, ben 
de ifade edeyim, demin zapta geçen hu'süsu : 
Burada «Vergi küsuru» yazılmış, belki, «ku
suru» olacak. Bu ifadeyi baştan devam etti
ren cümlenin bir yerinde; «Beyan edilen mik
tar ile idare aynı değerleme ölçülerine göre 
bulunan miktar arasındaki farka ait vergi 
kusuru cezalı olarak alınır1» deniyor. Bu ifa
de, tabiî Türkçeye uymuyor, «idare» kelimesi, 
«idarece» olacak, galiba? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Evet, Sayın 
Başjkanım, hapsettiğiniz düzeltmeler yerinde
dir. Buraya yanlış olarak geçmiş. 

(BAŞKAN" — O halde, Sayın Şinasi özden
oğlu'nun teklif inil de kap'sıyanbu iki düzelt
meyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

'91 nci maddeyi, vukuîbulan bu 'düzeltme ile 
birlikte Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
ibul edenler.. Kabul etmiyenler... 91 nci madde 
bu şekliyle kabul edilmiştir. 

flYTadde 92. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir i 

Bina ve arazi 
Madde 297. — Ticari sermayeye dâhil ol

sun olmasın bilûmum binalarla arazi vergi de
ğeri ile değerlenir. 

Veraset ve intikal Vergisi tatbikatında iş-
fou gayrimenkuller rayiç bedelle değerlenir. 

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

BAŞKAN — 92 nci madde üzerimde söz is
teyen sayın üye... Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler.. 
Madde aynen kaibul edilmiştir. 
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Madde 93. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
birinci madde eklenmiştir : 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, mükelleflerce (beyan edilmiş 
değerlere göre, (Takdir Komisyonuna sevk 
edilmiş malların değerleri dâJhıil) kısmen veya 
tamamen teşekkül etmiş matrahlar üzerinden 
vergi yürürlük tarihinden itdlbaren üç ay için
de tarh olunur. 

Tarh olunan bu vergiler intikal eden mal
ların Vergi Usul Kanununa göre hulunacak 
değerleri üzerinden cezasız olarak ikmal edilir. 

BAŞKAN — 93 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye... Yok. Maddeyi Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul 
etmiyenler... 93 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
1 . 7 . 1964 tarihli ve 468 sayılı Damga Vergisi 

Kanununda yapılan değişiklikler 
Madde 94. — 1 . 7 .1964 tarihli ve 488 sa

yılı Damga Vergisi Kanununun 14 ncü madde
sinin 2 noi fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması 
halinde aynı miktar ve nisbette vergi alı
nır. 

BAŞKAN — 94 ncü madde «okutulmuş bulu
nuyor. Madde üzerinde söz alan sayın üye... 
Yok. 

Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Maddle 95. — Aynı Kanunun 15 nci: mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için 
ne suretle uygulanacağını tesbite Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — 95 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 96. — Aynı kanunun 16 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Noterde düzenlenecek kâğıtların Damga 
Vergisinin pul yapıştırılması şekliyle öden
mesinde ise bu pullar kâğıtların noterde ka
lan kopyalarına yapıştırılır. 
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BAŞKAN — 96 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye... Yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... 96 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 97. — Aynı kanunun 17 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

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

BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye... Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 98. — Aynı kanunun 18 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

Maliye Bakanlığı lüzum göreceği kâğıtfla^ 
rm vergilsini makbuz verilmesi şekliyle ödet
meye yetkilidir. 

BAŞKAN — 98 nci madde üzerinde Sayın 
Vahit Bozatlı söz aldığını bildirmiş, Sayın 
Bozatlı bu madde üzerinde konuşacak mısı
nız? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, maruzatım 101 nci madde üzerinde ola
cak. 

BAŞKAN — 101 nci madde üzerinde ko
nuşacaksınız. 

98 nci madde üzerinde başka söz ilsiteyen 
sayın üye... Yok. Maddeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 99. — Aynı kanunun 19 ncu mad-ı 
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

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

BAŞKAN — 99 ncu madde üzerinde söz is
teyen sayın üye... Yok. Maddeyi 'oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 100. — Aynı kanunun 22 nci mad
desinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddeye (c) bendi eklenmiştir : 

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

aa) Müsadenin münferit kâğıda taallûk 
etmesi halinde kâğıdın düzenlendiği günü ta-
kilbeden yedi gün içinde, 
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Ibb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli 
kâğıtlara şâmil tolmak üzere verilmesi ha
linde bir ay zarfında düzenlenecek kâğıtla
rın vergisi ertesi ayın yedinci günü akşa
mına kadar. 

ıc) Maliye 'Bakanlığının göstereceği lüzum 
üzerine makbuz verilmesi şekliyle ödeme ya
pılması hallerinde bir ay zarfında dlüzenlene

cek kağıtların vergisi'ertesi ayın yedinci günü 
akşamına kadar, 

Vergi Dairesine ödenir. 
BAŞKAN — 100 ncü madde üzerinde söz 

isteyen sayın üye... Yok. Maddeyi 'metinde ya
zılı şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler,.. Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 101. 
değiştirilmiştir 

Aynı kanuna bağlı (1) sayılı tablo yeniden düzenlenerek aşağıdaki şekilde 

(I) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine tabi kâğıtlar 

I - AKİTLERLE İLGİLİ KÂĞITLAR : 
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Beli parayı ihtiva etmiyenler 
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) 
d) Tütün alım ve satım mukavelenameleri 
2. TeiMifnameler 
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : 
İlk 5 milyon lira için 
Sonra gelen 5 milyon lira için 
10 milyon liranın yukarısı için 
(Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz) 
(Şirket Sermayesinin artırılması halinde artırılan meblâğa yukarıdaki nisbetler 

gulanır ve âzami had yeniden nazara alınır. 
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Belli piaırayı ihtiva etmiyenler 
c) Tütün alım ve satımı ile ilgili rehin senetleri 
5. Taihkimnameler ve sulhnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler1 

b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
6. Fesihhameler : 
a) Belli parkayı ihtiva edenler veya belli parayı ilhltiva öden bir kâğılda ta

allûk edenler 
b) Diğerleri 

II - KARARLAR VE MAZBATALAR : 
1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idari dâvalarla ilgili olmıyarak Da-

nıştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları : 
a) Belli parayı ihtiVa edenler 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
2. Artırma ve Eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmıyan daire ve ku

rumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları 

(Binde 5) 
(10 T.L.) 

(Binde 1) 
(50 Krş.) 

(100 Krş.) 

(Binde 10) 
(Binde 7,5) 
(Binde 5) 

yeniden uy-

(Binde 5) 
(10 T.L.) 
(50 Krş.) 

(Binde 5) 
(25 T.L.) 

(Binde 1) 
(10 T.L.) 

(Binide 5) 
(25 T.L.) 

(Binde 3) 
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III - TİCARİ İŞLETMELERDE KULLANILAN KÂĞITLAR : 
1. Ticari Ve mütedavil ısenetler : 
a) KaJmfbiiyo senetleri ve kambiyo Senetlerine benziyen senetler 
lb) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz senedi) 
2. Varant (Rehin sienedi) 
3. tyda senedi 
4. Taşıma senedi 
c) Konşimentolar 
İd) Deniz ödüncü senedi 
e) İpotekli borç senedi, irat senedi. 

makbuzlariyle gider puslalarınm fatura yerine ge-
2. Ticari belgeler : 
a) Faturalar müstahsil 

çen nüshaları : 
1. 100 liraya kadar olanlar (100 dâhil) 
2. 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) 
3. 1 000 liraya kaJdar olanlar (1 000 dâhil) 
4. 10 000 liraya kadar olanlar (10 000 dâhil) 
5. 50 000 liraya kadar olanlar (50 000 dâhil) 
6. 50 000 den yukarı olanla,r 
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları 
c) Menşe ve mahreç şahadetnameleri 
d) Bilançolar ve işletme hesabı hülâsaları' (Resmî dairelere ve 

ibraz ©dilenler) : 
1. Bilançolar 
2. Kâr ve zarar cetvelleri 
3. işletme hesiabı hülâsaları 
e) Barnıameler 
f) Tasdikli manifesto nüshaları 
g) Ordinolar 
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, 

ve tahsil emirleri 

bankalara 

irs'al, teslim 

IV - MAKBUZLAR VE DİĞER KÂĞITLAR: 
1. Makbuzlar (ibra senetleriyle kabzı muta^almmın imza ve mühürleri ihti

va eden kâğıtlar dâhil) : 
a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar parayı ihtiva eden

ler (100 dâhil) ve ilgilileri tarafından alınan paralar için icra dairelerine veri
len makbuzlar 

b) 500 liraya kadar pairayı ihtiva edenler (500 dâhil) 
c) 1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1 000 dâhil) 
d) 10 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (10 000 dâhil) 
e) 50 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (50 000 dâhil) 
f) 50 000 den yukarı olanlar 
g) Avans makbuzları 
h) Kişiler tarafından belli parayı muitazam! ara olarak resmî dairelere veri

len makbuz ve ibra senetleri ve resmî daireler ne 'abına ödenen paralar 'hakkında 
mütaaddit nüsha olarak bankalara verilen mak'mz senetlerinin mezkûr daire
lere ait nüshaları 

(Binde 5) 
i(10 T.L.) 
( 6 
( 2 
ı( 5 
(' 6 
(Binide 
(Binde 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

5) 
5) 

(Binde 5) 

(25 
(50 
(100 
(200 
(300 
(900 

Krş.) 
Krş.) 
Krş) 

Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 

(Binide 3) 
(10 T.L.) 

(20 
(10 
(10 
( 2 
( 5 

(100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
Krş.) 

100 Krş.) 

(25 
(50 

(100 
(200 
(300 
(1500 

Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş) 
Krş.) 
Krş.) 

(Binde 5) 

(Binde 5) 
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i) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakîki, aidat, 
mek ve mesken bedeli, harcırah tazminat ve saire 
hizmet karşılığı alman paralar için verilen maki 
ödenmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak 
ya emir ve havalelerine tediye olunlduğu takdirde 
kâğıtlar 

j) ödünç alınan paralar için verilen makbuzl 
k) İcra dairelerince resmî daireler namına ç 

zenlenen makbuzlar 
2. Beyannameler : 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta mür 

postanelerce gümrüklere verilen liste beyanname! 
desi için 

ihtisas zamlmı, ikramiye, ye-
ğibi her ne ad ile olursa olsun 
uzlar ile bu paralar nakden 
oari hesaplara nakledildiği ve-
nakli veya teidiyeyi temin eden 

ar veya bu mahiyetteki senetler 
aihislara ödenen paralar için dü-

aselâtınm gümrüklenmesi için 
orde yazılı her mürasele mad-

b) 
1. 
2. 
3. 
4. 
3. 
a) 
b) 
c) 
4. 

Kanun hükümlerine göre resmî dairelere varilen diğer beyannameler : 
Yıllık gelir vergisi beyannameleri 
Kurumlar Vergisi beyannameleri 
Muihtasar beyannameler 
Diğerleri 
Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri : 
500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) 
3 000 liraya kaJdar olanlar (3 000 dâhil) 
3 000 liradan yukarı olanlar 
Tarifede yazılı kâğıtlardan aslı bir lirat" 

(Biride 4) 
(Binde 4) 

(Binde 4) 

(100 Krş,) 

(5 TL.) 
(10 T.L.) 
(2,5 T.L.) 

(1 T.L.) 

(25 
(100 
(150 

Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 

•an fazla maktu veya nispî ver
giye tabi olanların resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (1 T.L.) 

BAŞKAN — 101 nci maddeyi uzun şekliyle 
okutmuş bulunuyorum. 101 nci madde üzerinde 
söz istemiş olan arkadaşlarım; sayın Hayrettin 
Uysal, yok; Sayın Vahit Bozatlı, buyurunuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; madde çok uzun bir liste
yi ihtiva ediyor. Zamanın müsaade ettiği nisbet-
te, mümkün olduğu kadar, çok önemli buldu
ğum bu listedeki çeşitli damga miktarlarına do
kunmak istiyorum. 

Bu madde ile Damga Vergisini gerek nispî 
olanını, gerek maktu olanını artırıyoruz. Maktu 
olanları % 100 artırıyoruz, nispî olanları ise 
binde 5 ve binde 4 olarak artırıyoruz; daha ev
vel binde 4 olanı binde 5 e çıkarıyoruz ve binde 
2 olanı binde 3 e çıkarıyoruz. 

Şimdi, maktu olandan arz etmiştim, % 100 
artırıyoruz. Bu, kanaatimiz o ki, hiç doğru bir 
vergi tahsili yolu değil. Daha 1904 yılında çıka
rılmış olan ve 1964 yılında eni - konu tartışıl
mış olan bu Parlâmentonun kabul ettiği maktu 
Damga vergilerinin miktarını aradan beş sene
lik kısa bir süre geçmekle % 100 artırmanın, 
öyfle zannediyorum ki, hakkaniyetle izahı müm

kün değil. Bunu samimî olarak söylüyorum. 
Çünkü; daha evvel burada kabul edip tartıştığı
mız bir emlâk alım satımında fazla değerden 
dolayı vergi alındığı belirtilmişti. Para kıyme-
tindeki değişmede her sene için % 5 lik bir far
kı Sayın Maliye Bakanlığı Komisyonda kabul 
ettiler; yani dediler ki; «% 5 nisbetinde para
nın kıymetinde bir değişme var, bu % 5 i bu se
beple düşürüyoruz» dediler, vergilendirirken 
fazla değeri. Şimdi, buraya geliyoruz, altı sene
de % 5 ten hesabetsek % 30 etmesi lâzım. % 100 
artış yapmaya imkân yok, yapılabilecek artış 
sadece % 30 olabilir. 

Şimdi, burada para değerine dayanmıyan 
ıbir artış kalıyor. Vatandaşın ödeme gücünün 
artıp artmadığı keyfiyetinde, ıbu noktada da 
zannediyorum kendileriyle anlaşabiliriz. Çünkü, 
elimizdeki rakamlar, müştereken tetkik ettiği
miz rakamlardır. 1964 ten bu yana vatandaşın 
refahında, ödeme gücünde, vergiye katılma nis
betinde % 100 bir artış olmamıştır. Bu da kesin
dir. Hattâ % 100 e yakın dahi olmamıştır. O 
halde, buradaki artırma mesnetsiz oluyor ve 
sosyal adalete de aykırı bir icraat yapıyoruz. 
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Şu yönden sosyal adalete aykırıdır diyorum: 
Damga Vergisinin konusuna giren bütün işler, 
fakirinden en zenginine kadar herkesin aynı 
nisbette ödemesi lâzımgelen bir vergi... Beş lira
yı daihi bulamıyan insan, Damga Vergisi öder
ken yaptığı iş farzımuhal bir beyanname ise, bir 
tahhütname ise, 1904 ten beri beş lira ödediği 
bir taahhütnameye bu sene 10 lira ödiyecek; 
milyonları kazanan, parasının hesabını bilmiyen 
insan da aynı miktarı ödiyecek. O itibarla, bu
radaki artırmada çok hassas olmamız gerekir. 
Benim kanaatim odur ki, bu artırmalar çok aşı
rıdır. Arz ettiğim sebeplerle sosyal adalete de 
aykırıdır. Fakiri de aynı nisbette bu vergi mü
kellefiyetinin karşısında ve altında bırakıyoruz. 

Nispî artışlara gelince : 
Nispî artışlardaki sebebi bulmak büsbütün 

güç. Çünkü, para kıymeti, piyasadaki kazanma 
gücü ne kadar artarsa, elimize geçen para ya
hut yapacağımız ticaret nisbeti ne kadar yükse
lirse, bu gibi muamelelerle ne kadar meşgul 
olursak o nisbette, sarf ettiğimiz para nisbetin
de, el değiştiren para nisbetinde Devletin alaca
ğı vergi de artıyor. Değişen bir şey yok ortada, 
Devletin bir kaybı yok. E... bundan evvel vatan
daşın Devlet masraflarına katılma nisbetini bu 
listede yazılı bütün muamelelerde 1964 yılında 
binde 4 olarak tâyin etmiş iken, 4 sene sonra 
hangi sebeple bu katılma nisbetini artırıyoruz, 
binde 4 ü, binde 5 e çıkarıyoruz, binde 2 yi bin
de 3 e çıkarıyoruz? Bu da tamamen gereksiz ve 
haksız bir değişikliktir. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, lütfen sözünüzü 
bağl avınız. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, izin verirseniz bu çok uzun bir madde. Ben 
daha hiçbir şey söylemedim, konuya ancak gir
dim. Sonra uzun müddet bu uygulamanın için-, 
de bulunmuş bir kimse olarak zannediyorum 
yetkililere de ışık tutacak bâzı açıklamalarım 
olacak. Birtakım vergi kaçakçılığı yollarını, bu 
vesile ile tasarıda eksik bulduğum vergi kaçak
çılığı yollarını açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sözünüzü beş dakika içerisinde 
bitirmeniz gerekir. Şimdi, size cümlenizi topar
lamak için bir vakit ayıracağım, onu bitiriniz, 
biz buna riayeiJkâr olalım, onlı takiben Sayın 
özdenoğlu çıksın, ondan sonra tekrar konuşu- i 
ruz. I 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Peki, te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Şimdi, şirketler konusunda, listenin zannedi
yorum üçüncü sırasında, burada bir istisna ko
yuyoruz, diyoruz ki; «yapıştırılacak damga pu
lu miktarı 250 bin lirayı geçemez.» Aşağı - yu
karı bunun tekabül ettiği sermaye miktarı 25 
milyon lira. Yani, şirketlerin sözleşmelerini tat
bik ederken Damga Resmi mükellefiyeti bakı
mından 25 milyonu geçen sermaye sahipleri için 
bir muafiyet tanıyoruz. Ben, evvelki kanunda 
da mevcudolan, bu defaki tasarıda aynen tek
rar edilmiş bulunan bu muafiyete taraftar deği
lim. Bunun devam etmesi, ayni nisbetlerle, ser
maye miktarı ne kadar artıyorsa, vergiye katıl
ma nisbetinin de aynı ölçüde devam etmesi daha 
doğru olur. 

Ancak, tasarıda eksik bulduğum esas nokta 
şu: Bizdeki uygulamada genel olarak, bu bü
yük damga dilimlerini, nisbetlermi ödememek 
için küçük sermayeli şirketler kuruluyor, bilâ-
hara bu küçük sermayeli şirketlerin az ödenmiş 
olan hare ve damgası ödenmek suretiyle, ken
dileri aralarında aldıkları bir kararla, yönetim 
kurulu karariyle sermâye tezyidi cihetine gidi
yorlar ve sermaye tezyidi şeklindeki bu kararın 
bir suretini ilgili mercilerden almak, tasdik et
tirmek suretiyle, ki dikkat buyurursanız bu 
bir karar sureti olduğu için, bir mukavele ma
hiyetinde de olmadığı için, bu binde beş damgayı 
da bu karar suretine daireler yapıştıramıyorlar. 
Dolayısiyle Devlet, bu şirketlerden alması ica-
beden binde beş Damga Vergisini alamıyor. 
Mevcut tasarıda bu hususta bir sarahat yoktur 
ve burada rakamlarla belli edilen miktarlar hiç
bir surette, bilhassa Damga Vergisi hiçbir su
rette gerçeklere uygun, hiçolmazsa gerçeklerin 
onda biri nisbetinde dahi tahsil edilemiyor. Ta
sarı bu sarahati ihtiva etmiyor. 

Sözlerimi zamanın müsaade etmemesi sebe
biyle burada kesip diğer kısımlarına devam fır
satı vermesi için Sayın Başkanın müsamahala
rını tekrar rica edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz. 
Sayın Bozatlı sizi özdenoğlu'nun arkasına 

tekrar yazdım. 
ŞINASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değer

li arkadaşlarım, bu cetvel, aslında tasarının en 
önemli maddesidir. Büyük vatandaş kütlelerine, 
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ticari hayata, ekonomik hayata büyük ölçüde 
müessir olacak damga resimlerini bu cetvel 
tedvin ediyor. Yüce Meclisin almış olduğu ka
rara riayet elbette vazifemiz ama, hakikaten bü
tün kalemler üzerinde tek tek durmamızı gerek
tirecek önemde bir cetveldir bu. Neyi nerede 
söyliyeceğimizi tesbit edemiyecek bir durumda
yız. Çünkü, gerçekten hepsinin münakaşasını 
yapmamız icabediyor değerli arkadaşlarım. 

Cetvel tümüyle sosyal adalet ilkelerine aykı
rıdır. Biz vergi anlayışımızda elbette ki refor-
miş bir görüşe sahibiz, çok kazanan çok verme
lidir ve az kazanan istisna edilmelidir inancın
dayız, bu prensibe inanmışız. 

Şimdi, bu açıdan alacak olursak, büyük va
tandaş kütlelerini cidden mutazarrır edecek 
tarzda birtakım kalemler görüyoruz. Gayet kısa 
olarak temasa mecburum, vakit az çünkü. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada, tablo
nun (I) numaralı «akitlere bağlı kâğıtlar» pa
ragrafının (d) fıkrasında «Tütün alım ve sa
tım mukavelenameleri» var. Biliyoruz ki bü
yük meblâğ ihtiva eden - tabiî miktar bahis ko
nusu olmaksızın - tüccarın müstahsıldan almış 
olduğu alımlara taallûk eden mukavelenameler 
de bunun içerisindedir. Gülünç denecek derecede 
az bir rakamdır bu, 50 kuruş. Aslında bu Dam
ga Resmini alıcı öder. Bu itibarla, Maliye ne
reden neyi alacağını bilmiyor arkadaşlarım. Ya
ni, burada aslında vatandaşı korumak lâzımge-
len hususlarda, biraz insafsız davranılmış ama, 
çok kazanandan, tüccardan almak icabettiği bir 
mevzuda maalesef son derece çekingen davranıl-
mıştır. O itibarla, bu cetveli tasvip etmeye im
kân yoktur. 

Meselâ; (II) numaralı paragrafta «Kararlar 
ve mazbatalar» vardır, değerli arkadaşlarım. Bu
raca hep biliyoruz, vatandaş mahkemeden, Da-
nıştaydan, resmî bir heyetten karar alacaktır 
müstacelen. Bu karar için 25 lira bir Damga 
Resmi vardır, vatandaşlarımızın çoğuna ağır 
gelmektedir. Hepimiz meslekimiz icabı bu hâ
diselerle karşı karşıya gelmiş ve gelmekte olan 
insanlarız. 

Şimdi, vatandaşın ödiyeceği budur. Vatan
daş 25 lira dediniz mi bu sureti, bu kararı al
maktan vazgeçer, büyük güçlüğe düşer, öyle 
ise vatandaşa intikal edecek olan, büyük kütleye 
intikal edecek olan bu gibi karar harcını azalt
maya mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, benim bir teklifim var
dır, karar ve mazbatalar paragrafındaki (b) ile 
gösterilmiş olan fıkrasında, belli parayı ihtiva 
etmiyen yani, münhasıran bir karar almayı ge
rektiren ahvalde hiçolmazsa vatandaşa bir ko
laylık gösterelim, Danıştaydan, Meclislerden, 
resmî heyetlerden her hangi bir karar ve mazba
ta alması lâzımgeldiği zaman, lütfediniz fakir 
vatandaş kolaylıkla işini görsün, ileride göre
ceğiz, maalesef dâva açarken de başvurma harç
larında büyük kütlenin, fakir vatandaşın lehi
ne değil aleyhine olarak bir artırma vardır. O 
itibarla hiçolmazsa bu karar resmini 25 liradan 
10 liraya indirelim. Böylece bu harclardaM, 
bu Damga Resmindeki vergi adaletini bir nisbet 
içerisinde tesis etmiş olalım. Bu yönde bir öner
ge takdim ediyorum, kabulünü Yüce Meclisten 
tekrar istirham ediyorum. 

Bu arada Komisyona bir sual sormak istiyo
rum : 

Bu tabloda mukavelenameler, taahhütname
ler ve temliknameler mevcuttur ama, ibrana
melerden bahis yoktur. Muhterem arkadaşla
rım, bir hizmetin tamamiyle yerine getirilmesi 
halinde taraflar arasında ibranameler tanzim 
edilir. Bunlar bir müddeabih ihtiva eder, bun
lar bir müddeabih ihtiva etmiyebilir. Tetkik 
ettim, ibranameleri niteliği itibariyle ihtiva 
eden bir hüküm, bir madde yoktur. Temlikna
meler ibraname değildir, taahhütname ibraname 
değildir. Bunun dışında acaba, ibranameler 
için Komisyon ne düşünüyor? 

Aynı zamanda sorumu cevaplandırmalarını 
da rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurunuz efen
dim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Şimdi arkadaşlar, biraz evvelki önemli bul
duğum konuya tekrar döneceğim. Tasarının 
79 ncu sayfasındaki ifadeye Sayın Hükümetin ve 
Komisyonun dikkatini çekmek istiyorum. 

1 nci satır: «Vergi miktarı 250 bin lirayı 
aşamaz. Şirket sermayesinin artırılması halinde 
artırılan meblâğa yukardaki nisbetler yeniden 
uygulanır ve âzami had yeniden nazara alınır.» 

İşte tatbikatta resmî mercilerden, yani no-
terse, noterden geçmemek suretiyle kararla uy
gulanıyor. Ticaret Bakanlığında bu konuda ya 
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ihtisası olan kimseler olmadığı için vayahut da 
öteden beri alışılmış bir usul olduğu için, şirket 
sermayesinin artırılması konusunda Damga 
Vergisinin tahsili mümkün olmuyor. O itibar
la burada, şirket sermayesinin artırılmasının da 
söz konusu olduğu bütün sözleşmelerin aynı şe
kilde aslının geçtiği resmî mercilerden geçmesi, 
farzumühal noterden geçmesi şarttır, diye bir 
sarahat konması gerekir. Başka türlü şirket 
kuruluşlarında tam vergi tahsil edilemiyor 

Tasarının bir başka eksik tarafına daha te
mas edeceğim. 

Tasarının bu haliyle gelmiş olmasından an
laşılıyor ki, üzerinde yeteri kadar durulma
mış. Altı senedir uygulanan bir kanun olma
sına rağmen birçok eksiklikleri var. Bunların 
giderilmiş olmasını gönül isterdi. 

«Mukavelename ve tahkimnameler» deniyor. 
«Belli parayı ihtiva edenler...» Belli parayı ih
tiva edenler sözü tatbikatta çeşitli şekilde uygu
lanıyor. Şimdi, belli parayı ihtiva etmesin, far
zumühal bin, 2 bin, 3 bin, 5 bin liralık, yahut 
10 bin liralık, 250 bin liraya kadar çıktığına 
göre, 250 bin liralık Damga Resmini yapıştır-
mıyalım diye, belli parayı ihtiva etmeden tes
lim edilecek malın miktarını koymak suretiyle, 
farzumühal, 1 milyon kilo koyun eti teslim et
meyi taahhüt ettim şeklinde mukavele yapılıyor. 
Şimdi belli para yok, 10 liralık damga pulu ya
pışacak... Olmaz bu. Buraya bir açıklık getiril
mesi lâzımdır. Belli para deyimi yerine, belli 
paraya delâlet eden belli eşya veya onun rayiç 
bedeli nazara alınmalıydı. Bu önemli bir ek
siklik, bunun giderilmiş olmasını isterdim. 

Diğer bir konu: Ticari muameleler... Halen 
biliyorsunuz ticari muamelelerde bilûmum se
netler binde 4 nispî damga puluna tâbi yeni ta
sarı bunu binde 5 e çıkarıyor. 

Bugün büyük nisbette esnaf bankaya muh
taç durumda ve banka ile işini çevirmektedir. 
Hattâ diyebilirim ki, bu büyük kütlenin üzerine 
gitmeye, bunlardan bir kuruş daha fazla vergi 
almaya hiçbir gerek yoktur. Büyük sıkıntı için
de olduğuna, 5 - 6 senelik tecrübemizle bizzat 
şahit olmuşuzdur. Esnafın üzerine gidip, esna
fın bankadan borç olarak temin ettiği paranın 
üzerine binde 1 de olsa bir ilâve yapmanın doğ
ru olmadığına inanıyorum ve bunda samimiyim. 
O itibarla ticari muameledeki bu binde 4 ün ar
tırılmasına katî surette taraftar değilim. 

Burada yine tüccarla ilgili olan fatura ve 
makbuzlar konusuna değineceğim. Bu hususu 
dikkatinize sunmak istiyorum arkadaşlar, bu ko
nu mühim. Yarın bu kanun çıktı mı, evvelâ 
esnaf ve bütün tüccarlar sizden bunun hesabını, 
yahut bunun nasıl çıktığı hususunu sormak lü
zumunu duyacaklar. O itibarla bunları eni konu 
konuşmakta, görüşmekte fayda var. 

Daha evvel basit bir usul uygulıyorduk biz; 
faturalarda ve makbuzlarda. Zannediyorum üç 
kademeliydi; 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira idi. 
Şimdi yeni tasarı aşağı - yukarı bunu 6 - 7 ka
demeye çıkarmış durumda. Bu takdirde her 
tüccarın faturaya kaç kuruşluk pul yapıştıra
cağı hususunda Damga Vergisi Kanununun bu 
maddesini gözünün önüne asması lâzım, ama tüc
carın asması kâfi değil, tüccardan fatura alan 
bilûmum alıcıların da aynı şeyi bilmesi lâzım. 
Kanunların sadeliğini bozucu mahiyette olan ve 
herkesin bilmesi icabeden bu basitliği ihlâl eden, 
sadeliği ihlâl eden yeni tasarının bu haline 
de taraftar değilim. Bunun da Komisyonca ıs
lahı gerekir. Bunun yerine, zararı yok yine 
5 lirayı koysunlar ama, âzami iki veya üç ka
deme koymaları, gerek makbuzlar için, gerek fa
turalar için; en çok kullanılan, uygulanan bir 
saha olduğu için isabetli olur kanısındayım. 

Son olarak sözlerimi kısaca burada kesip, şu
nu tekrar arz etmek istiyorum. Damga mevzu
undaki, gerek nispî, gerekse maktu olanlar-
daki zamların temelden haksız olduğunu sözle
rimin başında arz etmiştim, aynı haksızlığın 
mevcudolduğunu bir defa daha teyidetmek is
tiyorum. Aslında bu konuda hiç zam getirilme
mesi, 1964 yılında yürürlüğe girmiş olan kanu
nun bir müddet daha yürürlükte kalması, hiç
bir artırma yapılmaması kanısındayım. 

Yalnız kanunda birtakım boşluklar var. On
ların düzeltilmiş olmasında Hazinenin, Maliye
nin büyük nisbette faydası olacağı kanısında
yım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen varmı?.. Yok. 

Bu maddeyle ilgili olarak verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
101 nci maddedeki (1) sayılı tablonun (II) 

nolu paragrafındaki, «Belli parayı ihtiva etmi-
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yen» mazbata, ilâm ve hâkem kararlarından alı- j 
nacak Damga Resminin (10) on lira olarak ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanunu tasarısının, Damga Ver

gisiyle ilgili kısmının, 101 ncı maddesinde zikri 
geçen (I) sayılı tablonun I - Akitlerle ilgili 
kâğıtlar bölümünün l/d ve 4/C pozisyonlarının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

l/d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tü
tün alım satımı mukavelenameleri (50 Kr.) 

4/C) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tü
tün alım satımı ile ilgili rehin senetleri 
(50 Kr.) 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının Damga Vergi

siyle ilgili 8 nci kısmının 101 nci maddesinde 
yer alan «III - Ticari işletmelerde kullanılan 
kâğıtlar bölümünün». «III - Ticari işletme
lerde kullanılan kâğıtlar.» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz | 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz yerimden kısa bir 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen

dim, vatandaşın hukuku ile ilgili bir konudur. 
Aynı zaamnda mütaakıp maddelerde, «Sulh ha- | 
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kiminin tasdik edeceği kararlardan 10 lira alına
caktır» diye bir hüküm vardır. Mutabakat da 
vardır, benzeyiş de vardır, sosyal adalete de 
uygundur. Onun için Yüce Meclisten istirham 
ediyorum, önergemin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Evet, önergenizin kabulünü ta-
lebediyorsunuz. 

Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önerge Komisyon tarafından 

verilmiş bulunduğu cihetle tekabbülü mutazam-
mındır. Bu sebeple... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Komisyon adı
na mı veriyor bu önergeyi arkadaşımız Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Onun muhtevasını tabiî biz 
araştırmayız. Onu Komisyona sorunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Arkadaşımı
zın Komisyon Sözcüsü olduğunu bilmiyorum. 

BAŞKAN — Anladım efendim, siz kendi ara
nızda konuşunuz. Komisyon mesaisi, sözcüsü 
kanalı ile bize intikal eder. Onun derinliğinde 
yatan şeyi biz araştırmakla mükellef değiliz. 

Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, zaten tasarıdaki cetvelde de 50 kuruş değil 
mi? 

BAŞKAN — Lütfen iyi tetkik edin, ona gö
re anlayın, ona göre sorunuzu sorun... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
arkadaşımız bizim mütalâamızı almadan hazır
lamış. Ben de Komisyonun bir üyesiyim. 

BAŞKAN — Onu biz bilmeyiz, biz araştır
mayız. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Komisyonda 
bu tasan görüşülürken, bu tasarının sözcüsü 
arkadaşımız değildi. Şimdi sözcülüğünü yapı
yorsa, bizim muvafakatimiz alınmadan bu va
zifeye getirilmiştir. O bakımdan arkadaşımın 
re'sen bu vazifeyi yapması uygun değildir. 

BAŞKAN — Evet, «Komisyonun rıza ve 
muvafakati aJlınımadan bu önerge hazırlanmış
tır» deniyor, fakat arkadaşımız sizin yetkimiz
le, reyinizle sözcünüz olmuş. Daha evvel yetki 
vermişsiniz, öyle mi? 
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TURGUT ARTAÇ (Kars) — Arkadaşımıza 
vermedik, arkadaşımız sözcü değildi. 

BAŞKAN — Efendim, önerge verilmiş; «Ço
rum Milletvekili Abdurralhıman Güler» diye, 
önerge verebilecek yetkide. Kendisi önerge ve
riyor. Kendisine soruyoruz; Komisyon tarafın
dan katılıyor musunuz diye. Kendisi katılıp 
katılmadıklarını ifade ediyorlar, ama yetki fık
danı varsa o ayrı mesele. Yani önergenin al
andaki imza kendi imzası, fakat Komisyon adı
na kendisine sormaya mecburuz, çünkü arkada
şımız Komisyon yetkilisi olarak oturmuştur. 
Eğer arada bu önergeyi tekabülde yetki fıkda
nı varsa, Komisyon kendi arasında onu mıuaha-
ze eder. Biz bugün için, şu anda Komisyon yet
kilisi olarak Sayın Güler'i biliyoruz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Efendim, Ko
misyonda vazife taksimi yapılırken ıSayın Ab
durrahman Güler'in bir yetkisi yoktu, ama Sa
yın Komisyon Başkam veya sözcüsü kendileri
mi tevkil etmişlerse, ona elbette bir diyeceğim 
yoktur. Fakat bu husustaki re'sen yetkisine 
bendeniz iştirak etmiyorum. Çünkü dün Sayın 
Komisyon Başkanı Hasan Dinçer Bey geldi, 
hepimizin fikrini aldıktan sonra, iSayın Başkan
lıkça tasvibedilen bir hususa hep beraber evet 
dedik ve huzurunuza öyle gelecektir. 

BAŞKAN — Peki, bu yetki meselesini ken
disine soralım. 

Buyurun Sayın Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH

MAN GÜLER (Çorum) — Efendim, evvelâ 
özür dilerim, arkadaşım şaka yapıyor zannet
tim ben, sonra iş ciddileşti. 

Burada Sayın Komisyon Başkam Hasan 
Dinçer Beyin ve yine Komisyonun Sözcüsü Sa
yın Turgut Toker Beyin ricaları ve tevkil, ken
di ifadelerine göre, tevkil yetkilerine göre ötü
lüyorum. Burada İçtüzük yönünden her hangi 
l i r sakınca yoktur. Sayın Artaç arkadaşım da 
Komisyonun üyesidir, teşrif ederlerse yanımı
za, memnun oluruz. 

İkincisi, burada Sayın özdenoğiu'nun haklı 
bir ikazı oldu. Bir yanlış anlamaya meydan ve
rilecekti, bu ekici tütün mukaveleleri mevzuun
da, bu tereddüdü izale için açıklayıcı mahiyette 
takrir sunduk. Faydalı olduğu kanaatindeyim, 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 
ISALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim, 

elimdeki metinde 50 kuruş yazılı. Değişiklik ne 
acaba? 

BAŞKAN — İfade değişikliği var. 
(SALİH AYGÜN (Amasya) — O zaman an

laşıldı efendim. 
BAŞKAN — Takriri tekrar okuıtuyorum : 
(Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Aygün? 
(SALİH AYGÜN (Amasya) — Tamam efen

dim. 
BAŞKAN — Evet, değişiklik önergesi bu 

mahiyette, önerge üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
'Komisyon kabul ediyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH

MAN GÜLER (Çorum) — Evet. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Dikkat nazara alınmak kaydı ile 
kabul edilmiştir. 

Filihal de katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH

MAN GÜLER (Çorum) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal katılıyorsunuz. 
Komisyon filhal katılmış olduğuna göre, 

önergenin made mutevasına girmesini Yüce 
Meclisin oyunas unuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... önerge muhtevası madde metnine 
bu şekilde girecektir. 

Diğer bir önerge var, yine Sayın Güler ta
rafından verilmiştir, okutuyorum. 

(Çorum Miletvekili Abdurrahman Güler'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak da katılıyor
sunuz. Hükümet.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katı
lıyor. önerge üzerinde söz istiyen. Yok. önerge 
muhtevasını Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Dikkat nazara 
ialınmak kaydiyle kabul edilmiştir. 

ıFühal de tekabbül ediyorsunuz, Sayın Hü
kümet sizde katılıyorsunuz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Evet Sayın Başkan. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Tekabbül «diyoruz 
efendim. Yalnız takrir yanlış okundu Sayın 
Başkanını. «Ticari işlemlerde...» olacak, «İşlet
ir. elerde...» değil. 

BAŞKAN — Divan Kâitdibi arkadaşımız di
yor ki, «Birincisi işletme ikincisi işlem» diyor. 
Yani doğru okunmuş önergeniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkanım, 
yanlış anlama olmuş olabilir, yanlış yazmış ola
bilirim; «Ticari işletmelerde» deyimi «ticari iş
lemlerde» şeklinde olacak, önergemi bu şekilde 
düzeltiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, 101 nci madde
de yer alan «ticari işletmeler» deyimi, «ticari 
işlemler» şeklinde değiştirilmiştir, önerge bu 
şekildedir. 

önergeyi Yüksek Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Filhal de katılmış olduklarından bu dü
zeltme madde metninde yapılacaktır. 

Maddeyi bu değişik şekliyle Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul et
miyenler... Madde bu değişiklikle kabul edil
miştir. 

Madde 102. — Ayna kanuna ekli 2 sayılı tab
lonun V - Kurumlarla ilgili kâğıtlar bölümüne 
aşağıdaki 20 nci fıkra eklenmiştir. 

20. iktisadi Devlet Teşekkülerine ve ser
mayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisa
di Devlet Teşekküllerine aidolan Kamu İkti
sadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikraz
lara ait işlerle ilgili kâğıtlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen.. Yok. 102 nci mad
deyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

DOKUZUNCU KISIM 
Harçlar Kanunundaki değişiklikler 

Madde 103. — 2 . 7 . 1964 tarih ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununun 76 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Harcın nisbeti 
Madde 76. — Konsolosluk ıhıarcları (5) sa

ydı tarifede yazılı misbetler üzerinden alınır. 
Konsoloslar tarafından yapılacak noter iş

lemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler 
uygulanır. Ancak bu (işlemler dolayısiyle öden-
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mesi gereken maktu harçlar 4 misli (yurt dı
şındaki işçiler için 3 misli) olarak tahsil olunur. 

BAŞKAN — 103 ncü madde üzerinde Sa
yın Hayrettin Uysal, Sayın Vahit Bozatlı, Sa
yın Ülker söz istemişlerdir. Sayın Uysal.. Yok. 
Sayın Bozatlı, buyurunuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Harçlar Kanunundaki değişiklik, bilûmum 
maktu harçları yüzde yüz artırıyor. Bu kanu
nun yürürlük tarihi dahi elde mevcut, halen 
ödediğimiz harçları tâyin eden kanun dahi 
1964 de tedvin edilmiştir. Aradan geçen beş 
yıllık bir uygulamadan sonra harçların yüzde 
yüz artması tamamiyle haksızlıktır. 

Bundan başka, çok fahiş bir şekilde, yüzde 
yüzün üzerinde artırılmış harçlar da vardır. 
Bunlara dikkatinizi çekmek isterim. Bilhassa 
ticaret siciliyle ilgili harçlar 50 liradan 150 ye, 
150 liradan 500 liraya, 300 liradan 1 000 lira
ya çıkarılmıştır. Bunlar çok ağır külfetler yük
lemektedir. Bunu hiçbir esnaf kolaylıkla ödeye-
nriyeoektir. Piyasanın ve esnafın durumu iyi in
celenmemiş ve o kanaatteyim ki haksız bir ver
gi tarih edilmiştir. Bütün bu zamların ve tasa
rının tamamının reddedilmesi icaibeder. Hiçbir 
yenilik getirmiyor, sadece eskiden ödenen ver
gilerin yüzde yüzü aşkın miktarlarda artırıl
masını getiriyor. Bu kadar fazla ağır bir vergi
nin ödenmesi için hiçbir sebep yok. Muayyen 
bir sınıfın Devlet giderlerine bu kadar ağır 
külfetler altında katılmasını istemek doğru de
ğildir. Bu, bir yönden vergi kaçakçılığını teş
vik eder, bir yönden de vatandaşın sızlanma-
sjna sebebolur ve çalışanın, piyasada çeşitli iş
lere giren insanların bu işlerden soğumasını, 
teşebbüs ve gayretini yitirmesini intaceder. 

Bu yönlerden bu madde tamamiyle haksız
dır, taanamına muhalif ve mugayirim. O itibar
la bu düşüncelerimize iltifat edilmesini Yüce 
Heyetinizden istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, 

Vahit Bozatlı arkadaşım, temas edeceğim 
mısuslamn bir kısmını ifade ettiler, kendisine 
katılıyorum. Ayrıca ben, vaktiyle, yani geçen 
;«ene huzurunuzda cereyan etmiş, fakat taıtbi-
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katını da gördüğümüz bir hususun düzeltilme- I 
sini istirham ediyorum. 

'Geçen yıl vergi kanunlarımda değişiklik 
yapılmasına dair 27 3 .1969 tarih ve 1137 sa
yılı Kanunla, Harçlar Kanununun 86 ncı mad
desinde değişiklik yapıldı ve yurt dışındaki iş-
dlerin mecvudolan birtakım muafiyetleri kal
dırıldı. O sırada da huzurunuzda birkaç defa 
kürsüye çıktım. Bana cevap olarak, bizzat yurt 
dışındaki işçilerin bu hardan istedikleri ifade 
edildi, ama kanun çıktıktan sonra, hep hatırıl-
yacağınız gibi, Avrupa'daki işçilerimiz yürü
yüşler yaptılar, gazetelere şikâyetler gönderdi
ler, röportajlarda bu şikâyetlerini ifade etti
ler. 

Şimdi bu hatayı düzeltmemiz gerektiği 
lortadadır. O zaman da ifade etmiştim ki, yurt 
dışında bulunan işçilerimizin büyük bir kısmı 
2 500 km. ndm ötesindedir, yani Almanya'dadır. 
Bunların birçoğu yabancı dil bilmemekte ve 
sıla hasreti çekmektedirler. Beklerler yıllık 
izinlerini ve kazandıkları paralanın, onlar için 
çok kıymetli olam büyük bir kısmını yol parası 
yaparak, gelirler, çoluk - çocuMannı, ailelerini 
görürler. 

ıŞimdi vize harcı için yaptığımız değişikli
ğin karşılığı 200 liraya yakındır. Onun için ben, 
bir yıl evvel aldığımız bir kararın tatbikatı ola
rak ortaya çıkmış bir hatanın düzeltilmesini 
Yüce Meclisten istirham ©diyorum. Buradaki 
76 ncı maddeden sonra 86 ncı maddeyi eski 
şekliyle, yani eski muaflıkları ihtiva eden şek
liyle konmasını istirham ediyorum. Bunun da 
karşılığının büyük olmadığını, yani bütün bu 
gürültü patırtılara, işçilerin ayağa kalkmasına, 
şikâyet etmelerine rağmen karşılığımın büyük 
olmadığını zamediyorum ve buna mukabil Türk 
işçilerinin büyük bir dövizi, milyarlarca lira
lık dövizi de vatanımıza getirdiklerini göz 
cnünlde bulundurulmasını rica ediyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayım özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 

arkadaşlanm, mâruzâtım, gene (mahkemeye dü-
şptn vatandaşların durumuyla ilgili olacaktır. 

Burada 104 ncü maddenin (D) paragrafın
daki (b) ve (c) fıkralarında mahkeme karar 
ımretlerinden alınacak olan hare miktarı 5 Ura 
olarak gösterilmiştir. | 
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Değerli arkadaşlanm, hukuk meslekiyle, 
avukatlık meslekiyle ilgili olan arkadaşlarım 
eok iyi bilirler, ağır cezalarda karar vardır, 
50 sayfadır. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, acaba ben 
-rd yanıhyorum, yoksa zatıâliniz mi yanıldınız?. 
103 ncü maddeyi görüşüyoruz, bir yanlışlık ol
masın. Yani Hükümetin 107 nci maddesidir gö
rüştüğümüz madde. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — özür 
dilerim efendim, ben 104 ncü madde üzerinde 
görüşmek istiyordum. 104 ncü maddede söz 
hakkım mahfuz olmak üzere iniyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlanm, 76 ncı maddeye 

atıfta bulunan 103 ncü madde üzerinde başka 
HÖz isıtiyen... Yok. Bir önerge vardır, okutuyo
rum; 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Finansman Kanununun 107 nci maddesinde 

yer alan Harçlar Kanununun 76 ncı nıaddesin-
detn sonra 86 ncı madde değişikliği olarak aşa
ğıdaki 86 ncı maddenin koınmıasımı öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Madde 86. — Aşağıda yazılı kişiler pasaport 
ve vize harcından muaftırlar. 

a) Çalışmak üzere yabancı memlekete gi
den işçiler ve bunların eşleriyle velayetleri al
tındaki çocukları. 

b) Pasaportların refakat hanesinde kayıt
lı olanlar. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, madde 86 diyor
sunuz, 76 olmıyacak mı bu 86 ncı madde. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — 76 ncı madde 
(kalacak Sayın Başkanım, 76 dan sonra aynı ka
nunun 86 ncı maddesinin değiştinlmeısimi isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Biz de katılmıyoruz Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner

geye katılmıyorlar. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
ıcnergesi kabul edilmemiştir. 
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103 ncü ımaddeyi (tasarı metninde yanlı ol

duğu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisçe alı
nan karar gereğince saatl9,00 da birleşimi ka
patmak gerekiyor. Buna göre mahsus gündem 

g»-reğiaıoe yarın sabah saat 10,00 da tekrar top
lantıya devam edilerek bu kanun görüşülecek
tir. 

26 Haziran 1070 Cuma günü saat 10,00 da 
toplanıHmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 





MİLLET MECLİSİ 
Gündemi 

111 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 6 . 1970 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 

önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesibit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inoeleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 

Meclis araştırması yapılmasına dair önerge*i 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'm, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

10. — İeel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil-
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mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et- I 
m ok maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma- I 
sına dair önergesi (10/19) I 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'- | 
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste- I 
ndlerı seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) I 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesıi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın I 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun- ° 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması i 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) I 

2(). _ içel Milletvekili Celâl Kargılının, ta- I 
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana- j 
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağhyacak tedbirleri tesbit j 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) i 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, i 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik j 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu | 

köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (.10/23) 

2-1. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda, yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerimin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

27. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinim ek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/2G) 

28. — Buma Milletvekilleri Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'mm, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiğd iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaırınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 



- 3 

29. — Manisa Milletvekili Mıuummer Erten I 
ile Burdur Milletvekili Naidir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri teslbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci ımad'diesi uyarınca bir Meclis Araştır-
iima'sı yapılımaısma dair önergesi (10/28) 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ııı, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğııkpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (G/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk un, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) I 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Türkiye'ye iade edilecek Kumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettiu Çanga'-
*ın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzııner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapıian çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözdü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın* 
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyam köylülere dair 
Millî Savunana Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 



23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
oözlü sonusıu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu~ 
tay'm, 931 sayılı Kanıunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorrusu (6/33) 

27. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Aydm'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

28. — Ankara Milletvekili Orhan Bir git'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

29. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

30. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

31. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

32. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamam el
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

33. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

34. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

35. — Samsun Milletvekili Kânmın Evliya-
cğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

36. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

38. •— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

39. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

41. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun as.tr.]tlanımiı^ nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

43. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

44. — Maraş Milletvekili İbrahim Üztürk'-
fiıı, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Tioaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 



47. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

48. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen iühal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorosu (6/55) 

49. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

50. — îçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 
• 51. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

52. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

54. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

55. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mınıtakaya nakline dair Köy İşleri Babanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

58. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

59. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

60. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
t.or'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner' 
in, E. K. 1. Miiessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan, sözlü sorusu (6/73) 

67. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün. 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'in diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusiv (6/77) 

71. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Onman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 



73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet vSey-
dibeyoğlu'nuıı, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan »özlü sorusu. (6/81) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

77. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

79. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair îmar ve îskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

80. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum - ispir üresinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

82. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, İl
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
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' Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so-
İ rusu (6/92) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

86. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin no 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/9-1) 

87. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük • sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

88. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

89. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güller
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

90. — Antalya Milletvekili. Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

91. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

92. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

93. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçjük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

95. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yolduğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 



96. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

97. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışına ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (G/105) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

99. — Maraş Milletvekili İbrahim üztiirk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

100. — İçel Milletvekili Celâl Kargılrmn, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

101. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

104. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

106. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

107. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nım, Kalecik sulama projesinin ne zaman 

lam anıl ana cağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

108. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü serusu (6/116) 

109. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

110. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

111. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde « Çorum'-
un Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» baş'lıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

112. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

113. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demıiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

114. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

115. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

116. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

117. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

118 — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi-



naşı yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

119 — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmayacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

120 — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

121 — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

122 — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'n m, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

123 — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

124 — Ordu Milletvekili Feırda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

125 — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

126 — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alınan tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

127 — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri halamından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımdan sözlü so
rusu (6/136) 

128 — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 

8 — 

I Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

129 — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ım, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

130 — Konya Milletvekili İrfan Baranı'in, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

131 — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

132 — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya, ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına, dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

1.33. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nıın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yi o yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

134. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

135. — Plraırum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nıııı Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

1316. — Manisa. Milletvekilli Veli Baıkırlı'mn. 
İnrar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair sözlü sıoru önerlgeısi, 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/146) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RTLAN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Karg'ilı'rmı, 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı 
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Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu- I 
riyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Akso 
ney'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş KM 
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 558.") 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

X 2. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanu
nu tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
38 No.lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. 
Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 17 . G . 1970) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK K ARAK I 
VERİLEN İŞLER 

B TÜZÜK GEREĞİNCE BLK :>KFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü-
r'usunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
M. Meclisi Dönem 11 ; 1/244, S. Sayısı : 172) 
C. Senatosu 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iiki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesıbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . b . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dait 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi v( I 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikleı 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
«ski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, ee-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan vo 
istanbul Milletvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesin* dair I 

önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu ıS. Sayısı : 523) 

Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
ErMÜ ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
raldı görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rifti 28 . 5 . 1970) 

8 — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tp.rihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
nıan'ın, ölüm. cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi ; 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
Hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettin oğlu, Emin e'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/4.5) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanunun un 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 3970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/5.1) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 

maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Oevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-
nomiiısd Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân -komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
«'Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyanı 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasıımn uygun 
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bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabii Üyesi Mehmet öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 

Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon rapora (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve imar ve iskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

24. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya İBalcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (!S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

25. — Turgutlu'nun, Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma-

: hailesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak-

', kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

26. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta-
rüıi : 1 8 . 5.1970) 
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27. — Fazla fiyatla bilet satanların eezalan-
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 28. — Bursa Milletvekili Kasıım önadım'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon rpporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 29. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada-
şmm Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da 
ğıtma tarihi: 26 . 5.1970) 

31. — Osman Salımankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi-
26 . 5 . 1970) 

32. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 .1970) 

33. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'nıa 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

X 34. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 35. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (8. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 36. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kamu 
ıranda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 .1970) 

37. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelc-
•inin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
'Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) * 

38. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

39. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

40. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayısı ; 
192) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1970) 


