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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bifrinci Oturum 
istanbul Milletvekili Reşi'fc Ülker'in, «Halk 

hastalık sigortası kanun tekidi» nin, Genel 
sağlık sigortası kanun tasarısını görüşmek üze
re kurulmuş bulunan Geçici Komisyona havale 
edilmesine dair önergesi kabul olundu. 

1970 yılı Bütçe Finansman kanunu tasarısı
nın maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saaJt 13,05 te ara verildi. 
ikinci Oturum 

1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarı
sının maddeleri kabul olunarak.tümü açık oya 

sunuldu ise de, oyların ayrımı sonunda çoğun
luğun sağlanamadığı, oylamanın gelecek birle
şimde tekrarlanacağı bi'ldirildi. 

27 . 6 . 1970 Cumartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,45 te son 
'verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 
ISiirt 

Zeki Çeliker 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve ku

ruluşu hakkındaki 4770 sayılı Kanuna bağlı 
«I» sayılı cetveliı, «Teftiş Kurulu Başkanlığı» 
ile ilgit-i bölümüne kadrolar eklenmesine dair 
kanun tasarısı (1/352) (Ulaştırma ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar Ens
titüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1047 ta
rihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 
1961 tarihli La Haye Anlaşması ve Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunması hakkın
da kanun tasarısı (1/353) (Dışişleri Komisyo
nuna) 

Teklif 
3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü

ler'in, Telefon tesis vergisi kanun teklifi (2/379) 

(içVîleri, Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larına) 

Raporlar 
4. — Bursa Milletvekili Kasım önadını'ın, 

Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanu
nu teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/13) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarifhi: 
27 . 6 . 1970) (Gündeme) 

5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kurumu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçi'len 2 şer üyeden ku
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/36) (S. Sayısı: 203) (Dağıtma tarih;»: 
27.6.1970) (Gündeme) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

İBAŞKAN — BaJşkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Sürt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 113 ncü bir
leşimini açıyorum. 

Yüce Meclisin daha evvel almış olduğu ka
rar gereğince aralıksız fasılasız yaptığımız top-

— 164 

lantılara devam ediyoruz. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakereye geçiyoruz. 
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III - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Grup temsilcilerinin, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiş-
i'rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasa
lısının 29 . 6 . 1970 tarihinde müzakeresine 
başlanmasına ve sayın üyelerin maddeler hak
kındaki değişiklik önergelerini, 29 . 6 . 1970 
Pazartesi günü tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmelerin bitimine kadar vermelerine ve buna 
göre sadece değişiklik önergesi verilen maddeler 
ü:rinde müzakere açılmasına, değişiklik öner
gesi verümiyen maddelerin okunup oylanmakla 
iktifa edilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yük-
tft-k malûmunuzdur ki, alınmış karar gereğince 
mahsus gündem yapılmış ve bu mahsus gündem 
gereğince önce Finansman Kanunu, ıonu takiben 
3mlâk Vergisi Kanunu ve ondan sonrada Dev
let Personel Kanununun görüşülmesi öngörül
müştü. Bu meyanda Belediye Gelirleri Kanu
nu henüz Meclise Komisyondan intikal etme
diği cihetle Emlâk Vergisi Kanununu takiben 
Dervleit Personel Kanununun görüşülmesine ge-
çileceiktıir. 

Bugün Emlâk Vergisi Kanununun görüşül
mesine başlıyaoağız. Tahminlerimize göre, bu
gün (bitirilmediği takdirde yarın akşama ka
dar Emlâk Vergisi Kanununun bitirilebileceği 
kanaatindeyiz. Bu kanaat çerçevesinde Pazar
tesi günü sabahtan Devlet Personel Kanununun 
görüşülmesine 'geçilebilecektir. Devlet Perso
nel Kanununun Pazartesi günkü yapılacak mü
zakerelerinde, Kanunun konu itibariyle teknik 
ve sistematik bir durum arz etmesi yönünden, 
tümü üzerinde müzakerelerin hitamından son
ra hangi maddeler üzerinde sayın Milletvekille
rince değişiklik önergeleri verilmiş ise, o mad
deler üzerinde müzakere açılması bahis konu-
i,u edilmiş ve buna göre milletvekili arkadaşla
rımıza hazırlanma fırsatı vermek üz'ere, daha 
önce Devlet Personel Kanunu tasarısı Meclis
te milletvekillerine dağıtılmış olduğu cihetle, 
bu imkânı bahşetmek üzere bu günden bu me
selede bir karar almamız ve geçecek fasılada 
arkadaşlarınızın hazırlanmasına imkân bırak
mamız gerekmektedir. Bu sebeple, şimdi parti 
grup yetkililerinin müşterek imzalamış olduğu 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

bir önergeyi okuitacağlm, Yüce Meclisin ka
rarma aunacağım ki, Pazartesine kadar geçen 
ıaüddet zarfında arkadaşlarımız değişiklik öner
gelerini verme hususunda çalışma hazırlıklarına 
girişebilsinler. 

Bu maksatla hazırlanmış olan Önergeyi oku-
ijyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 200 Sıra Sayılı : 657 sa

yılı Devk/t Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışın
da kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 
dair kanun tasarısının teknik ve sistematik bir 
konu arz etmesi dolayısiyle, sözü geçen 'ka
nunun 29 . 6 .1970 tarihinde müzakeresine baş
lanmasını ve sayın üyelerin maddeler hakkın
daki değişiklik önergelerini 29 . 6 .1970 Pazar
tesi giiniJL tümü üzerindeki görüşmelerin biti
mine kadar vermelerini ve buna göre sadece 
değişiklik önergesi verilen maddeler üzerinde 
iiiüzakera açılmasını, değişiklik önergesi ve
rümiyen maddelerin okunup oylanmakla ikti
fa edilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. C. H. P. 
Ankara Trabzon 

Orhan Eren Ahmet Şener 
G. P. 
Siirt 

Nebil Oktay 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, buna ancak prenlsibolarak katılmak müm
kün, kesin bir kayıt olara katılamayız. Süratle 
bitmesi için prensibolarak katılıyoruz. 

TURGUT ART AÇ (Kars) — Böyle bir tea
mülü bu şekilde getirmek her halde bizim Par-
lâmenıto teamülüne uygun değildir. 

BAŞKAN — Şimdi Muhterem arkadaşla
rım, Parlâmento teamülüne uygundur da, tabiî 
her mesele bir karar ile, Meclisin kararı ile 
mümkündür. Daha önce Parlâmentoda icra - if
lâs Kanunu, geçen devrede bu Devlet Personel 
Kanunu, Avukatlık Kanunu, Ticaret Kanunu 
gibi kanunlar bu mahiyet içerisinde müzakere 
e.lilmiş ve sonuca ulaşılmıştır. Ama taibiî takdir 
daima Meclise aittir. 

— 165 — 
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Şimdi önergede istihdaf edilen unsur şun
dan ibaret : Pazartesi günü Devlet Personel 
Kanununun görüşülmesine başlanacak. Tümü 
üzerinde müzakereler cereyan edecek. Tümü 
üzerinde müzakereler bitip de maddelere geçin
ceye kadar ısayın milletvekilleri kanunu teıtMk 
edecekler, hangi madde üzerinde değişiklik 
yapmayı arzu ediyorlar ise o madde üzerinde, 
Maddelere geçileceği ana kadar, yani 2,5 gün 
sonraya kadar değişiklik önergeleri verebile
cekler. Bu değişiklik önergeleri hangi madde
ler üzerinde verilmiş ise o maddeler müzakere
ye konu olacak. Bunlar vakitten tasarruf için 
yapılan şimdiye kadar uzun, sistematik ve tek
nik kanunlarda Yüce Meclisin lalmış olduğu ka
rar gereğince halli imkânı bulunan noktalar. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımdan ricam, bugün
den itibaren ister Meclis Başkanlığına, ister 
Komisyon Başkanlığına, Devlet Personel Ka
nununun değiştirilmesini öngördükleri (mad
deleri üzerinde değişiklik önergelerini hazırla
maları ve Pazartesi günü tümü üzerinde mü
zakereler bitip de maddelere geçileceği ana ka
dar bu önergelerini tevdi etmelerini rica ede
rim. 

2. — Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin 5 nci fıkrasının kaldırılmasına ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının geri gönderilmesi hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresi (1/255, 3/300) 

BAŞKAN — Bâzı sunuşlarımız var, onları 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 19 .3 .1970 tarih ve 71 - 794/2066 sa

yılı yazımız. 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve ilgide-

Kİ yazımızla sunulmuş bulunan «Sosyal ıSigor-
talar Kanununun 123 ncü maddesinin 5 nci fık
rasının kaldırılmasına ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı» nın ge
ri igönderihnesinıi rica ederim. 

ıSüleyman Demire! 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/299) 

BAŞKAN — Bâzı ımilllötvekilletrine izin, ve
rilmesine ait tezkere var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıdaki yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanının 26 . 6 . 1970 

, tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 
Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Milet Meclisi Başkanı Y. 
Fikret Turlhangil 

Trabzon Miletvekili lyrehmet Arslıantürk, 73 
gün hastalığına binaen, 5 . 5 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Kütahya Milletvekili Ülhan Ersoy, 20 gün 
hastalığına binaen, 22 . 6 .1970 tarihinden iti
baren. 

'İzmir Milletvekili Fazlı Araılç, 10 gün Ma
zeretine binaen, 21 . 6 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar, 20 gün 
mazeretine binaen, 5 . 6 . 1970 tarihinden iti-
ıbaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec-
Cısin loyuna sunacağım. 

«'Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk, 
73 gün, hastalığına binaen 5.5.1970 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy, 20 gün 
hastalığına binaen, 22 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«izmir Milletvekili Fazlı Arauç, 10 gün, ma
zeretine binaen, 21 . 6 . 1970 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo-
mm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar, 20 gün 
mazeretine binaen, 5 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

— 166 — 
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4. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı için
le iki aydan fazla izin alan Trabzon Milletvekili 
Mehmet Arslantürk'e ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/298) 

BAŞKAN — Bir milletvekili arkadaşımızın 
ödeneğünin verilebilmesi için Meclis kararı ge
rekmektedir, bu hususta hazırlanan tezkereyi 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hustalığı sebebiyle ibir toplantı yılı içinde 

IV - GÖRÜŞÜLEN 

1. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ve Ada
let, lçi§leri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 202) (1) 

BAŞKAN — Mahsus gündem gereğince 
şimdi Emlâk Vergisi Kanunu tasarısının tümü 
üzerinde müzakereye geçiyoruz. 

Tasarının öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi tasarı metninde mündemiçtir, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenlier... Kabul 
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 
(Geçici Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Emlâk Vergisi Kanunu tasarl
anın Geçici Komisyon tarafından hazırlanmış 
bulunan raporunu okutmuş bulunuyorum. 

Rapor üzerinde şu ana kadar söz istemiş 
bulunan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum : 
C H.P. Grupu adına Sayın Ahmet Güner, A.P. 
«*rupu adına Sayın AMurrahman Güler. G.P. 
Grupu adına Sayın SaOüh Yıldız. 

Şahısları adına söz istdyen arkadaşlarım : 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Turgut Artaç, Sayın 
Âdil Turan, Sayın Hakkı Gökçe, Sayın Salih 
Aygün, Sayın Mevlût Ocakçıoğlu, Sayın İhsan 
Kabadayı, Sayın Hilmi İşgüzar. 

C.H.P. Grupu adına Sayın Ahmet Güner, 
buyurunuz efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA AHMET GÜNER 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletveki
li arkadaşlarımı; 

(i) 202 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

iki aydan fazla izin alan Trabzon Milletvekili 
Mehmet Arslantürk'e ödeneğinin verilebilmesi, 
içtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel 
Kurulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet 
yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
I Fikret Turhangill 
i 
I BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo-
I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
J mışltlr. 

İŞLER 

Müzakeresine başladığımız Emlâk Vergisi 
Kanunu tasarısı hakkında C.H.P. Grupu adı
na konuşmama başlamadan evvel sizleri saygı 
ile selâmlarım. 

Uzun yıllardan beri 1833 ve 1837 sayılı Ka
nunlar gereğince arazide servet değeri, bina
larda irad değeri esasına göre vergi alınıyordu. 
Tecrübelerden de faydalanılarak bugünün şart
larına uygun olduğu iddia edilen ibu yeni ta
sarıyı şimdi beraberce eleştirelim. 

Köyüne tapu memuru girememiş, ormanlık 
bölgelerde köylünün ekip biçtiği tarlasının ken
disine mi, Orman İdaresine mi aidolduğu ayırt-
dedilmemiş, vârislerin kendilerine kalan ara
ziyi bugüne kadar köy muhtarlığının ötesinde 
resmî bir kayda geçirtecek huzurlu bir mül
kiyet esası kurulamamış memleketimizde ada
letli, güven verici Emlâk Vergisi almak istiyo
ruz. O halde eleştirmeye bağlıyalım. 

1. Şehir ve kasaibalarımızda ister tarla 
olup parsellenmiş olsun, isterse parsellenmemiş 
«.lan tarlalar, arsa niteliğinde sayılarak ve 
eskiden sembolik olarak tâyin edilen bedellerin 
üzerinden binde 15 vergi alınıyordu. Yeni ta-
ısanda da vergi miktarı değişmiyor. Fakat ar
sanın bugünkü kıymeti, yani satışa esas olan 
veyahut da satışla alınan kıymeti üzerinden ver
gisi alınacak. Tapudaki kıymeti 1 500 lira olan 
bir arsa bugünkü para değerine göre 15 000 li
ra ise, bu arsanın eski usule göre vergisi 22 lira 
50 kuruş idi, şimdi 225 lira olacaktır, ilk na
zarda verginin çok arttığını söylemek müm
kün. Fakat arsa satışlarını sanat haline getir
miş olanlar vergilerini verecekler veya da az 
vergi, pahalı satışlarla koOıay milyoner olanlar 
bu suretle ayrılmış olacaklardır. 
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Bizim endişemiz şudur : Tasandan çıka
rıldığı, bilâbara tatbik edileceği söylenen ye
minli emlâk eksperleri ve şimdiki halliyle em-
'âk vergisi ile ilgili incelemelerde bulunan me
murların bu yeni ta'sarının tatbikindeki çeke
cekleri müşküllerdir. Çünkü ülkemizde yemi
nine ısadık siyasi düşüncelerini gerçeklerin dı
şında tutan idealist, üstün meziyetli idareoile-
rin görevlerinde kalabilme cemini henüz te-
ö'jkkül etmemiştir. 1940 yılından bu yana çe
kilen siyasi sıkıntılarımıza ve çalkantılaraimıza 
bakarsanız, halka hizmetlerin ulaşmasında, ver
gi gelirlerimizi tahsilde ve plânlı giderlerimizi 
yürüten memur ve âmirlerin teknik elemanla
rımızın tesbitinde partilerimizin adamı ©sası 
uygulanmakta olduğu için, ülkemizin adamı 
'liişünceısinde olanların görevlerinde bırakılma
dığı bir1 gerçektir. 

Köylerimizdeki arazi vergisimin tatbiki ta
sarıda şöyle : Köylünün ilk 50 000 liralık ara
zisinden binde 5, sonraki 75 000 liralık arazi
sinden binde 6, daha sonraki 100 000 liralık 
arazisinden binde 8 ve sonra 225 001 liralık 
arazisinden de binde 10 vergi alınlacaktır. 

ıSaym miletvekilleri; köylerimizde haki
katen görevini bihakkın yapacak muhtar bu
lamıyoruz. Okuma - yazma oranımız, radyo din
leme, gazete okuma, ilkokuldan mezun olan
larımız meydanda... Köylü köy muhtarlığına 
beyanda bulunacak veya beyanname verecek, 
muhtarlık noksanlığı taımamlıyacak, deftere iş-
üyecek, 15 gün içinde de ilgili verigi dairesine 
verecek.. Bu işlem 5 yılda, 10 yılda bir olacak. 
Gerekçede yazıldığı, (bizim de izah ettiğimiz gi
bi, köylerimizde çekişmemiz, çelişmemiz sebe
biyle bu işler yürütülemiyecektir. En iyi ör
nek, ıharb yılarında Toprak Mahsulleri Ofisi
nin Itesbit işlerinde çıkan huzursuzlukların de
dikodusunun bugüne kadar devam etmesinin bir 
örnek olduğunu göstermektir. 

«Küçük çiftçi» deyimine girenlerin bu ta
sarıdan, cesareıtle çıkarmalıyız. 50 000 liralık 
arazisi olanlardan binde 5 den 250 lira vergi 
alamıyacaksınız. 25 000 lirası muaftır deseniz 
dahi. işte Ziraat Bankası borçlarının ödeme du
rumundaki düştüğümüz çıkmaz ve işte her yıl 
nüfus oranımıza ıgöre buğday alma zorunlu-
ğunda kalışımız. Gurbete çıkıp vergi borcunu 

I lu köylüye ödetmeye gider isek bu köylü ida
reye karşı elbette sevgisini kaybeder. 

Düşünelim bir defa; ne verdik biz küçük 
çiftçilere? Uzun vadeli ödenecek bir traktör 
mü, kuraklığa karşı suyu ve sigorta işlemi mi, 
kalkınacak kredi imi, tarlasına yarayacak güb
re mi, üretim yapmasında bilgisini, görgüsü
nü artırma mı? ürettiğini aracıya kaptırma
masını mı sağladık? O halde insaf ile söyler
sek ürettiği ile geçinmeyip, saitınalan çiftçiye 
«küçük çiftçi» demek de güçtür ve onu tama
men vergi dışında bırakmamız lâzımdır ka
naatindeyiz. 

I Çiftçiliği modernize etmiş büyük arazisi 
I olanlaradn vergi alalım. Nasıl olsa onların 
I yetiştirdikleri zirai ürünlerinden vergi alma

dığımıza göre toprak sahipleri arazilerinin ver-
gisini artık vermelidirler. 

Bina vergilerine gedince : Bina vergilerinin 
I düşüklüğü, arsaların tapu kıymetlerine göre 

^ergilerinin tarhı, büyük şehirlerimizde ser-
I maye sahiplerini kolay kazanmaya sevk et-
I miş ve ölü yatırım denilen inşaat sektöründe 

tam bir sömürü düzeni kurulmuştur. Yüzlerce 
boş ev ilânı ile gazete sayfalan dolarken, kira-

I 1ar katiyen düşmemiştir. Binasının vergisinden, 
I arsasının vergisinden zoru olanların evlerini ki-
I ı acısız bırakmasına imkân yoktur. Üstelik in-
I saat işi olanlara zarar getirse iskân dışında ki-
I «ılık veya satılık daire yapımı bu kadar hızlı 
I gidemez. 

I Kalkınmada dinamik ve dengeli iktisadi dü
zen böyle olmaz. Her sınıf halkın iskânını sağ-

I lama gayreti dışındaki bu sömürüye ve ölü ya
tırıma dur diyecek ve bunu samimi olarak bir 

I evde oturmJak için ısahibolmak istiyenlerim dı
şındakilere tatbik edecek isek, bu Hükümeti al-

I kışlarız. 
Yan tesirler ve siyasi baskılar olmıyacak; 

I o)ur hale getirildiğini görürsek bu emeklere ya
zık olur. «Bu büyük milletin daJha çok çekeceği 
vardır» sözünü bizden sonrakiler, kanunları 

I tatbik etmiyenlere söyliyeceklerdir. 

Aziz arkadaşlarım, köylerimizdeki binıala-
I im 60 bin lira kıymetinde olanlarından, vergi 
I alinmıyacaktır. O halde siyasi partilerin, bil-

î••assa iktidar partisinin oy almayı sağladığı 
I köylerdeki binaların vergisi yok denilebilir. 
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Şehirlere gelirsek, 67 ilimizde dengeli bir 
durum yoktur. Bizim kanımızca üç esas var
dır. Şöyle ki; 

1) Bina kıymeti yüksek, kira geliri çak az 
binalar; 

2) Bina kıymeti az, kira geliri çok olan bi
nalar; 

3) Bina kıymetinden üstün gelir getiren 
binalar. 

Kanun tasarısında (sarahat yok. «Bakanlık
ça yönetmelikler yapılacak» deniliyor. «Vergide 
tıüalet ve denge böyle sağlanacak» deniliyor. 

Şöyle bir hesap yaparsak; iki oda bir mut
faklı, on dairelik ıbir ev sahibi olan kimse Ana
dolu şehrinde bu evin her dairesini 200 liradan 
kiraya verirse, eski usule göre % 12 vergi esa
sından 345,60 lira vergi veriyordu. Bugün be
her daire 60 metrekare işgal ediyorsa, bugün
kü getirilen düzene ığöve bu şahıs 6 bin lira (ver
gi verecektir. Eğer, biraz evvel yukarda arz 
ettiğim kıymeti yüksek, kira geliri az olan bi
nalardan bu kadar çok vergi alırsak, elbette 
ki bundan, mal sahiplerinin büyük rahatsızlığı 
ve idareye karşı husumetleri gelişecektir. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet, «Kazanandan 
vergi alıyoruz; köye okul, su getireceğiz» diye 
konuşuyor. Halbuki bundan evvel kabul etti
ğimiz vergi kanunu ve bugün kabulüne çalışa
cağımız bu vergi ile elbette ki memleketimizin 
hizmetlerine koşulduğu kadar, evvelâ bütçe-
mizdeki .açıkları kapatacağımız ve kapatmak 
için çalıştığımız gerçeğini ımiletten gizlemeye, 
siyasi yatırım yapmaya sebep yoktur. Ama en
dişe ediyoruz. Köyden şehirlere geliniyor; bu 
önlenebilecek mi? Sanayileşme (küçük ünite
ler olarak ele alınacak mı? O halde şehirdeki 
her vergi artımı köylüye intikal edecek midir? 
Hükümetin gücü bunu önlemeye kâfi gelecek 
mi? iOnun için, Hükümetin dengeli iktisadi dü
zeni ve bu Emlâk Vergisindeki anlayışı her 
şeyden evvel adaletli, düzenli ve dengeli tat
bik edeceğine güvenmek ve ümidetmk istiyo
ruz. 

Sayın arkadaşlarım, büyük şansınız var! 
Ufak hesapların istismarını yapan bir muhale
fet yok karşınızda. (Beraber yenelim güçlük
leri, şerefi sizin olsun diyoruz. Fakat siz hâlâ 
dün evvelki gün çıkmazını kürsüye getirmekle 
meşgulsünüz. Elbette iktidarda siz varsınız, bu

nun vebali günahı size ait olacaktır. Onun için, 
geçmişteki kusurların veya sevapların teselli 
hapını bir tarafa atın, bugün güçlükleri bera
berce yenmeye, partizanca bir düşünüşün dı
şına çıkmaya çalışalım. 

Bumdan, bu devimlilerden kimler zarar gör
dü? Elbette hepimiz zarar gördük. Hepimizin 
gayesi de yurdumuza faydalı olmak olduğuna 
göre, bize ümit bağlryanları ümitsiz hale getir-
miyelim. 

Muhalefet övmez.. Muhalefet övemez.. Nok
san bulduğunu, kuşkusu duyduğunu açıkça 
söylemesi sizi endişelendirmesin. 

IBiz sözlerimizin sonuna geliyoruz. Kanun 
aceleye getirilerek (hazırlanmıştır. Köylerimi
zin gerçeği daha esaslı düşünülebilirdi, şehir
lerimiz için daha esaslı unsurlar bir kanuna 
gidebilirdi. Ama, Meclislerimizden de çok ace
le çıkması için çahşılmafctadır. Temenni ederim 
ki bu, memleketimize hayırlı olsun ve bu meon-
ueketiımizde kolay zengin olmak hevesinde olan
ların kazanç kapılarını kapatarak, bir ev sa
hibi olmak için çırpınanlara yeniliıMer ve ko
laylıklar getirsin. 

Grupum adına hepinizi saygıyla selâmlarım. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A.P. Grupu adına Sayın Ab-
iurrahıman Güler, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
GÜLER (Çorum) — iSaym Başkan, sayın mil
letvekilleri; görüşülmekte olan Emlâk Vergisi 
Kanunu tasarısı hakkında A.P. Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu-
nuyoruım. 

Emlâk Vergisi Kanun tasarısı haddizatında 
yani bir vergi getirmemektedir. Halen mev
cut bina ve arazi vergileri bir kanun halinde 
bfrleştirilmekteddr. Huzuruna getirilmiş olan 
bu tasarı ile her iki verginin matrahları aynı 
usullere göre tesbit edilecektir. Her iki vergi 
de aynı mahiyette olup, gelirleri mahallî idare
lerimize bırakılmış vergilerdendir. Bütün bu 
sebepler her iki verginin aynı bir kanun içe
risinde birleştirilmelerini gerektirmiştir. 

Bugünkü Arazi Vergisi sistemimizde vergi 
matrahı arazi kıymetine, Bina Vergisinde ise 
bina iradına dayandırılmıştır. Bu ayrılık her 
iki grup emlâkin vergilendirilmesinde takdir 
tarihine göre değişen yönlerde vergi adaletsiz-
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ligi yaratmıştır. Hükümet tasarısında söz ko
nusu vergi değeri kavramı bina ve arazinin ra
yiç bedelli olup, emlâk sahipleri tarafından be-
yanda bulunulan tarihteki normal alım - satım 
bedelinden ibarettir. 

Kalkınma halindeki ülkelerde dinamik bir 
iktisadi faaliyet görülür. Gerek merkezî hükü
metin, gerekse mahallî idarelerin enflâstrüktür 
aarcamaları dolayısiyle, emlâk değerlerinde da
imi bir değişme söz konusudur. Bu, her zaman 
aynı seviyede, yükselme şeklinde olimıyabiMr. 
Hattâ bâzı emlâk nevileri kıymetini kaybede
bilir. Buna mukabil, 'emlâkin iratlarında aynı 
değişiklikler her zaman görülemez, içtimai ve 
hukukî âmiller buna sebebolabillir. Meselâ bir 
zamanlar bizde uygulanan kira tahditleri reji
mi binanın iradına tesir ettiği hailde kıymetin 
yükselmesine mâni olamamıştır. 

Emlâkin rayiç bedeline dayandırılan bu ne
vi aynî vergilerin bir başka üstünlüğü de ra
yiç bedelinin daha ıkoüıay tesbit ©dileıbilmesidir. 
Ayrıca halen uygulanan Emlâk Alım, Veraset 
ve İntikal vergilerimizde emlâkin rayiç bede
li esas alındığına göre, vergi sistemimizde bir 
nevi otokontrol mekanizmasının bu sahada da 
ilk adımı atılmış olacaktır. Finansman Kanunu 
tasarısında yer alan Gayrimenkul Kıymet Ar
tışı Vergisinin de, sadece Eanlâk Vergisinde 
doğru beyanı sağlamak amaciyle ihdas edildi
ğini daha evvel arz etmiş bulunuyorduk. 

Bu tasarı ile getirilen ikinci bir yenilik de, 
bugüne kadar uygulanan tahrir usulü yerine 
beyan usulünün getirilmesidir. Tahrir usulü 
son derece külfetli ve masraflıdır. 1937 yılından 
1>eri memleketimizde genel bir tahrir yapılabil
miş değildir. Hiçbir hükümet bunu göze ala
mamaktadır. Memleket sathına dağılmış mil
yonlarca gayrimenkul biriminin tahriri uzun 
yjllar almakta ve takdir edilen irat veya kıy
metlere göre gerek mükelleflerin, gerekse ver
gi idaresinin itirazları dolayısiyle muameleler 
sürüncemede kalmaktadır. Bu durumdan iti
raz safhalarının sonunda kesinleşen vergileri 
geçmiş yular için de taptan ödemek durumuna 
gelen mükellefler kadar varidat temini geciken 
lyıahallî idarelerimiz de şikâyetçidir. Ayrıca 
ta-hrirde görevlendirilecek binlerce komisyo
nun aynı kalite ve seviyede kurulaManesi müm
kün olamamaktadır. Bu hal tahrirlere büyük 
dengesizlikler yaratmaktadır. 

Türk vergi sisteminde, Emlâk Alım Vergi-
i:.nde ve Veraset İntikal Vergisinde gayrimen-
kuller, mükelleflerin beyan ettiği rayiç bedel
ler üzerinden tarhiyata tabi tutulmaktadır. 

Tasarıda, halen uygulanan muafiyet ve is
tisnaların geniş ölçüde yer aldığı görülmekte
dir. Köy binaları için ayrıca 50 bin liralık mut
lak bir istisna getirilmekte köylerdeki binala
rın çok büyük bir kısmı vergilendirilmiyecek 
demektir. 

Bina vergisinin nisıbeti, beyan edilecek ra
yiç bedelin seyyanen binde onudur. Bu nisbe-
tin, son yıllarda iratları takdir edilmiş bina
ların vergi yüklerinde bir hafifletme yarata
cağı söylenebilir. 

Bâzı halerde safi irat üzerinden alman Bi
na Vergisi yükü % 28 i bulmaktadır. Arazi 
Vergisinde ise 25 bin liraya kadar araziler için 
bir istisna konmuştur. 75 bin liraya kadar ara
zilerde ise 25 bin liralık kısım vergiden istisna 
edilecektir. Bu şartlar altında köy nüfusumu
zun büyük çoğunluğu istisna hududuna gire
cektir. 

Arazi Vergisinin nisbetinin Bina Vergisin
den daha iaşağı seviyelerde tutulduğu görül
mektedir. İlk gelen 50 bin lira için binde beş, 
sonra gelen 75 bin lira için binde altı, sonra ge
len 100 bin lira için binde sekiz, 225 001 lira 
r*e daha fazla matrahlarda binde on nisbetleri 
uygulanacaktır. Arsalarda nisbet binde onlbeş-
tî'r. 

Yeni tasarıda Emlâk Vergisinin tarh ve 
tahsillerinin Maliye Bakanlığına bırakılması 
yerinde olmuştur. 

Toplanan vergi geliri halihazır tatbikatta 
olduğu şekilde mahallî idarelere verilecektir. 
Mahalllî idarelerin gelirlerinde hiçbir azalma 
olmıyacak, aksine artma meydana gelecektir. 

Maliye Bakanlığının uhdesindeki diğer ben
zeri vergiler dolayısiyle faaliyette bulunan teş
kilât cüzi bir revizyon sonucunda bu verginin 
de uygulanmasını sağlıyabilecektir. Zira gay
rimenkul rayiç bedellinin kullanıldığı Emlâk 
Alım, Veraset ve İntikal, Gelir ve Kurumlar 
vergileriyle, tasarı halindeki Gayrimenkul Kıy-
nıet Artışı Vergileri Maliye Bakanlığı uhdesin
dedir. 

Emlâk Vergisinin uygulanmasının da aynı 
teşkilâta verilmesi, hem idari personelde te-
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kerrürü önüyecek, hem de vergi tarhiyatında j 
bir nevi otokontrol sağlanacaktır. Bu tedbirin 
sonucunda mahallî idarelerin personel ve vergi 
tjplama giderleri bakımlından büyük tasarruf 
sağlıyarak, bu kaynaklarını esas mahallî hizmet
lerinde kullanabilme imkânları doğmuş ola
caktır. 

Bundan başka, tasarıda beyan edilen kıy
metlerin rayiç bedellerle mukayeyesinin, ye
minli emlâk eksperleri iadı ile kurulacak yeni 
bir kadro eli ile yürütüleceği derpiş edilmiş
tir. Böyle seviyeli kadro ancak Maliye Bakan
lığı bünyesi içinde kurulup çalıştırılabilir. 

Bütün bu mülâhazalardan sonra görüşül
mekte olan Emlâk Vergisi hakkında söyliyece-
ğimiz son söz şudur : Bu vergi, birlik temin et
me, vergi hâsılatı ve verginin yan tesirleri ve 
otokontrol sistemleri bakımından fevkalâde 
faydalı, varidattı, adaletli, sosyal adalete uy
gun bir vergi olacaktır. Kabul edildiği takdir
de hayırlı bir netice tevlidedecektir. Memleke
timize, milletimize hayırlı olmasını diler, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — G,P. Grupu adına Sayın Sa
lih Yıldız, buyurunuz. 

G.P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ (Van) 
— !Saym Başkan, değerli ınületveküleri; ar
kadaşlarımın da izah ettikleri gibi Emlâk Ver
gisi kanun tasarısı, bina vergisi ile, arazi ver
gisini ilgilendiren müşterek hükümler olmak 
•üzere üç kısım olarak ede alınmıştır. 

Bu tasarının getirdiği yenilikler, özetle 
şunlardır : Evvelâ, beyan esasını getirmekte
dir. Bu beyan esası, arazi ve binalar olsun 
gayrimenkulun beyan tarihindeki normal alım 
- satım bedelidir, rayiç bedelidir. 

ikinci yenilik; bu vergilerin tarh ve tahsi
li mahallî idarelerden alınarak maliyeye dev
redilmiş. Bu şüphesiz ki, isabetli bir tedbirdir. 
Zira, özel idareler büyük bir külfetten kurtul
makta ve tarh ve tahsil zımımında birçok ak
saklıklar önlenmektedir. 

Bir diğer yenilik de, şimdiye kadar millî 
müdafaa, buhran v.s. birtakım vergiler alın
makta idi. Bunların hepsi kaldırılmış olup, tek 
Lir vergi ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Aşağı, yukarı getirilen yeniliklerden biri de 
şu : Hükümet tasarısında yeminli emlâk eksper
leri vardı; fakat maddenin tedvini sırasında I 
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böyle bir memuriyet, böyle bir kadro henüz 
)'evcudotonadığı için bu değiştirildi ve bir te
menni olarak Maliye Bakanlığının biran evvel 
bu eksperleri tatbikata intikal ettirmesi temen
ni olundu. 

Emlâk Vergisi Kanununun - finansman ka
nun taşanları görüşülürken ifade edildi - bir 
özelliği de otokontrol görevi bakımındandır; 
yani arazi ve bina vergisine matrah olacak de
lerde mükellef bir kaçakçılık değil de, bir dü
şük değer göstermek ister ise, o takdirde bunu 
sattığı zaman fazla değer artışı vergisi ödiye-
cektıir. Değer artış vergisini fazla ödememek 
için, tutacaktır rayiç bedeli tam göstermeye 
çalışacaktır. Tam göstermeye çalıştığı zaman 
da bina ve arazi vergisini tam olarak ödeye
cektir. Böylece, yek diğerini kontrol eden> bi
rinden kaçınca diğerine yakalanan bir sistem. 

Beyan esası üzerinde biraz durmak istiyo
rum. Beyan esası nedir?.. Demin arz ettim. Bir 
kimse kendi arazi ve binasına bir kıymet tak
dir edecektir. Bu, gerçekten kolay bir şey de
ğildir ve takdir edeceği bu kıymet, bugünkü 
rayiç bedel üzerinden alım - satım kıymeti ola
caktır. Bu tamamen sübjektif bir haleti ruhiye 
meselesidir. Bıir kimsenin kendi gayrimenkulü-
ne isabetli şekilde bir kıymet takdir etmesi pek 
kolay bir şey değildir. Mükellefe birtakım norm
lar verilecektir; «Kıymet takdir ederken şu şu 
hususları nazarı itibara al» denecektir. Belki, 
bü bir kolaylık tevlidedecektir, ama tamamen 
objektif olmayı sağhyamryacaktır. Bu yüzden 
aynı mahalde aynı vasıftaki gayrimenkullerin 
beyan edilen bedelleri arasında çok büyük te
zatlar olacak. Birisi kanundan korkacak, aşağı 
yukarı rayiç bedele yakın bir miktarı veya ra
yiç bedelini beyan edecek. Diğeri daha cesur
dur, rayiç bedelin çok altında bir kıymet tak
dir edecek. Böylece, yekdiğerini tutmıyan »on 
derecede tenakuzlar içine düşmüş durumlar hâ
sıl olacaktır. Kaldı ki, bâzı gayrimenkuller de 
var. Memleketimizin yapısı buna çok müsait. 
Faraza, Karadeniz sahilinde toprağın geliri az, 
?ma kıymeti çok fazladır. Bu kıymet fazlalığı 
gayrimenkulun azlığından ileri gelmektedir. 
Halbuki, değer kıymetini, rayiç bedelini beyan 
etmeye mecbur olduğuna göre, vergi de bunun 
üzerinden alınacağına göre, gelir ile beyan edi
le & matrah arasında çok büyük tezatlarla kar
şılaşmak mümkün olacaktır. 
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'Gerekçede de ifade edildiği gibi, tahrir esa-
?ı yerine beyan esası konulmuş. Zira, tahririn 
ook (zaman alacağı söylenmiştir. Tahmin ediyo
rum, son tahrir 1937 de yapılmış olsa gerek. O 
samandan bu zamana kadar tahrir yapılmamış. 
Halbuki, her om senede bir tahrir yapılması ge
rekli. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün 
rükümetlerin kusurlarını bugün beyan esası 
şeklinde bir sistem getirmekle, bina ve arazi 
sahiplerine yüklemiş oluyoruz. 

IBeyandan* sonra da birtakım durumlar hâ
sıl olacaktır. Beyanın gerçeğe uygun olmadığı 
tekikat sırasında görülürse, takdir komisyon
ları yeniden işe el koyacaktır. Bu komisyonla
rın Türkiye'de nasıl çalıştığı hepimizin malû
mudur. Bunu gizlemeye lüzum yok. Birtakım 
ihbarlar da bağlıyacak, vatandaş birbirini ihbar 
edecek ve Türkiye'nin bir gerçeğini de ifade 
etmeye mecburuz. Hanlgi parti iktidara gelirse 
gelsin, vatandaşlar birtakım parti mülâhaza
ları ile yekdiğerlerini ihbar edecek, falan şu 
beyanda bulundu, falan şu beyanda bulundu 
diye de birçok haksızlıklara sebebiyet vermiş 
olacağız. 

Bu cümleden olarak köylerle ilgili 25 nci 
maddeyi sizlere okumak istiyorum : «Köylerde 
bulunan bina ve arazilerin vergilendirilmesi ile 
ilgili beyanlar şifahi veya yazılı olarak ilgili 
muhtarlıklara yapılır. Şifahi veya yazılı ola
rak yapıüan beyanlar, şekli ve muhtevası Ma
liye {Bakanlığınca tesbit olunacak bina ve arazi 
kıymet beyanı defterlerine geçirildikten son
ra mahsus hanesi mükellefe imza ettirilir. 

Birinci ek sürenin hitamından itibaren 15 
gün içinde mezkûr defter müsbit 'evrak ile bir
likte muhtarlar tarafından imza mukabilinde 
ilgili vergi dairesine teslim olunur.» 

Bunu takibeden 26 ncı madde bilhassa mü
him. «Muhtar ve ihtiyar kurulu mükelleflerin 
beyanlarını ilgili defterlerde tesbit ettikten 
sonra ayrıca kendileri de bu beyanların doğru
luğunu tasdik ederler.» Yani muhtar, bu beya
nın doğru olup olmadığını tasdik edecek ve ay
rıca muhtarın bir de ikramiye ile karşı karşıya 
bırakıldığını görürsek, bunun ne kadar büyük 
mahzurlar tevlidedeceğini hemen tesbit edelim. 

«Beyanın hakikate aykırı olması halinde mü
kellef muhtar ve ihtivar kurulu tarafından doğ
ru beyana davet olunur. Mükellefçe İsrar edil-
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mesi halinde beyan aynen tesbit edilmekle be
raber gerçek durum deftere yazılır. 

Her köyün Bina ve Arazi Vergisi mükellef
lerinin beyanlarının asgari % 75 inin vergi dai
resince kabule şayan bulunması halinde; o köy 
için tahakkuk ettirilen vergi miktarının binde 
5 ini aşmamak şartı ile ve Maliye Bakanlığınca 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde köy muhtarla
rına ve ihtiyar heyeti üyelerine ikramiye olarak 
verilir.» 

Şimdi ne olacak?.. Bütün köylerimizin hali
ni biliyoruz. Evvelâ, beyan açık olacak. Bir köy
de 100 tane mükellef var ise, her 100 mükellef 
de birbirinden haberdar olacak. Benim komşum, 
gayrimenkulunun hakiki değeri 100 bin olduğu 
halde, 25 bin lira olarak beyan eder. Bunu gö
recek, bilecek... Görünce, böyle de olmasa bir
takım iğbirarlar, birtakım şahsi sebepler bir 
köyü birbirine düşürecektir. Bundan hiç şüphe 
edilmesin. Bunun her hangi bir partizanlıkla fi
lân da ilgisi yoktur. Köylerimizin durumunu bi
liyoruz. İhbar edecek. Muhtar da bir ikramiye 
almak için ayrı bir gayretin içine girecek. Der
ken, vatandaşı köylerde birbirine düşürmek için 
âdeta ihdas edilmiş bir formül getiriyoruz. Bu
nun yerine, çok daha güzel ve ihtilâfları önliye-
bilecek tedbirler getirmek mümkündür. 

Köylü, beyanını bir zarfa koyar, götürür 
maliye dairesine verir. Bu çok mühim bir şey 
değildir. Vergide aleniyet ne kadar önemli ise, 
bâzı hallerde gizliliğin de aynı derecede önemi 
vardır. Ben bir beyanda bulunuyorum. Beyanı
mın herkes tarafından bilinmesine lüzum yok. 
İlgili vergi dairesi istediği anda benim beya
nımı açar, tetkik eder. Gerçeklere uygun olup 
olmadığını tetkik etmek ve gereğini yapmak 
imkânına her zaman sahip. Bu itibarla, bu mad
de Türkiye de, köylerde büyük huzursuzluk 
kaynağı olacak; adeta bunları teşvik edecek bir 
mahiyet alacak. 

Türkiye'de her dört yılda bir mahallî seçim
ler yapılmaktadır. Bunun yanında genel seçim
ler de yapılmaktadır. Milletvekili genel seçim
lerinde şimdiye kadar hemen hemen büyük bir 
hâdise olmadı; ama daha üç sene evvel yaptığı
mız muhtar seçimlerinde birçok şahıslar öldü
rüldü, kan döküldü. Bunu misal olarak arz edi
şimin sebebi, muhtarlık mevzuunda köylünün 
ne derece birbirine düştüğünü belirtmek için-
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dir. Bir de ayrıca bu yetki ile muhtarı ve ihti
yar heyetini mücehhez kılacağız. Bunun mah
zurları çok büyük ve büyük bir vebal altına 
girdiğimizi şimdiden arz etmek isterim. 

Zaman aşımı ile de ilgili ayrı bir madde var
dır. Zaman aşımı maliye bakımından resmî bir 
daire olması itibariyle ıttıla tarihi diye başla
ması umumi prensiplere aykırıdır; yani beyan 
dışı kalan bir gayrimenkulun ıttıla tarihinden 
itibaren maliyenin buna el koyması hali diye 
bir sistem kabul etmek katiyen mümkün değil
dir. Ittıla tarihi ancak hususi şahıslar arasın
daki, o da çok istisna arz eden muamelelere şa
mildir. Resmî bir daire için, «Efendim, ben şu 
tarihte ıttıla kesbettim...» bu da birçok haksız
lıklara sebebolacaktır. Bunu diğer genel pren
siplerden ayrımak mümkün değildir. 

Sözlerinin sonuna gelmişken bir hususu da 
her hangi bir arlt fikir taşımadan arz ötmek is
tiyorum. 

Gerek finansman kanun taşanlarında, gerek
se Emlak Vergisi kanun tasarısında görü
lüyor ki, hakikaten gayrimenkullere büyük kül
fetler tahmil ettik. Allah hiç olmazsa yeni kül
fetlerden gayrimenkul sahiplerini korusun. Şöy
le M: Bir gayrimenkulu alırken bir Alım Ver
gisi ödüyorsunuz, kendi gayrimenkulu üzerinde 
inşaat yaptıktan sonra tekrar bu inşaat bittik
ten sonra ikinci bir Alım Vergisi veya Edim Ver
gisi ödüyorsunuz, inşaat yaparken İnşaat Ruh
sat Vergisi ödüyorsunuz, satarsanız Değer Artış 
Vergisi Ödüyorsunuz, belediyeye ait birtakım 
mahallî verdiler ödüyorsunuz, tster kazan, is
ter kazanma, dünya var olduğu müddetçe Ara
zi ve Bina Vergisini de ödemeye mecbur kalı
yorsunuz. Böylece tâbir caizse bir koyundan 
6 - 7 post çıkarıyorsunuz. 

Bütün bunlar bir ihtiyacın 3onu gibi izah 
edilebilirse de, gayrimenkullerden vergi almak 
kolaydır. Kolay sahalardan vereü almak pek 
öğünülecek bir vergi ihdası değildir. Çünkü 
gayrimenkul ve arazi gözünüzün önünde, sahibi 
Ibelli, istediğin kadar zam yap, istediğin kadar 
vergi al, bunlar kolay vergiler. Mühim olan 
vergilendirilemiyen ve zor olan sahalardan ver
gi almaktır. Bu itibarla demin de arz ettim, 
bundan sonrası içjn inşallah daha başka gayri-
menküllerle ilgili vergiler gelmez. 

Tümü hakkındaki maruzatım şimdilik bun
dan ibarettir. Saygılar sunarım,. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) '— Değerli arka
daşlarım, Emlâk Vergisi kanun tasarısının 
tümü üzerinde kişisel görüşlerimi kısaca açık
lamak istiyorum. 

- - - ~,«.«.,«, 
Evvelâ Arazi ve Bina vergilerinin bir ka

nunda toplanıp bunların özel idare ve mahallî 
idareler teşkilâtı tarafından değil de Maliye 
Teşkilâtına bırakılmış olması vezindedir. Bun
ların önde gelen belli başlı sebepleri de var
dır: Daha köklü ve daha ciddî bir teşkilâta 
memleketinizin en ciddî âmme teşkilâtına sahip 
bulunan Maliye idaresi tarafından bu işin tec
rübeli eller tarafından yapılması, hem vatan
daş bakımından, hem de Devlet bakımından bir 
teminattır. Bunun yanında Devlet gelirleriyle 
meşgul olan Devlet Teşkilâtının aynı zamanda 
bu gelirlerle uğraşması, dolayısıyle mükerrer
lik ortadan kalkacağı için de bir tasarruf ge
tirecektir. Tasarruf demek; bütçede Devlet 
elinde veya mahallî idarenin elinde bir kısım 
paranın olması anlamını taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, böylece önemli gör
düğüm bir noktayı ifade ettikten sonra, bâzı 
noktaların üzerinde duracağım. 

Bu tasarı beyan esasını getirmektedir. Yani 
mükellef, vergi yükümlüsü arazisinin ve binası
nın değerini kendi beyan edecektir. Bu nokta 
üzerinde durmak gerektiği kanısındayım. As
lında ilk bakışıta çok güzel gibi gözüken bu 
yeni usulün 1>aitbikatta, memleketimizin millî 
şartlan içinde nasıl tatbik edileceğinde ve na
sıl bir netice vereceğinde ciddî endişelerim var. 
Bu endişeler yalnız bana ait endişeler değil, bu 
konuda inceleme yapmış olan yetkili ve bilgili 
kimselerin görüşlerin de bu noktadadır. 

Evvelâ bilebildiğim kadar, Vergi Reform 
Komisyonunun esaslannı hazırladığı bir tasarı 
Meclise sevk eidilmiştir ve bu tasanda da tahrir 
esası kabul edilmiştir. Daha sonra tekrarla
nan bir taısan da, gene tahrir esasının kabul 
edildiği bilinmektedir. Gene Vergi Reform Ko
misyonunda beyan esaisının ileri sürüldüğü, fa
kat uzun tartışmalardan sonra beyan esasının 
yararlı olaımıyacağı kanısınla varıldığı da ifade 
edilmektedir. Bunlar, bu konuda gelmiş geçmiş 
olaylardır. 
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Bir de bu olayların dışında kendi akıl ve 
mantığımızı kullanarak çıkarabileceğimiz hu
suslar vardır. Bunların başında, Türkiye sat
hında araziye ve binaya sahip bütün vatandaş
lar beyan mükellefiyetindedirler. Bir defa bu 
yaygın bir husustur. Yani dün geçen kanun de-
metindeki gibi değildir. Orada bâzı kimseleri 
ilgilendiren konular var. Ama bu, bütün Tür
kiye ̂ de köylü ve kentli bütün yurttaşlarımızı 
ilgilendiren geniş bir tatbikat alanıdır. 

Şimdi, bir vatandaş kendi arazisinin veya 
binasının değerini beyan edecek; bu çok zor bir 
iştir arkadaşlar. Aslında bu kolay gibi görünür, 
«işte canım şu oraya bu kadar vermişti» gibi 
düşünür ama, iş ciddiye bindiği zaman, siz bu
nu matrah haline getirdiğiniz zaman, hele 
oto - kontrol olarak da (bununla bir oto - kont
rol getireceğimizi de ifade ediyoruz, iki taraf
la ilgili bir durum oluyor.) böyle bir beyanda 
vatandaşların kolayca bulunabileceklerini ka
bul edebiliyor musunuz? Ben şahsan bunun ko
lay bir şey olmadığını hemen söyliye-
bilirim. Bunu da meslek tecrübeme dayanarak 
söyliyebilirim. Gördüğüm dâvalar sırasında bü
yük ihtilâflar olmuştur, vergi dairelerinde ve 
izalei şuyularda. Gözümün önünde 120 bin lira 
kıymet konulmuş olan bir malın açık artırma
sında birinci satışında % 75, ikinci satışında 
ise 20 bin liraya gitmiştir. 120 bin liralık rapor 
var, 20 bin liraya alıcı bulmuyor. Gazetede ilân 
edilmiş, kapıya yapıştırılmış ve saire. Yani bü
tün şartlarını da yerine getirmişsiniz. Bu misal
ler çoktur, tesadüfen başımdan geçmiş olan bir 
hâdiseyi anlatmıyorum, bunun geniş şekli böyle
dir. 

İkincisi; bu beyanları vatandaşlar nasıl ya
pacaklardır? Her insan şüphesiz toplumu da 
düşünür, ama evvelâ kendi menfaatini düşünür. 
Kanunların çerçevesi içinde mümkün olduğu 
kadar az vermek bir vatandaşın hakkıdır. Ka
nun çerçevesi içinde en uygununu vermek is
ter. Onun için malî müşavirlere, avukatlara da
nışırlar, falan ederler; ama kanun çerçevesi 
içinde, hile yapmadan en uygun pozisyonda öde
mek isterler. Vatandaş bir süre sonra bunların 
kolayca kontrol edilmediğini anladığı zaman, 
tıpkı Gelir Vergisinde olduğu gibi, ne olacak? 
Ne deniliyor? Yaygın olan iddia şudur ki, Ge
lir Vergisi beyannamelerinin % 3 ünü bile kont
rol edemiyoruz. Vatandaş da bunun kontrol 

edilmediğini biliyor, onun için geniş mikyasta 
vergi kaçakçılığı var ve onu diğ*er demet ka
nunlarının görüşülmesinde ifade ettim, 5,5 mil
yar lira hesaplamışlar. Şimdi, bunların da tah
rir, yani Devlet tarafından kontrol edilemiyece-
ği ortaya çıktığı takdirde ne olacaktır? Beyan
ların düşük olması ihtimali derhal ortaya çıka
caktır. «Efendim, beyan düşük olursa değer ar
tışı vergisine tabi olur.» Bâzısı malını satmıya-
caktır, başını sokmuştur, onun içinde yaşıyacak-
tır. Satacak ve satmıyacak vardır. Satacak olan 
adam ona göre beyanını gidip mütehassıslara so
racak ve ayarlıyacaktır. öyle ise, bu vergi siste
minde, yani beyan esasında böyle bir tehlike de 
ortadadır. Efendim, biz hepsini kontrol ederiz 
derseniz, ozaman da tahrir esası olur. Yani hep
sini teker teker ele alıp değer biçmiş olacaksı
nız, o ise tahrir esasıdır. Yani netice itibariyle 
geniş bir kontrol, tahrir esasının kendisini geti
rir. Kaçak olarak buna gideceğine doğrudan 
doğruya buna gitmek neden mümkün olmasın? 

Ayrıca, böyle bir usulde herkes kendine gö
re bir ölçü içinde beyanda bulunacak ve vatan
daşlar arasındaki vergi ödemede ve matrah be
yanında eşitlik ortadan kalkacaktır. Onun için 
ben, bunun üzerinde ciddî olarak endişeler taşı
maktayım. İnşallah komisyon bize geniş bir ma
lûmat vererek bizi tatmin eder. Çünkü, evvelce 
getirilen tasarıda norm esası kabul edilmişti. 
Yani, bölgeler ayrılıyor, ki, Kira Kanununda da 
bu esas vardır. Yetkili bakanlıklarca birimler 
tesbit ediliyor, araziler için ölçüler tesbit edili
yor, şu mmtakada aşağı - yukarı arazinin değe
ri şudur gibi ölçüler içinde bir bina için veya 
toprak için bir norm esasına gidiliyordu. Bu 
norm esası şüphesiz daha doğru görülüyor. Diğer 
kanunları da tetkik etmiş bir arkadaşınız ola
rak bunun bende bırakmış olduğu intiba, Mali
yeye şu düşünce hâkim olmuş : «Tahrire gider
sek zaten tahrir yapılmamış. 1937 yılında çık
mış yapılmamış, 1967 yılında bir şey kabul edil
miş, sonra onda da bir değişiklik yapılmış falan. 
tahrir olmuyor ve aynı zamanda bu uzun bir iş. 
Bize para çabuk lâzım, finansman için. öyle ise 
bir kestirme yol bulalım, gelsin vatandaşlar bir 
beyanda bulunsunlar, ondan sonra Allah ke
rim.» 

Bende doğan intiba budur. İnşallah bu inti
balında yanılmış olurum; Komisyondaki değerli 
arkadaşlarım bunu ifade ederler. 
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'Değerli arkadaşlarım, bir diğer noktaya da
ha temas etmek istiyorum : 

Burada, bu işin yapılması için yeminli emlâk 
eksperleri olacak. Şimdi «yeminli» modası var; 
yeminli malî müşavirler, yeminli emlâk eksper
leri, yeminli milletvekilleri, yeminli doktorlar... 
Iböyle devam edip gidiyor. Herkes bir yemin ya
pıyor, biz de yaptık yemin, ama «yeminli millet
vekili» değiliz, «milletvekili» yiz. 

Böyle bir usul teklif edilmiş, sonra bu usul
den vazgeçilmiş; ama burada konuşan arkadaş
larımın, komisyonu dikkatle takibeden arkadaş
larımın konuşmalarından anladım ki, maddeden 
çıkarılmış, ama ilerde bunun için bir kanun ge
tirilecek v. s. şeyler. 

Arkadaşlar, bunlara lüzum yok. Maliyenin 
kendi teşkilâtı var, böyle yeminli falan gibi 
isimler takmaya da lüzum yok. Normal olarak 
zaten hepimiz yeminliyiz. Türkiye'nin kalkın
masına, daha iyi bir hayat seviyesine ulaşmaya, 
muasır medeniyet seviyesine ulaşmaya milletçe 
hepimiz yeminliyiz. Bir de başına «yeminli» ke
limesi konarak böyle müesseseler getirilmesine 
karşıyım. 

Ayrıca, bu kanunda dikkati çeken bir nok
ta, Vergi Usul Kanunu ile ilgili. Vergi Usul Ka
nunu, biliyorsunuz bir ana kanun; 1950 de bü
yük bir reform yapıldı, Kazanç Vergisi, Gelir 
Vergisi ile ilgili modern bir vergi mevzuatı ge
tirildi. Tıpkı nasıl Medeni Kanun, Borçlar Ka
nunu, Usul Kanunu esas kanun ise, her tarafta 
ıbölük pörçük usul meseleleri getirmemek için 
ıbir anakanun, Vergi Usul Kanunu yapıldı; bun
lar bir bütündür. 

Şimdi, «alel acele» diyoruz, sayın arkadaşla
rımız darılıyorlar, danlmasmlar. Zamanla bunu 
üniversite kürsülerinde bulunanlar da yazacak
lar. Şimdi onların fazla vakitleri yok, umumi 
şeyler yazıyorlar. Fakat zamanlan olunca, tet
kik edip iş ellerine düşünce bunların vergi siste
mimizin içerisinde aksıyan noktalarını yazacak
lar, ama bir iki sene sonra yazacaklar, bize ye-
tiştiremiyeceMer. Bu bakımdan Vergi Usul Ka
nununda yer alması lâzımgeeln esaslardan uzak-
laşılması doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, zaman aşımı da gene 
Ibu konu ile ilgilidir. Orijinal bir zaman aşımı 
müessesesi getiriyoruz. Değerli arkadaşlarıma 
sormak istiyorum. Ne demek, «Maliyenin ıttıla-

ından itibaren zaman aşımı...» «Zaman aşımını 
kaldırdık.» diye yazın. Bizi, burada bulunan 
arkadaşlarınızı bu işlerden anlamaz kabul etme
yiniz lütfen. Onu değiştirin, «Biz zaman aşımını 
kaldırdık» deyin ve gerekçesini de yazın. Her
kes bilsin ki, zaman aşımı yoktur. Başka dev
letlere de bildirelim, uluslararası sahada yeni 
bir nazariye getirmiş oluyoruz. Onlara da bil
direlim, belki onlar da bundan istifade ederler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tümü üzerinde 
bendenizin söyliyeceklerim bunlardır. Değerli 
Bakandan ve değerli komisyon üyesi arkadaş
larımdan, bilhassa beyan usulünü getirirken, 
niye tahrir usulünü getirmedikleri kısmında de
ğerli bilgilerini açıklamalarını rica ediyorum. 
Belki kendilerini dinledikten sonra bu fikrim
den cayarım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Artaç?. Yok. Sa
yın Adil Turan?.. Yok. Sayın Hakkı Gökçe?... 
Yok. Sayın Salih Aygün?.. Buyurun Sayın Ay-
gün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Emlâk Vergisi kanun tasarısı bize göre yeni 
bir anlayış içerisinde düzenlenmiştir. Emlâk 
Vergisi tâbiri, Bina ve Arazi vergileri kavramı
nı içine almaktadır. Bina Vergisi, genel tahrir 
ve kira rejimi ile sıkı sıkıya ilgilidir. Bugünkü 
duruma göre 34 seneden beri tahrir yapılama
mış ve kira rejimi de hâlâ tesbit edilememiş ol
duğuna göre, verginin reel karakterine uygun 
bir düzeltmeye ihtiyacolduğu aşikâr bulunmak
taydı. 

Gerek tahrirde, gerek sonradan muhtelif ta
rihlerde inşa edilen yeni binaların irat ve kıy
metleri mesnet alınarak teşkil edilen ölçülerde 
sosyal ve ekonomik alanda zamanla vukubulan 
değişiklikler nedeniyle, bu tesbitler objektif bir 
ölçü olmaktan çıkmış, mevcut haksızlıklar em
sal tatbiki suretiyle de çok gayriâdil bir hale 
gelmişti. 

Arazi Vergisinin de zirai bir karakter taşı
dığı, zirai kazançlarla ve Gelir Vergisi ile sıkı 
bir irtibatı bulunduğu kabul edilecektir. Kanun, 
küçük arazi sahiplerini vergi dışı bırakmak su
retiyle sosyal adalet ilkelerine, verginin genel
lik prensibini zedelemeden bir hal şekli bulmuş, 
diğer taraftan Zirai Kazanç Vergisinden muaf 
tutulan çiftçiden, hal ve vakti yerinde olanların 
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da vergilendirilmesi suretiyle Devlet masrafla
rına iştiraki temin edilmiştir. 

Arazi Vergisine istinadetmiyen modern bir 
malî sistemi kesin olarak düşünülemiyeceği ra
porlarda da belirtilmiştir. Kaldı ki, genel vergi 
sistemimiz içerisinde Arazi Vergisinin vergi yü
künün dağılmasında düzeltici ve düzenleyici bir 
rol oynıyacağı da aşikârdır. 

Bu kanunla vergi tekniği ıslah edilmeye, 
randıman geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Emlâk Vergisi, 1036 tahriri uygulanan Bina, 
Bulhran ve Savunma, Arazi Vergisi yerine, bâzı 
kısımları bakımından reform mahiyetinde yeni
likler getirmiştir. En önemli vasfı, tahrir yerine 
Ibeyan usulüdür. Burada beyan usulü üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Biz, beyan usulünün tahrir usulünden daha 
yeterli, daha uygun olduğu kanısındayız. Mo
dern vergi anlayışına da uygundur. Kanunun 
öngörmesine rağmen yapılamıyan tahririn mas
raf ve külfetinden kurtulunmuş ve sübjektiflik 
kaldırılmıştır. İradı gayrisâfi değerler, arazi 
kıymetleri üzerinde yapılan tetkikler, yılların 
sosyal ve ekonomik sahalardaki değişikliklerine 
ayak uyduramamış, bilhassa tahrirden sonra 
her yapılan iradı gayrisâfi tesbitlerde arazi kıy
metleri, vatandaşın sızlamasına yol açmış, mua
meleler sürüncemede kalmıştır. Aynı yerde ve 
aynı değerde bina ve arazi sahipleri birbirinden 
çok farklı vergiler ödemektedirler. Bunun açık 
misallerini her gün her itirazda görmekteyiz. 
Beyan usulünde rayiç bedel, mükellefler tara
fından beyan edilecektir. Ancak, ihtilâf halinde 
memurların bu husustaki tespitleri üzerinde ve 
ibunu kontrol etmeleri meselesinde çok dikkatli 
durmak ve kanunun bu husustaki maddesini 
mutlak surette objektif esaslara bağlamak, vu
zuha kavuşturmak icaJbeder. 

Tahsilatın yeni bir usule bağlanması, Sayın 
Reşit Ülker'in de ifade ettiği gibi, Emlâk Ver
gisinin Maliye Bakanlığınca tahsil edilmek su
retiyle masraftan tasarruf edilmesi, aynı zaman
da mahallî idareler gelirinden de hiçjbir eksilt
me hâsıl olmayışı, vergi değeri kavramı üzerin
de tarhedilen vergilerin, Hazine, belediye ve 
köyler arasında taksim' edilmiş olması da, eski 
düzende mahallî idarelere gelir temini bakımın-
ran foir değişiklik değil, bir kazanç getirmesi 
de, şayanı şükrandır, kanısındayız. 

Bizce üzerinde durulması icabeden hususları 
kısaca teslbit etmede fayda var. İhtilâf halinde 
memurların durumu, köy muhtarlarına verilen 
yetkiler ve yüzdeler üzerinde ısrarla durmak 
gerektir. Ancak, maddeler geldiği zaman bu ko
nular üzerinde fikirlerimizi açıklıyacağız. 

Biz şahsan bu kanunun gayet güzel tedvin 
edilmiş ve yepyeni bir anlayış içerisinde millete 
maledilmeye çalışılmakta bulunulduğunu görü
yoruz ve yeni vergi reformları arasında yer ala
cak bu kanunun millet ve memlekete hayırlı ol
masını, tasarıyı hazırlıyan ve emeği geçenlere 
teşekkürlerimizi bu kürsüde beyan etmeyi uy
gun bulduk. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, bu
yurun. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Emlâk Vergisi Kanunu dle, (kabul ediyo
rum, bir vergi reformu adımı atılmaktadır, 
rahat ve huzur verici bir istikamet alınmıştır. 
Bakıyorduk, 300 000 liralık bir mülkten ben 
veriyordum 500 lira, siz veriyordunuz 5 000 
lira vergi Tahrirdi, iradı gayrisâfi idi, bir
takım köhnemiş tarh usulleri, takdir ölçüleri 
içinde vergi verenler arasında niısfbetsizlik, 
vergi adaletisizHği, müsavatsızlığı vicdanları 
rahatsız etmekteydi. 

«El ile gelen düğün bayram» denilir, an
lamı büyüktür : Müsavat. Şimdi mükememl 
gtordlüğüm bir usul gelmektedir. Arsanın, 
arazinin, binanın rayiç değeri nedir, beyan 
edeceksiniz, binde şu kadarı vergi olarak alı-
nacak. 

ıSerVet değeri eisası : Evvelce arazide bu 
usul tatlbik edilmekte idi. Ancak •binalarda 
takibedilen irat esası yukarıda arz ettiğimiz 
mahzuru uzun zamlan göstermiştir. 

Simidi, vergi kaçırılması, vergi ziyaı önle
nilir duruma girilmiştir, bir otokonitrod sis
tem gelmektedir. Bu 'bina kaç lira eder, bu 
bellidir. Ne kadar ver&i ödemesi gereklidir, 
nislbette var, Ikontrol kolaylaştırılmaktadır. 
Gerçi vergi beyana dayandırlımışitır, acaba 
doğru beyanda bulunuldu mu?.. Yukarıda da 
dediğim gibi bunun 'kontrolü kolaydır. Bir 
usul var; Bina vergilerinin de sene sonunda 
vatandaşın görebileceği yerlerde ilân edilme-
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sidir, bunun sağlanması şarttır. Umumi me- I 
seleleri vatandaşın kontroluna vermek ve va
tandaşları bu kontrola alıştırmak yerinde bir 
harekettir. Her şeyi Devletin 4 memurunun 
görebilmesi, el koyması mümkün olmuyor; 
maksatlı da olmuyor, maksatsız da olmuyor. 
Genel hizmet ve genel işlerde vatandaşların 
kontrolü mutlaka şarttır. Genel hizmetler
deki yolsuzluklarda vatandaşın hassasiyet ve 
ilgi göstermesi memleket işlerinin ve bugün 
şikayet ettiğimiz meselelerin hallinde bir nu
maralı rolü oynıyacaktır. 

«Adam ısende, bana ne» demek bu (mem
lekette şikayet konusu olan meselelerin do
ğuşunda ve gelişmesinde bir numaralı âmil
dir. 

Emlâk Vergisi Kanunu genel olarak iyi 
bir hüviyet içine girmiştir. Bu usulü haitalı 
(bulan arkadaşlarımız var : «Tahrir yapılsın.» 
Vesaire. TaJhr irde kıymet koyacak olanlar da 
insanlarımız; iltimas, himaye olmıyacak mı, 
olmuyor mu? O halde uzun ve çok zor bir 
çalınmanın içine girmek niye? Senelirdir, bu 
arzu edilir, fakat ortaya, meydana getirile
memiştir. 

Bir ölçüde atılımlar içine giren Maliyemi
zin Gelir Vergisi zıyaı hususunda da yeni bâzı 
tedlbirlere girişmesini özlüyoruz. 

Eksperler mevzuuna gelince; Hükümet ta
sarısında bulunan bu hususun Komisyonumuz
da çıkarıldığını görüyoruz. Eğer dilediğim 
gibi, Bina vergilerinin de sene sonunda ilân 
feeyfiyeti sağlanırsa, burada vatandaşlar ta
rafından yapılacak ihbar üzerine civardaki bi
nalara nisbeten beyanı yanlış görülen binala
rın vergisini (bir maliye memuru, vergi me
muru veya «eksperler» adiyle anılan görevli
ler tarafından yeniden takdir edilmesi sure
tiyle kaçaklar meydana çıkarılacaktır. Müm
kün ise Hükümet tasarısında olduğu gibi bu 
hükmün bekası cihetine gidelim. Gidilmediği 
takdirde bu teşkilâtın biran evevl Maliye Ba
kanlığınca kurulması ve kontrolün sağlanması 
elzem bulunmaktadır. 

Başarılar diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
runuz, efendim. 

4HSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; I 
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Hükümetlerin şekli ne olursa olsun tarih 
boyunca milletlerden vergi almışlardır. Za
manında içinde bulundukları şartlara ve mil
letin ödeme gücüne göre vergi almıyan hü
kümetler hem kendilerine, hem de yönetmiş 
oldukları milletlere kötülük etmişlerdir. Hü
kümetlerin milletlerine yaranmanın yolu, yağ 
ve tabasbusla değil, ona ciddiyetle hizmet et
mekle doğar. Malûmuâliniz hizmetin de yolu 
para ve milletten alınacak vergilerle doğar. 
Vergiyi hükümetler alacaktır. Ancak milletin 
takat ve gücüne göre alacaktır. Almış olduğu 
vergiyi de çarçurun ve politik tesirlerin dışın
da, âmme giderlerine ve sosyal hizmetlerin mü
him olanlarına yatıracaktır veya yatırması ge
rekir. 

Şimdi, huzurunuzda bulunan Emlâk Vergi
si Kanunu, keşke yıllarca evvel gelmiş ve ka
bul edilmiş olsaydı. Arkadaşlarımın dediği gi
bi, bu vergi yeni bir vergi değildir. Arazi ve 
bina vergilerinin birleşmesinden doğmuş, an
cak içinde bulunduğumuz şartlara ve Batı mem-
leketlerinlde uygulanan müspet ölçülere göre 
realiize edilerek kanun tasarısı halinde huzuru
nuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Bizde bundan önceki uygulama pek, de müs
pet olinıyan, çelişen, karmakarışık hükümler 
ihtiva etmekteydi. Bina verdisi, iradi gayrisa-
fisine göre, Arazi Vergisi de servetin değerine 
göre yapılmaktaydı. Bu, birçok haksızlıklara 
sebebolmakta, çelişen ve zararlı neticelere var
maktaydı. 

Biliyorsunuz, emlâk değerleri daima artan 
bir tempo içerisinde gelişmekteldir. Bundan ev
velki sisteme göre bu artış hangi seviyeye yük
selirse yükselsin, maalesef vergi değerinde bir 
artış doğurmamaktaydı. Çünkü bu verginin 
artma şekli ancak 10 senede bir yapılacak tah
rir esasına istinadetmekteydi. Fakat maalesef 
Türkiyetöe 1937 senesinden beri tahrir yapıla
mamıştır, yapılamadığına göre de bütçenin ve 
Hazinenin geliri sabit olarak yerinde saymış
tır. Nerede kaldı ki, tahrirleri 10 senede bir 
yapılmış da olsa, bu geniş bir teşkilât, bir per
sonel, bir masraf, bir külfet ve ayrıca insanları, 
bu teşkilâtta çalışan personeli yetiştirmek is
ter. Bunların hepsini aynı görüşte oıiganize ede-
miyeceğinize göre, bu tahrirlerin yapılmasında 
birbirlerine uymryan, birçok çelişen hükümler 
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doğmakta idi. Bu kanunun bence en güzel ta
rafı tahrir usulünü kaldırarak beyan usulünü 
getirmiş olmasıdır. 

1936 yılına kadar bu Bina ve Arazi Vergi
leri merkezi teşkilâta bağlıydı. Her nedense 
1936 da merkezî teşkilâttan çıkarılmış mahallî 
idarelere Verilmişti. Gerek mahallî idareler ve 
gerekse merkezî teşkilât 1936 yılımda merkez 
ve mahallin arazi ve bina vergilerinden alınan 
gelir tutarı tüm gelirlerin yüzde 2 sini teşkil 
dtımekteyken, maalesef bu miktar tahririn ya
pılmaması, şurada kısaca anlatmaya çalıştığı
mız esaslara göre değerlendirilenıemesi bu ge
liri 1960 yılı itibariyle kamu gelirlerinim bin
de 3 üne düşlmüşıtür. Simidi de binde 1 e düş
müştür. Yani tahrir usulünün sakatlığı, zama-
mnlda yapılamaması veya yapılmasındaki güç
lükler gelirde devamlı olarak noksanlığı doğur
muştur. Beyan usulü bu külfetleri ortadan kal
dırdığı gilbi mahallî idarelerin işlemesinde va
tandaş şikâyetlerini de ort'adan kaldırmış ola
caktır. 

Kim ne derse desin, Türkiye ide mahallî ida
relerin işleyişi Türk Milletinde dinmeği müm
kün olmıyan bir maşeri dert ve maşeri vicdan 
halinde her gittiğiniz yerde dimleyegeldiğiniz 
bir mevzudur. Mahallî idarelerin memurları her 
şeyden evvel mahallin memurudur. Memur ma
hallî olunca, âdil vergi tarh etmeye, toplamaya 
da imkân olmamaktadır. Vatandaşın en büyük 
derdi de bundan doğmaktadır. İşte bu yeni ka
nun Bina ve Arazi Vergi hizmetini mahallî ida
relerden alarak 'doğrudan doğruya Maliyeye 
vermektedir. Böylece tesirler ve mahallin ken
disine has doğurmuş olduğu ıstıraplar da kalk
mış olacaktır. 

Köylerde binalarda 60 bin lira, arazilerden 
25 bin lira, vergiden muaf tutuluyor. Türkiye'
nin yüzde 80 i köyde oturduğuna göre, kanaati
me göre köyde oturan vatandaşların yüzde 70 
inin 25 bin liranın üzerine çıkacak arazisi yok
tur. Yüzde 70 i 25 bin liranın altında arazi sa
hibidir. Vergiyi ancak 25 bin'in üzerinde olan
lar verecektir, vermelidir. 

Türkiye id» büyük arazi sahipleri gücenme
sinler, kendi yakınlarımın arazisi var, kentlimin 
de bir miktar arazim var. Türkiye'de büyük 
arazi sahibi vergi vermemektedir. Çok iyi ted
vin edilmiş, büyük arazi sahiplerimi vergi ver

meye sevk edein kuvvetli bir mekanizma olarak 
bir arazi vergisini takdir ve tebrik ediyorum, 
yerinde buluyorum, İsim vermiyeceğim, 10 bin, 
dönüm arazisi olan bir vatandaşı bir vergi da
iresinde bir yıllık Gelir Vergisi olarak ödediği 
miktar 10 bin liradır. Bu kadar verimli 10 bin 
dönüm arazisi olacak, Hazineye, memleket kal
kınmasına katkısı 10 bin lirayı geçmiyecek. 
Kalkman bir Türkiye'de, sosyal adaletin hepi
mizin dilimde pelesenk olduğu bir devirde, bü
yük toprak sahipleri vergi vermediklerine gö
re, hiç olmazsa arazisinin değerinin beyanını 
almak suretiyle vergi vermeye sevk etmenin 
bence en müspet ve en hayırlı yolu bu olsa 
gerek. 

Arsa mevzuu; evet, küçük toprak sahipleri 
için bir şey demiyorum, 25 bin belki de biraz 
az, biraz daha çok olmasını dilerdim. Ama bü
yük toprak sahiplerinin, Gelir Vergisini vermi-
yen ve apaçık, çırılçıplak ortada duran bu re
alite karşısında hiç olmazsa Arazi Vergisi al
mak, Emlâk Vergisi almak suretiyle Hazineye 
Ve memlekete hizmet sağlamış olması bakımın
dan, bu maddeyi yerinde bulmaktayım. Türki
ye ide İkinci Dünya Harbinden sonra büyük şe
hirlerin gelişmesinden, gecekonduların doğma
sından mütevellit arsalar korkunç derecede de
ğer kazanmıştır. Ankara'da Hüseyin Gazi tepe
lerine varıncaya kadar, Etlik sırtlarına ve Bağ-
lum sırtlarına varıncaya kadar, İzmir'in tâ Sa
buncu beline gelinceye kadar, İstanbul'un Ada-
pazar'ma gelinceye kadar; vaktiyle 500 lira et-
miyen bir tarla bugün mübalâğasız 500 bin lira 
eder olmuştur. Ege 1de yeni anaaısfalt yolun 
geçmesiyle değeri 5 bin lira ölmıyan bir bağın 
dönümü 100 bin lira olmuştur. Bunlar satıldı, 
sahibinin cebine girdi. Allah canına sağlık, 
servetine bolluk, geçmişlerine rahmet versin 
ama şu memleketin kalkınması için hiç yok de
necek şekilde gelen bu varlıktan da vergi ver
sin. 

Şimdi, birçok parselasyonlar yapıldı; sahip
lerine büyük spekülatif kazançlar sağlar du
rumdadır ama bunu da yine bekletecek, ev ve 
mesken sahibi olmıyan fakir fukara bu arsalar
dan alamıyacak. Bu arsaları süratle az kazanç
la sattırmanın yoılu, arsada verginin daha fazla 
olmasıdır. Binde 15 değil de, bu binde 25 veya 
30 olsaydı da fazla Vergi vermekten mütevellit 
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ellerin'den çıkarma yollarına gidilseydi, bu şe
kilde arsa değerlerindeki yüksek artış da arz
dan mütevellit düşmeliydi, derim. 

Benim samimî kanaatim bu. Hoşuna gitmi-
yenler olabilir, ama ben kendi vicdan duygum-
daki, Türkiye^de 20 - 25 seneden beri arsa mev
zuundaki insafsızca soygunu söylemeye mecbu
rum. Keşke bu kanun daha evvel gelmiş ve bu
radaki binde 15 nisbeti de dalha yüksek olarak 
getirilmiş olsaydı, fukaranın, köyden şehire ge
len gariplerin arsa sahibi, mesken sahibi olma
sı bakımımdan hizmet olurdu kanaatindeyim. 

Tahrir usulünün kalkması ve beyan usulü
nün gelmesiyle büyük külfetlerin önlendiğini 
söyledikten sonra bir noktaya daha işaret ede
ceğim. özel idareler bu haktan ayrıca mahrum 
kalmayacaklardır. Paylarını alacaklardır. Özel 
idarelerde de (birçok personel tasarrufu olacak
tır. Beyan usulünde de oto - kontrol sistemini ge
tirmiş oluyor. Vatandaşlar birbirlerinin vergi
lerini kontrol edecektir. Bü şekilde birbirleri
nin vergi verme şekillerini kontrol etmek sure
tiyle muvazeneli bir vergi edeme sistmi doğa
caktır. Bundan eminim. Ancak, şu beyandan do
ğacak vâki ihbarlardan yüzde 5 in muhbire ve
rilmesi şeklindeki hükme karşı, ben muhterem 
grup sözcümüzün fikrine iştirak etmekteyim. 
Bu yer köy yeridir, köylü, Türkiye'de altı ay 
kışın odada boş oturur. Dostu var, düsimanı 
var, düşmanını sokabilmek için vesile ve fırsat 
da arar. Böyle bir açık kapı bıraktınız mı, ka
nunda, küçük bir delik dahi olsa vatandaş kö
yünde, kendi diyarında birbirini tedirgin ve ra
hatsız etmek için bu deliği han kapısı gilbi aç
mak suretiyle köyde rahatsızlık yaratacaktır. 
Gelin, daha işin başındayken köyde huzursuz^ 
luk ve rahatsızlık yaratacak muhbire tanınan 
binde 5 keyfiyetini ıslah edici bâzı çareler dü
şünelim. 

Bu verginin bir diğer hususiyeti de birçok 
Millî Savunma, Buhran gibi teferruat vergiler 
vardır. Bunu kaldırıyor, tek kaleme irca edi
yor. Bu da iyi bir şeydir. Bina Vergisi fazla bir 
şey de değil. 150 bin liraya kadar evde oturan 
vatandaş, 1 350 lira verecek. Şimdi, yeni bina
larda, inanın ki, bunun üstünde vergi vermek
tedir. Takdirle yapılan yeni binalarda tekmil 
vatandaşlar 1 350 değil, bunun üstünde vergi 
vermektedir. Bu daha çok eskiden yapılmış 
olup da iradı gayrisafisi noksan gösterilen bi-
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nalları yenilerinin seviyesine götürmek bakı
mından hayırlı bir hamledir, bunu da bir iyi 
görüş, iyi hamle olarak kabul etmekteyim. 

Ancak ve ancak vergiler, kanunlar ne ka
dar iyi çıkarsa çıksın, maksutta saklı olan iyi
lik ve hizmetlere varabilmek için asıl olan, tat
bik eden ellerin iyi niyet ve hüsniniyetle, va
tanperver duygulariyle tatbik etmesi keyfiye
timden doğmaktadır. İnşallah bu anlayış içeri
sinde her türlü partizan duygulardan ırak, şah
si ve hissi tepkilerden, tesirlerden uzak bu ka
nun tatbik edilir ve hayırlı netice doğmuş olur. 

Ancak, bir de yeminli ekspertiz kadrosunun 
kurulmuş olması keyfiyetinin pek de iyi işliye-
ceği kanısında değilim. Oto - kritik, oto - kon
trol zaten kenldiliğinden doğacaktır. Emsalleri 
misüllû vergi alıp vermede bu doğacaktır. De
ğer Artışı Vergisinden mütevellit vatandaş za
ten «Bir gün olur da satarım» endişesiyle ma
lını düşük değil, Allah muhafaza, hîni hacette 
"bir satma günü gelirse fazla vergi ödem'iyeyim 
diye hakiki değerine yakın beyanda bulunaca
ğına göre, bu yeminli esfcpertiz kadrosunun iyi 
işliyeceğinıden şüphede bulunmaktayım. 

Netice olarak bu kanun iyi niyetle hazırlan
mış, elbette hataları vardır, olacaktır ama, ge
tireceği faydanın, sosyal Devlet anlayışını ve 
ilkelerini tahakkuk ettirmek bakımından daha 
çok yararlı olacağına kaaniim... Hele, elbet bü
yük toprak sahiplerini vergilendirmeye, lüks 
apartmanlarda oturanları vergi vermeye sevk 
etmek gibi iyi duyguları ve ölçüleri bulundu
ğundan dolayı da şahsan mütahassis olmuşum
dur. 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ma1 iye Bakanı beyanda 
hulunacak mısınız? Buyurunuz. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ rEskişe-
hir) — Benim sözüm var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi geldi, önce 
Sayın Bakana söz vereceğim, onu takiben sıra
da bulunan milletvekiline vereceğim. Bu sebep
le Maliye Bakanını davet ettim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

Sözlerime başlamadan önce bu kanun tasa
rısı ile ilg'ili olarak, değerli mütalâalarını bu 
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kürsüden bildiren parti grupu sözcülerine ve 
kişisel görüşlerini açıklıiyan değerli arkadaşla
rıma teşekkür ediyorum ve sözlerime başlama
dan önce şu hususu belirtmekte fayda görüyo
rum : 

İstisnasız bugün bu kürsüde mütalaalarını 
Mdiren muhterem arkadaşlarımız bu verginin 
prensübinlde tasarı ile ittifak halimde oldukla
rını bildirdiler, sözlerinin muhassalasından bu 
mâna çıktı ve bu vergiyi olumlu karşıladıkla
rını beyan ettiler. Ancak, tasarının düzeltilme
si lâzımgelen veya kendilerinde bâzı tereddüt
ler hâsıl eden kısımlarına, maddelerine temas 
ettiler. 

Millet Meclisi tarafından bu suretle bir ver
gi kanun /tasarısının genellikle olumlu karşılan

mış olması şayanı şükran bir husustur ve ayrı
ca demokratik rejimin âtisine, plânlı, program
lı kalkınmanın istikbaline ümitle bakmamızı 
gerektiren müspet bir davranıştır. 

Sayın milletvekilleri, aslında bu tasarı ile 
biz yeni. bir şey getirmiyoruz. 1887 sayılı Ka
nun binaları Bina Vergisine tabi tutmuştur; 
1833 sayılı Kanun da araziyi Arazi Vergisine 
tabi tutmuştur. 

Bina ve arazi vergilerinin karakteri şudur: 
Genellikle bu vergilerin, gayrimenkulun geliri 
ile ilişkileri kopuktur. Bina irait getirsin getir
mesin, kiraya Verilsin verilmesin, bina vergisi 
Ödenir. Arazi, ister ekilsin ister ekilmesin, is
ter mahsul fazla olsun, ister az olsun, arazi 
vergisi ödenir. Şimdi konuştuğumuz verginin 
böyle bir karakteri vardır. Bizim taşanımızda, 
mevcut bina ve arazi vergilerine nazaran önem
li fark şudur : Binalarda gayrisâfi irat esası 
üzerinden vergi alınmakta iken, değer esası üze
rinden, kıymet esası üzerinden vergi alınması 
usulü getirilmiştir. 

Gayrisâfi irat tesbit edilirken, tadilât ko
misyonları tarafından, tahrir komsiyomları ta
rafından o binanın bir yıl içerisinde getireceği 
kira nazarı itibara alınarak gayrisâfi irat tak
dir edilmiştir, gayrisâfi irat ile kıymet arasın
daki münasebet de tesis olunmuştur, Vergi Usul 
Kanuna göre gayrisâfi iradım on misli bina
nın kıymeti sayılmıştır. Bu tasarıda gayrisâfi 
irat usulü bir tarafa bırakılarak, binanın değeri 
üzerinden vergi alınması kabul edilmiştir. 

Arazide durum daha belirli Ve daha sarih
tir. Arazi, halen de kıymet üzerimden vergiye 

tabidir. Binaenaleyh, Emlâk Vergüsi Kanunun
da arazi bakımımdan arazinin vergiye esas ola
cak değeri, matrah bakımımdan her hangi bir 
değişiklik getirilmemiştir. Eskiden de kıymet 
esası idi, şimdi de kıymet esasıdır. 

Mevcut kanunlardan ayrı olan ye yeni geti
rilen diğer bir husus, tahrir usulünün terk ©dil
mesi, beyan esasına glöre değerlerin tesbüJti key
fiyetidir. İşte bu konuda bâzı arkadaşlarımız 
tereddütlerini izhar etmişlerdir. «Tahrir usulü 
mü daha muvafıktır, beyan usulü mü daha mu
vafıktır?» tartışmasına, arkadaşlarımızın bu 
mütalâaları dolayısiyle kısaca temas etmek ye
rimde olacaktır. 

Tahrir usulünde idare Türkiye^deki bütün 
gayrilmenkulleri, bütün binaları ve arazileri 
tahrir eder, yazar ve arazide kıymeti, binalar
da gayrisâfi iradı o günün şartlarına göre, tah
ririn yapıldığı tarihteki şartlara göre tesbit 
eder. Bu çok büyük bir iştir ve gayet masraflı, 
külfdtfli bir işitir. Bütün gayrimenkull'eri Tür
kiye'de yeniden tattırır etmek için 900 milyon 
lira gibi bir oldeneğe ihtiyaç var'dır. Ayrıca, 
tahrir ile tesbit edilen, değer ve gayrisâfi irat
lar daha tesb'it edilirken mükelleflerle komis
yonlar arasındaki münasebetler ve bu iratlar 
tesbit edildikten sonra bunlara vâki itirazlar, 
itirazlara karşı itiraz komisyonlarının vereceği 
karara karşı temyiz komisyonlarına müracaat, 
Şûrayı Devlete müracaat bu işi yıllarca, on 
sene, onbeş sene uzatabilecek bir karakter taşı
maktadır. 

Binaenaleyh, mükellef için külfetli olan, 
zannediyoruz ki, beyan usulü değil, tahrir usu
lüdür. Tahrir usulü daha külfetlidir ve mükel
lefi daha sıkıcıdır. Çünkü, mükellef birdenbire 
idarenin tesbit ettiği bir matrah ile karşıkarşı-
ya gelmektedir ve buna karşı tepkisi vergi ih
tilâf mercilerinde yıllarca sürüncemede kal
makta ve vergi de tarh olunamamaktadır. 

Şimdi, beyan esasını şöyle tasavvur etmek 
lâzıim: Evvelâ mükellef, kendi gayrimenkulu
nun değerini beyan ediyor. Bu beyan yapıldık
tan sonra idare bunu incelemek ve doğru mu, 
değil mi tahkik etmek yetkisini haizdir. İşte 
işin ikinci safhasında idare bunu tesbit ettik
ten sonra, bu bir nevi yine idarece tesbit olu
nan bir kıymet oluyor. Yalnız burada, mükelle
fi doğru beyana sevk etmek için bir madde ko-

180 — 
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Bulmuştur. O madldeye göre mükellefin beyan 
ettiği değer ile idarece tesbit olunup takdir 
olunan değer arasında, rayiç bedelin % 50 si 
kadar bir fark var ise, yani rayiç bedelin % 50 
si kadar mükellef az beyan etmiş ise, bunun 
verg'isi cezasız alınacaktır. Bir nevi tahrir gibi 
birşey olmakta/dır burada. 

Meselâ rayiç bedel 200 bin lira olsa, rayiç 
bedelin % 50 si 100 bin lira eder. Demek ki, 
bir kimse 200 bin liralık gayrimenkulunun de
ğerini 100 bin lira olarak beyan etse ve bilâ-
hara takdir olunacak bedel de 200 bin liralık 
rakamı verse, bunun vergisi cezasız alınacak, 
ama bunun üstünde bir fark tesbit edilirse, 
usul cezası ile birlikte vergi tahsil olunacak
tır ki, dikkat buyurduysanız, gayet yumuşak 
bir sistemdir ve daha ziyade mükellefi vergi 
matralhını doğru beyana sevk edici bir mahiyet 
taşımaktadır. 

Arkadaşlarımızın bâzıları bilhassa O. H. P. 
sözcüsü arkadaşım, «Küçük çiftçiyi vergiye ta
bi tutuyorsunuz, oysa küçük çiftçiyi burada 
bunun şümulümden çıkarmak lâzımıdır.» gibi 
bir beyanda bulundular. Bunun üzerimde dur
mak istiyorum. 

ISayın milletvekilleri, şu elimde gördürünüz 
tasarı, C. H. P. iktidardayken, Hükümet tara
fından hazırlanmış ve meclislere sevk edilmiş 
tasarıdır. Bakınız bu tasarıdaki muafiyet na
sıldı: «Köylerde mesken olarak kullanılan bi
nalardan, kesinleşmiş gayrisafi iradı 3 bin lira
ya kadar olanların 1 500 lirası, 

Fabrika, değirmen, imalâthane, benzin is
tasyonu, otel, motel ve benzeri binalardan ke-
sinleşımiş gayrisafi iraidı 5 bin liraya kadar 
olanların 3 bin lirası bu vergiden müstesnadır. 

İşbu istisna köylerdeki meskenler hakkın
da 5 noi maddenin 1 nci fıkrasının (a) bendin
de yazılı muafiyetin hitamından itibaren uygu
lanır.» 

O zamanki Hükümet 1 500 liralık bir istis
na tanımış, köy binaları için gayrisafi iratta. 
Gayrisafi irat ile kıymet münasebetine göre 
bunun kıymetini bulacak olursanız, değeri 15 
bin liraya kadar olan köy binalarını bina ver
gisinden istisna etmiş o zamanki Hükümet; 
O. H. P. çoğunluğuna dayanan Cumhuriyet Hü
kümeti, köylerdeki binaların 15 bin lira kıyme
timde olanlarını istisna etmiş. Bizim getirdiği

miz tasarıda ise, köylerdeki binaların 50 bin 
lira değerinde olanları istisna edilmiştir ki, 
bütün köy binaları, köy binalarının hemen he
men % 100 üne yakın bir kısmı bu istisnanın 
İçinde kalmaktadır. Şu halde, C. H. P. sözcüsü 
arkadaşımızın dileğini tasarı yerine getirmiştir. 

Küçük çiftçilikte istisna: O tarihteki Hükü
met tarafından, yani C. H. P. nün iktidarda ol
duğu zaman sevk edilen, hazırlanan bu tasarı
da arazi vergisi istisnası şöyleydi : 

«Madde 16. — Mükelleflerin bir vergi dai
resi bölgesindeki arazisinin (arsalar hariç) top
lam vergi değeri, 2 500 liraya kadar olanların 
tamamı, 7 500 liraya kadar olanlrın 2 500 lira
sı arzi vergisinden müsltesndır.» 

!Saym O. H. P. o tarihte meclislere sevk et
tiği tasarıda, köylerdeki araziden; 2 500 lira 
kıymetinde olanları vergiden istisna etimş, 
7 500 lira kıymetinde olanların da 2 500 lirası
nı vergiden istisna etmişlti. 

Dikkatlerinize arz ederim, arazide bir deği
şiklik yok. O. H. P. nin sevk ettiği tasarıda da 
arazinin kıymeti tahrir edilecekti ve o kıymet 
üzerinden vergiye tabi tutulacaktı. Şimdi geti
rilen tasanida ise, köylerdeki arazinin, Sayın 
Kabadayı'nın da biraz önce işaret ettiği gibi, 
25 bin lirası vergiden müstesnadır. Ayrıca 75 
bin liraya kadar değeri olan kültür arazisinin 
de 25 bin lirası yine vergiden müstesnadır. Bu 
suretle muhterem C. H. P. nin sayın sözcüsü 
tarafından, küçük çiftçiyi istisna edelim tarzın
da izhar edilen arzuya şimdi getirttiğimiz 
tasan daha uygun düşmektedir. 

25 bin liralık istisna, 3, 5 - 4 milyon çiftçi 
ailesini istisna dışında bırakmaktadır ve çiftçi 
ailelerinin, bizim yaptığımız hesaplara göre, 
% 86 sı bu vergiden müstesna olacaktır. Ayrı
ca 75 bin liralık değer nazarı itibara alınıp 
25 bin liralık istisna konursa, bu takdirde de 
400 bin aileyi yine istisnanın şümulünde müta
lâa etmek gerekecektir. 

Şu husus kesin olarak bilinmeli ve bunun 
bilinmesinde de fayda vardır; köylerdeki bina
ların % 100 ne yakın bir kısmı bina vergisin
den muaftır ve çiftçi ailelerinin de % 86 - 90 ı 
Arazi Vergisinden, getirilen istisnalarla, mn?.f 
tutulmuştur. Bu suretle büyük arazi sahipleri 
daha ziyade bu verginin şümulüne alınmış ol
maktadır. 
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Arkadaşlarımızın endişelerinden birisi de, j 
rayiç bedelin mükellefler tarafından iyi tesbit 
edilememesi keyfiyeti ve eski tasarıda mevcut 
norm esasının terk edilmiş olması tarzındaki 
mütalâalar... 

Muhterem arkadaşlar, norm esası terk edil
miş değildir. Gayet tabiî mükellef beyanda bu
lunurken, neye göre beyanda bulunacağı hak
kında yönetmeliklerle kendisine ışık tutulacak
tır evvelâ. Bu bir. 

Omdan sonra, mükellefin beyanı incelenir
ken, tıpkı Gelir Vergisinde olduğu gibi, mev
cut normlara göte, norm esasına göre o beyan 
incelenecektir ve eski norm esası inceleme saf
hasında hemen hemen aynen kullanılacaktır. 
Norm esasına göre inceleme bu incelemeyi kı
saltacaktır. Bu suretle norm esası bu tasarıda 
da tatbik mevkiinde bulunacak ve tatbikat 
görmüş olacaktır. 

Bâzı arkadaşlarımız, «alım - satım değeri 
sübjektif bir değerdir, mükellef kendi malının 
değerini ne bilsin?- gibi beyanlarda bulundu
lar.. Daha önce de arz ettim, mükellef elbette 
ki, kendi malının değeri hakkında bir fıkra sa
hiptir. Eğer bu bina ise, o semtte, o mahallede, 
o sokakta alınıp satılan binalar hakkında bir 
fikre sahiptir mal sahibi. E! Onu bildirecek. 
Onu bildirdikten sonra, arz ettim, tesbit edile
cek rayiç bedel ile, bildirdiği değer arasında 
rayiç bedelin % 50 si nlsibe'tinlde, yani 200 bin 
'liralık malını 100 bin lira bildirmişse, 100 bin 
liralıJk fark varsa, % 100 fark varsa onun ver
gisini cezasız ödiyecöktir. Bilâhara yapılacak 
tesbit bir nevi tahrir oluyor. 

Şu halde, beyan esası getirilmesiinde, tahrir 
esası getirilsin, tahrire göre yapılsın diyen ar
kadaşlarımıza bu suretle arzı cevalbetmiş olu
yorum. Sonunda bu iş yine idarece tesbit edilen 
bir nevi talhrir oluyor. Ancak mükellef tahrir 
işinde karşılaştığı gibi, birdenbire kendisiyle, 
kendisinin hiç düşünmediği bir değer ile kar-
şıkarşıya kalmıyor ve kendisi için bir sürpriz 
de teşkil etmiyor. Buna mukabil verginin tar
hında da Sayın Ülker temas etti, yegâne ga
yesi bu değil şüphesiz bunun - bir kolaylık olu
yor. Evvelâ beyan esası üzerinden beyana göre 
vergi tarh edilecek. Bilâhara incelenip tesbit 
edilen miktarın vergisi ikmalen salınacaktır. 
Bunun karşısına önemli fikirlerle ve fevkalâde 
mahzurlar bularak çıkmak o kadar müimkün | 
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j değildir. Olsa olsa Sayın lüker'in dediği gibi, 
incelemezseniz ne olacak? Bu bir tatbikat me
selesi. Eğer kanun yürürlüğe girer, yürürlüğe 
girme şansına sahibolur da, tatbikata konur ve 
biz de 5 yıl içerisinde bu incelemeleri ikmal 
edemezsek, o zaman Sayın Ülker'in bizi muahe
ze etmesine hak kazanmış oluruz. 

iSaym Salih Yıldız arkadaşımız, «Bâzı mü
kellef cesurdur, az bildirir, bâzı mükellef de 
mütereddittir veyahut doğru hareket etmek is
ter, doğru bildirir, ikisi arasında bir adaletsiz
lik olur.» dediler. 5 yıllık süre içerisinde, bu 
adaletsizlik önce vâki olabilir hakikaten, 5 yıl
lık bir süre içerisinde idarece inceleme yapılıp, 
takdir edildikten sonra bu adaletsizlik ortadan 
kalkacaktır. 

Kaldı ki, ayrıca bir otokontrol sistemi daha 
getiriyoruz. Arkadaşlarımızın malûmudur, uzun 
uzun üzerinde duracak değilim. Emlâk Vergi
sinde değeri düşük bildiren, günün birinde bu 
gayrimenkulunu satarsa değer artışı vergisini 
fazla »diyecektir. Bunu da bildiği için mükel
lefler, ben malımı satmıyacağım şeklinde de 
düşünenler olacaktır, ama bir malın bir gün 
satılması da muhtemeldir. Yani bir ihtimal 
vardır. Hiç düşünmüyorum şimdi satmayı diye 
düşünebilir, ama zamanın insanı ne gibi şartlar 
ile karşılaştıracağı belli olmıyacağı için, günün 

. birinde satış ihtimalini de hesaba katmak du
rumunda kalan mükellefler ona göre beyanda 
bulunacaklardır. 

Arkadaşlarımızın maddelerle ilgili bâzı be
yanları oldu. Ezcümle Sayın Yıldız arkadaşı
mın 25, 26 ve 31 nci maddelerle ilgili mütalâa
ları oldu. Bu maddelerle ilgili mütalâamız, zan
nediyorum ki, maddelerle ilgili önergeler ve
rilecektir, o zaman arz etmeyi dalha uygun bu
luyoruz; simidi huzurunuzu işgal etmemek ba
kımından. 

Bür de Sayın Yıldız arkadaşımız, Sayın Fe-
rid Melen'in komisyonda söylediği bir beyanı 
burada tekrar ettiler, bir koyundan 6 - 7 post 
çıkıyor tarzında... Bunun mahiyeti şu; gayri-
menkullerden fazla vergi alıyorsunuz... 

Şimdi, gayri'menkullerden alınan vergiden 
birisi, örneğin Emlâk Alım Vergisi. E! Emlâk 
Alım Vergisinin mükellefi emlâki satın alan
dır. Mükellefi ayrı. Şu vergiyi ödiyecek olan 

I kimse emlâkin sahibi. Binaenaleyh, bizatihi 
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gayrimenkul ödemiyor ki... Gayrimenkulun bîr [ 
kişiliği yok ki, vergiyi o ödesin. Gayrimenku
lun üzerinden çok vergi alıyorsunuz; 5 defa, 
6 defa post çıkarıyorsunuz... Eğer mükellef de
ğişiyorsa bu mütalâa varildolamaz. Veraset Ver
gisinde gayrimenkul intikal eder, vergi alırsı
nız; kendisine intikal vâki olan kişidir. Yani 
mükellefler ayrı ayrı oluyor ve ayrı ayrı za
manlarda ödeniyor. Mükellefleri ayrı ayrı olan 
vergileri içtima ettirip, bir koyundan 2 - 3 post 
çıkıyor tarzındaki mütalâa ilk nazarda görün
düğü kadar doğru olmasa gerektir. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız, «Beyan çok 
zordur arkadaşlar» dedi. Tahrir de çok zordur, 
arkadaşlar. Binaenaleyh, iki zor içerisinden bi
risini tercih ötmek durumu vardır M, beyan 
esası çok daha fazla kolaylık getirmektedir. 
Bunu biraz önce arz ettim. 

Sayın Ülker, «Bu yeminli lâfını da çıkara
lım» dedi Komisyon zaten bunu çıkarmıştır. 
Komisyonun değiştirisine biz de katıldık. Bina
enaleyh, o arzusu da yerine gelmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çıkarıldığını 
söylemiştim efendim. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Demek ki, ben iyi not edememişim. 
Çıkarıldığına göre «yeminli» meselesi kalma
mıştır, 

Sayın Ülker bir de, «Orjinal bir zamanaşı
mı sistemi getiriliyor.» dddiler. Demek istediler 
ki, nevzuhur birşey yoktur hiçbir yerde. Bunu 
mademki biz bulduk, biz icadefctik, başka ülke
lere de söyliyelim de bundan faydalansınlar, 
gibi bir beyanda bulundular. 

Muhterem milletvekilleri; evvelâ kasd'en 
vergi zıyaı ylapılıdı mı, yani kasden, taammü
den vergiyi ödemiyor, vergiyi kaçırıyor, kasdi 
vergi kaçakçılığı. Bunda müruru zaman olsun 
mu, olmasın mı keyfiyeti, maliye literatüründe 
uzun zaman münakaşa edilmiştir ve bugün bir
çok Batılı devlet, kasden vergi ziyamdan mü
ruru zamanı kabul etmiyor. Kanunlarında, «kas
den vergi ziyamda müruru zaman işlemez» di
ye hükümler vardır. 

Şu halde, müruru zaman işlememesi keyfi
yeti malî mevzuatta sadece bizim tarafımızdan 
bulunmuş, tesbit edilmiş nevzuhur birşey değil
dir. Ayrıca, Türkiye'de bunun misalleri de var. 
Vergi Usul Kanunu 1950 yılında meriyete gir- | 

[ mişjtir. 1957 yılına kaJdar 797 sayılı Veraset ve 
intikal Vergisi Kanununda gayrimenkullerde 
zamanaşımı işlemez idi ve buna dair madde var
dı. İsterse 30 yıl evvel müteveffadan intikal et
miş olsun, 30 yıl sonra satışı ânında bu gayri
menkulun, gayrimenkulu satan kimseye 30 yıl 
evvel intikal ettiği ve Veraset ve intikal Vergi
sinin ödenmediği tesbit edildiği takdirde, Ve
raset Vergisi alınır idi. Gayrimenkullerde mü
ruru zaman işlemez idi. Bina vergilerinde de 
aynı usul varıdır. 

Şimdi, demek ki, yeni birşey değil. Yani, 
«Müruru zaman işlemez deyin öyle ise» tarzın
daki mütalâa, «Müruru zaman bu işte işlemez.» 
deseniz bile, bu yeni birşey değildir. Evvelce 
de tatbikat görmüş, malî mevzuatta yeri olan 
bir husustur. 

Şimdi, ıttıla tarihinden itibaren müruru za
man işler hükmüne geliyorum. Bizim anladığı
mız şu : Mükellef tarafından beyan edilen bu 
matrah 5 yıl muteber, 5 yıl sonra yeniden be
yan edilecek. 5 yıl içerisinde vergi dairesinin 
ıttılaı haricimde kalmış ise; artık yapılacak 
birşey yoktur. Bilâhara ıttıla kesbetseniz bile, 
o 5 yıllık dönem bitmiştir ve yapılacak mua
mele kalmamıştır. Fakat, 5 yılın 4 ncü yılında 
ıttila kesbederseriiz, bilfarz o tarihten itiba
ren müruru zaman işlemeye başlıyacaktır. Bi
zim bu maddeden anladığımız mâna budur, 

Madde müzakere edilirken daha detaylı mü
talâalar ıdinliyeceğimizi ümidediyorum ve daha 
teferruatlı cevaplar vermek fırsatını bulacağı
mızı ümidediyorum. 

Huzurunuzu fazla işgal etmemek için, mad
delerin müzakeresine diğer hususları bırakıyo
rum ve Sayın Ocakçıoğlu arkadaşıma, Sayın 
İhsan Kabadayı arkadaşıma değerli mütalâa
larından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Hepinize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar buyuru
nuz, son söz m'iîleifcveküininidir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan Evlâk Vergisi kanun ta
sarısı üzerinde bendeniz de şahsi görüşlerimi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin de bildiği gibi, memleketimizde 
bütün vatandaşları ilgilendiren ve ekonomimiz 

| üzerinde etken olan vergilerin sık sık ele alın-
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masını, vatandaşların geçim sıkıntılarını daha j 
da artırmasını biz yerinde görmüyoruz. 

Vergiler tarihî yönden eski ve devletlerin 
tarihi kadar yaşlıdır ve bu da bir gerçektir. 
Devletlerin yaptıkları ve yapacakları her türlü 
yatırım ve âmme hizmetleri masrafı gerektir
mektedir, bir malî kaynağa ihtiyaç göstermek
tedir. Elbette, Devletin âmme hizmetini görmesi, 
halkın yapamadıkları büyük millî müesseseleri 
kurması, millî güvenlik ve millî güvenlik ve millî 
emniyet işlerini sağlaması yönünden gelir kay
naklarına sahibolması, başka bir deyimle, vergi 
alması da lâzımdır. 

Vergi almadan, gelir olmadan masraf yapma
nın imkânsız olması gerçeğini de biliyoruz. An
cak, vergilerin alınmasında, vergilerin konul
masında zorunlu olan ilkeleri bilmek ve bu vergi 
sistem gaye ve tekniğine uymak yoliyle de, ver
gilerin adaletini, verimliliğini, vergilerin elasti
kiyetini, vergilerin umumiliğini bozmamak ge
reğini temin etmek de lâzımdır. 

Bütün memleketlerde devletlerin hayatına 
hâkim olmuş iktidarlar, vatandaşlardan vergi 
almıştır. Verginin alınmasında devamlı olarak 
vatandaşa, daha doğrusu mükelleflere vergi ah 
lâkını ve vergi terbiyesini vermeyi de ihmal etme
mişlerdir. iktidarların vergi alırken, ya da vev-
gi kanunlarını çıkarırken, mükelleflerin ödeme 
güçlerini ve ödeme imkânlarını zorlayıcı, vergi 
ahlâkını zedeleyici, Devlete ve iktidara \arşı 
saygılarını sarsıcı haraketlerden çekinmesi en 
önemli Devlet görevidir. «Vergi alacağım, Dev
let gelirini artıracağım» diye vergi koyan dev
letlerin âdil olmıyan zorlayıcı ve vatandaşı ezi
ci vergiler yüzündan itibarını ve itimadını kay. | 
betmiş oldukları da tarihî bir gerçektir . 

Vergiler sosyal müesseseler gibi, memleket
lerin ekonomik, sosyal ve kültürel şartlarına 
bağlı olarak devamlı bir şekilde gelişim ve de
ğişiklik göstermektedir. Bu bütün Batı ülkele
rinde mahallî tarihin yazdığı gerçeklerdir. Bu I 
yönden maliyeciler ve ekonomistler ve hattâ 
memleketin malî politikasını yürütmekle görevli 
politikacılar, malî reformdan bahsederler, vergi 
reformlarının getirileceğinden devamlı olarak I 
bilgi verirler. I 

işte bu kanun tasarısının da böyle bir gö
rüş altında getirildiği iddiası vardır. Malî re
forma girmeden, gitmeden, vergi reformunu | 

gerçekleştirmeden, sık sık parça parça muay
yen konuları içine alan vergi kanunları çıkarmak 
yoluna giden iktidarlar daima vergiden isteni
len verimliliği, vergi adaletini, tarım ve sanayi 
alanında bekledikleri gelişmeleri de temin ede
memişlerdir. Gerek Batı ülkelerinde, gerekse 
memleketimizde 20 nci asrın başına kadar klâ
sik vergi görüşünü devam ettirmişler, vergiyi 
âmme masraflarını karşılamasında bir vasıta 
olarak kabul etmişlerdir. 

Bugün bu görüş hemen hemen terkedilmiş
tir. Vergi yepyeni bir anlam kazanmıştır. Sos
yal bir müessese olan vergiler, her sosyal olay 
gibi değişmiş, sosyal Devlet anlayışı ile ve sos
yal Devlet anlamında meydana gelen değişik
liklerle sıkı sıkıya ilgili bir hale gelmiştir. 

Bugünün Devleti, hepimizin açıklıkla bildiği 
veçhile, sosyal bir Devlettir. Devlet, memleke
tin ekonomik gelişmesinde, işlenmesinde millî 
gelirin artmasında, fertlerin arasında sosyal ve 
ekonomik dengenin düzenlenmesinde en başta 
rol ve görev almış durumdadır. Bu görevin 
ağırlığı, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi, 
Devletin millî gelirden vergi olarak pay alması
nı meydana getirmiştir. Devlet, hiçbir zaman 
cansız ve somut bir varlık değildir. Devlet, bir 
duvar, bir toprak ya da bir insan da değildir. 
Devlet sosyal, canlı iktidarların elinde, iyi veya 
kötü siyasi örgüt ve müessesedir. Onun için de 
vergiler alınırken, vergi kanunlarının neticeleri 
tenkidedilirken, iyi veya kötü yönleri Devlete 
yüklenmek istenmiştir. 

Bâzı arkadaşlarımızın ve Sayın Maliye Ba
kanının ifade ettiği gibi, düne kadar C. H. P. 
nin buraya getirmiş olduğu, çıkardığı kanunla
rın memlekette yarattıkları iyi veya kötü nok
talar o zamanın Devletine yüklendiği gibi, bun
dan sonraki çıkarılan kanunların da yine iyi 
veya kötü tarafının Devlete yükleneceği, mü
kelleflerin zihinlerinde bu yönde bir fikir sahibi 
olunacağı gerçektir. Devletin bu işte günahı ne
dir? Devlet, kapitalist ülkede başka görülür, 
sosyalist ülkede başka biçimde, başka renkte ve 
başka yapıdadır. 

Bu bakımdan da, devletlerin takibettikleri 
vergi sistemleri değişiklik arz eder. Devletler is
ter sosyalist olsunlar, isterse libaralist olsunlar 
hepsinde takiıbedilen vergi politikası mükellef
leri mümkün oldukça zoriamaksızm ve onların 
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vergi vermesini kolaylaştırıcı, formalitelerden 
uzak, vergi ahlâkını ve terbiyesini vatandaşın 
kafasında, kalbinde yerleştirici durumda ol
malıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Devletin sosyal Devlet olması, değişiklik 

göstermesi zamanla Devletin yükümlü olduğu 
vazifelerin değişmesine paralel, vergi anlayı
şında da farklı bir görüşün ortaya çıkması, 
Mâsik verginin, daha doğrusu statik ve bita
raf malî verginin yerini aktif, yapıcı, dinamik, 
düzenleyici verginin almasına sebebolduğu da 
bir gerçektir. 

(Büyük randımanlı, masrafları az olan ver
gi sistemleri yavaş yavaş revaç (bulmak zorun
dadır. Devletin görevlerinde, sosyal hizmet
lerinde meydana getirdiği değişikliklerle bir
likte, verginin sistemlerinde de değişikliğin 
oluşu, perakende vergilerin ortadan kalkması
na sefoebolmuştur. Bu anlamıyla vergiler, ka
mu gider ve gelirleriyle, para ve kredi politi
kasını kapsıyan malî politikanın en önemli ve 
tesirli bir vasıtası olur. Devlet vergi politikası 
vasıtasiyle, milllî gelirin fertler arasında sos
yal adalet ilkelerine uygun dağılışını temin 
edebildiği gibi, vergi politikasının iyi uygulan
ması sayesinde, millî gelirin yeniden dağılışını 
mümkün kılmakta, sosyal yaşantıları dengeli 
ve âdil hale sokmaktadır. Bu sayede devletle
rin kendi sosyal, ekonomik ve kültürel alanla
rında dengeli kalkınmaları da temin edilmek
tedir. 

Bugün plânlı kalkınma dediğimiz ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı ile işbirliği yapılmak 
suretiyle hedeflerine varılmak istenen kalkın
manın başında en büyük kaynak vergilerdir ve 
vergilerden temin edilen gelirlerdir. Nitekim, 
millî gelirin meselâ Yunanistan'da % 25 i, 
İsrail'de % 30 ilâ 40 ı vergi olarak âmme sek
törüne aktarılmakta, bizde ise bu nisbet % 15 
ilâ % 17 arasında değişmektedir. Bu şekilde 
sosyal ve ekonomik dengenin vergi yoluyla 
sağlanması, demokrasinin ve hür rejimle idare 
edilen ülkelerin en önemli hâdiselerinden biri 
olmaktadır. 

Çağdaş vergi sistem ve anlamında meyda
na gelen değişiklik sebebiyle, millî gelirden 
vergi olarak alınan paylar, âmme kesimlerin
de istihlâk edilip yok olmamakta, aksine bu 
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kesim ve sektör kamallariyle tekrar fertlere 
intikal edip tevzie tabi tutulmaktadır. Bu da 
bize, verginin anlamında olduğu gibi, fonksi
yonlarında da değişikliğin bir icabını ortaya 
çıkarmaktadır. 

Devlet anlayışında değişiklik olurken, ver
ginin fonksiyonlarında da değişiklik olmuştur. 
Bu oluşun ve değişmelerin cemiyet bünyesine 
ve vatandaşların vergi ödeme gücüne uygun 
halde olmasına dikkat edecek, malî politikayı 
yürütmekle görevli siyasi iktidarlar, her şey
den evvel vergi yoluyla varidat sağlamakla 
kalmıyacak, esas olarak politik vergi yoluyla 
ekonomik hayatın gelişmesi ve sosyal düzenin 
kuruluşu üzerindeki yapıcı ve müdahaleci te
sirlerini gösterecektir. 

Biz bu yönüyle, geniş anlamıyla vergilerin 
âdil olarak alınmasının, vergi adaleti yanın
da vatandaşların bilhassa kendi aralarında 
sosyal adalet ilkelerine uygun, millî gelirden 
istifadelerini sağlayıcı, düzenleyici bir fonksi
yonu olduğuna inandığımız için, vergilerin aley
hinde değiliz. Ancak vergilerin de; arz etti
ğim veçhile, Devletin de Sosyal Devlet, Hu
kuk Devleti olduğunu dikkate almak suretiyle 
âdil olması ve umumi olması gerekmektedir. 
Şimdi burada üzerinde görüşme yapmış oldu
ğumuz kanun tasarısının bâzı noktalarını, biz 
bu arz ettiğimiz genellik prensiplerinin dışına 
çıkar görmekteyiz. 

Bina ve Arazi vergileri; her ne kadar Em
lâk Vergisi adı altında toplanan bu vergiler 
beyan usulünü getirmekte, tarh ve tahsilini 
Maliyeye bırakmakta ise de, tek vergi sistemi
ni getirmiş olmasına rağmen, maddeleri gel
diği zaman söyliyeceğiz; umumilik prensibin
den uzaklaştırıldığı, bilhassa muaflık ve istis
nalar hükmünde yer almış bulunmaktadır. Be
yan usulü zor veya kolay, bunların hepsi ta-
mamen mükelleflerin vergiye karşı olan bağlı
lığı veya vergi terbiyesi, ahlâkiyle ilgilidir. 

Bugüne kadar bilhassa Maliyeye, vergiye 
karşı Türk Milletinin bir allerjisi olmuştur. 
Müî gelirden istifade edemedikleri ve vergi 
ödeme güçlerinden mahrum oldukları için ken
di tarlasına salman 5 lira vergiyi verememiş 
ve bu vergiyi veremediği için de zamanında 
ıstırap çekmiş, çeşitli muamelelere, takiplere 
mâruz kalmıştır. 
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Tahrir usulü yerine beyan usulünü biz de 
yerinde görüyoruz. İkisi de zor olmakla bera
ber, beyan usulünün, mükellefin takdir hak
kını kullanmak gibi bir elastikiyet getirmiş ol
masını biz yerinde görüyoruz. Tarh ve tahsi
linin de mahallî idarelerden Maliyeye intikal 
ettirilmiş olmasımı da, yine merkeziyet sistemi 
ile idare edilen, tek elden idare edilen vergi 
sistemiyle bağdaşır görüyoruz. 

Temennimiz, biz bu kurulacak olan - yemin
li tâbiri çıktığına göre - eksperlerin vatandaş
larımızı, mükellefleri mağdur etmiyecek şekil
de tüzüklerinin çok iyi bir şekilde, sağlam esas
lara ve prensiplere bağlanmak suretiyle çalış-
tırılmasıdır. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, köy muh
tarlarına bırakılmış olan kısımlar üzerinde ar
kadaşlarım temas ettikleri için bendeniz bu 
hususa temas etmiyeceğim. Köylülerle köy muh
tarları arasındaki tutum ve davranışlar, bil
hassa bütün milletvekilleri tarafından bilinmek
tedir. Bunların ihtilâf yaratacağı kanaatini ta
şımaktayız. Bu madde geldiği zaman da, deği
şiklik önergesiyle fikirlerimizi beyan edece
ğiz. 

Yalnız büyük şehirlerdeki arsalardan, ak
şam yatıp da sabah milyoner olan insanlardan 
verginin alınmasını çok yerinde görüyoruz. 
Türkiye'de öyle dengesiz gelir dağılımı, kazanç 
temini vardır ki, hiçbir ülkede görülmemek
tedir. Bir taraftan 25 - 50 kuruşluk çorbayı içe-
miyenler var iken, diğer yandan bir gecede kı
zının çehizi için, yahut da yaş günü için 500 000 
lira masraf yapmak suretiyle pasta yapıldığı 
da bir gerçektir. Bu bakımdan şehirler içeri
sinde bulunan arsalardan mutlaka vergilerin 
alınması yerinde olur. Arazi vergilerinin de 
âdil ölçüler içerisinde alınması çok daha yerin
dedir. Ancak, bâzı arazilerin değerlendirilmesi, 
imarı ihyası yoluyla meyvecilik, bahçe sulama 
gibi hususların o arazinin değerini yükseltece
ği bir gerçektir. Onlara da ağır vergiler koy
mak suretiyle vatandaşların araziye imar, ih
ya yoluyla müdahalesini önlememek gerekir. 

Yalnız fiyatların artması, değerin yükselme
sini de biz reel bir açı altında kıymetlendir
mek zorundayız. Bilhassa Bina vergilerinde bu
gün 50 - 60 bin liraya gerçek para vermek su
retiyle aldığımız binanın beş sene sonra elbet-

teki değeri yükselecektir. Bu değer yükselmesi 
bizatihi binanın değerinin yükselmesi değil, za
man geçmesiyle paranın değerinin düşmesi, nü
fusun artması, arz ve talep kaidesi neticesinde 
meydana çıkan nispî, değişik bir değer artışı
dır. Bu bakımdan devamlı bir şekilde vatanda
şın malik olduğu gayrimenkulun, bilhassa başı
nı sokacağı büyük şehirlerde geçim sıkıntısı ile 
başbaşa kalan, sadece başını sokacağı bir daire
sinin vergisinin verilemiyeceği günün de gele
ceğini bu kanun bize gösterecektir. Bu bakım
dan muaflık ve istisnalar bölümüne, mutlaka 
kendisi için, bir aile reisi için, büyük şehirlerde 
geçim sıkıntısı çeken, emekli olan memurların 
başını soktuğu binaların da muaflıktan, istis
nadan istifade ettirilmesi lâzımdır. Bir taraftan 
derneklere, özel idareye, Devlete ait binalar da
hi vergiden muaf tutulur, diğer taraftan vatan
daşın her türlü yarınına sigortayı sağkyacak 
sosyal Devletin idaresi altındaki binaların ver
gi dışı bırakılmış olmasını biz sosyal adalet ve 
verginin umumiliği bakımından da yerinde gör
müyoruz. Maddelere geldiği zaman üzerinde gö
rüşmek üzere vaktinizi almadan hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Em
lâk Vergisi kanun tasarısının tümü üzerinde
ki görüşmelerin yeterli olduğuna dair önerge 
gelmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kaç kişi var? 

BAŞKAN — Sırada bir tek Şemsettin Sön
mez arkadaşımız vardır. Şu anda söz istemiş 
olarak görünen bu arkadaşımızdır. Kendileri 
«Eğer bu arada görüşemezsem, ilgili madde 
üzerinde söz isterim.» diye beyanda bulundu
lar. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi kanun 

tasarısı, tümü hakkında yapılan konuşmalarla 
vuzuha kavuşmuş bulunmaktadır. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Mesut önür 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeler üzerindeki görüşmelerin 5 er da-
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kika ile kayıtlanmasını öngören bir önerge 
var. 

CAVİT ORAL (Adana) — Beş dikaka çok 
az, insaf edin. 

BAŞKAN — önerge verilmiştir efendim. 
Milletvekilinin önerge hukukuna riayet etmek 
meoburiy etin deyim. Şayet arkadaşımız daha 
fazla bir müddet tanırsa ona göre muamele ya
parız. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim mil
letvekili bir madde için geliyor, burada nutuk 
çekiyor. Önergemde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergelerinde ıs
rar ediyorlar, 5 dakika ile kayıtlansın diyor
lar. İsterseniz siz de 10 dakika ile ilgili bir 
önerge verin, onu da oylıyayım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Veriyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi en aykırısı beş dakika 
ile kayıtlanması olduğuna göre, evvelâ bunu 
oylatacağım, şayet bu reddedilirse o zaman 
öbür önergeyi oylatacağım. 

Okuyun efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlâk Vergisi Kanununun maddeleri üze

rindeki konuşmaların beşer dakikaya indiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

10 dakikayı teklif ediyorum. 
istanbul 

Reşit Ülkeı-

Yüksek Başkanlığa 
Maddaler üzerindeki konuşmaların 10 dakika 

olmasını saygıyla arz ederim. 
Eskişehir 

Şemsettin Sönmez 

BAŞKAN — Beş dakika ile sınırlanma öner
gesi en aykınsıdır. Onu okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

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

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önerge, Sayın Sönmez tarafın

dan verilen önerge ile aynı mahiyettedir, her 
ikisini birlikte muameleye koyacağım. Madde
ler üzerinde görüşmelerin 10 ar dakika ile ka
yıtlanmasını öngören önergeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini Yüce Meclisin oyu-
ne sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir 

İvedilikle görüşülme teklifi var. Teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum, 

EMLÂK VERGİSİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Bina Vergisi 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 
Mükellefiyet 

Mevzu : 
Madde 1. — Türkiye sınırları içinde bulunan 

binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Ver 
gisine tabidir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Sayın Bozatlı buyurunuz efendim. 

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

Elimizdeki kanun tasarısı üç kısmı ihtiva et
mektedir. Birinci kısım Bina Vergisi, İkinci kı
sım Arazi Vergisi, üçüncü kısım da her iki kıs
ma ait müşterek hükümleri ihtiva edecek şekil
de tedvin edilmiştir. 

Şimdi kanunun ismi : «Emlâk Vergisi Ka
nunu» dur. Halen gerek Medeni Kanun hüküm
lerine göre, gerekse ondan evvel yürürlükte bu
lunan, Osmanlı İmparatorluğu zamanından kal
mış hükümlere göre, «emlâk» deyimi araziyi 
kapsamamaktadır, arazi dışarda kalmaktadır. 
Buna Emlâk Vergisi Kanunu denmekle, arazi
yi de ihtiva ettiği mânasına gelmez. Hukuk te
rimi bakımından çok hatalı bir terim kullanı
yoruz. Halen emlâk ve arazi hususunda bilhas
sa mevcut Mecelle hükümlerine göre ve bir de 
Arazi Kanunnamesi hükümlerine göre, bilhassa 
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veraset ilâmı almış arkadaşların da dikkatine 
sunmak isterim; halen Osmanlı İmparatorluğu 
devrindeki hükümlere göre Mecelle hükümleri 
uygulanır. Emlâkte biliyorsunuz Medeni Kanun
dan evvelki hükümler de kadın için bir hisse, 
erkek için iki hisse hükümleri halen caridir, 
ama bunu ayırıp da araziye geldiğimiz zaman, 
arazide bugünkü Medeni Kanun hükümlerine 
uygun bir sistem uygulanır. Bu itibarla bu isim 
kesin surette yanlıştır, lütfetsin komisyon da 
anlayış göstersin, ismin hiç olmazsa, «Emlâk ve 
Arazi Vergisi Kanunu» şeklinde değiştirilmesi 
halinde maksada uygun bir isim bulunmuş 
olur. Aksi halde çok hatalı bir isimdir; katı su
rette emlâk deyimi araziyi kapsamaz. Bunu arz 
etmek için birinci madde hakkında söz almış
tım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — önergeniz de var, önergenizi 
okutacağım. 

Başka söz istiyen?.. Buyurun efendim. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Vahit Bozatlı'nın fikir ve mütalâasına 

iştirak etmek mümkün değil. Bugün Maliye Ba
kanlığında kurulan ve yürütülen bir teşkilât 
vardır : Millî Emlâk Müdürlüğü. Buradaki ih
tilâflar, vatandaşların müracaatlarında incele
nen bütün meseleler, ki tahminime göre % 95 i 
araziye ait bulunmaktadır. Demek ki, emlâk 
tâbiri de bugün idare hukukunda ve yerleşmiş 
idari sistem içerisinde tamamen araziyi kapsa
maktadır. Binaenaleyh, Emlâk Vergisi ve arka
sından Arazi Vergisi şeklinde bir tefrik yap
mak mümkün değildir. Emlâk tâbirinin içeri
sine hem arazi ve hem de mesken veyahutta 
bina tâbiri girmektedir. Kaldı ki, ifade ettiğim 
gibi Millî Emlâk Umum Müdürlüğü veya Mü
dürlüğü diye böyle bir teşkilâtın mevcudolma-
sı bu fikrimizi teyideder mahiyettedir. Binaen
aleyh bu önergeye katılmaya imkân yoktur ve 
mesele münakaşa dahi edilemez. Emlâk Vergisi 
denilmek suretiyle mesele halledilmiştir. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Bu hususta hazırlanmış iki öner
ge var. önergeleri okutuyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Önergemi izah 
sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutayım da efen
dim. Belki komisyon katılır. Katılmazsa size söz 
veririm. 
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Yüksek Başkanlığa 
Kanun yalnız emlâk için değil, arazi için de 

vergi getiriyor. Bu itibarla kanunun adının 
«Emlâk ve Arazi Vergisi Kanunu» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi Kanunu 

tasarısının adının «Emlâk ve Arazi Vergisi Ka
nunu» olarak değiştirilmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

İsmail Hakkı Birler 
Tokat 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Birlikte işlem yapacağım. Komisyon 
bu önergelere katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

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

Sayın Başkanım, emlâk tâbiri içerisine hem 
binalar, hem de arazi de dâhildir. Halen Emlâk 
Alım Vergisi Kanunu diye yıllardan beri uygu
lanmakta olan bir kanunumuz vardır. Bu kanu
na göre satışı yapılan arazi de, binalar da ver
giye tabi tutulmaktadır. Orada emlâk tâbiri iki
sini de kavrıyacak tarzda kullanılmıştır. 

Ayrıca muhterem 0. H. P. iktidarda olduğu 
sırada, arkadaşımızın mensubolduğu partinin 
hazırlamış olduğu tasarı Emlâk Vergisi ismini 
tanımaktadır. Meclislere de sevk edilmiş idi ve 
Bina Vergisini de, Arazi Vergisini de kavramak
ta idi. Bu hususta* tatbikatta bir tereddüt hâ
sıl olmıyacağı kanısındayız. Tanzimattan sonra 
da Emlâk Vergisi namı ile hem araziyi, hem bi
nayı kavrıyan bir vergi getirilmiştir. İşin tari
hinde de bu böyledir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozatlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Değerli arka

daşlar, bir isim üzerinde durulmaması belki bir
çok arkadaşlarımız tarafından düşünülebilir. 
Ama bu ismi rasgele kullanmıyacağız. Bugün 
artık hukuk terimlerinde emlâk deyimi yerleş
miş durumdadır. Arkadaşlarım, şimdi eğer em
lâk deyiminin kapsamı hakkında gerek komis-
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yona mensup arkadaşlarımın, gerek diğerlerinin 
yeteri kadar bilgisi yok ise, böyle yanlış bir te
rimin dün veya bugün kullanılmış olması bu
günkü hatayı görüp düzeltmemizi engellemez. 
Emlâk deyiminin kapsamı binaları ve bilûmum 
musakkaf araziyi kapsar, yani bağ ve bahçeyi, 
binayı kapsar, bunun dışında kalanlar arazidir. 

Arazi deyimi tamamiyle ayrıdır ve bugün de 
halen biraz evvel misalini verdiğim gibi eski 
hükümlere göre verilmiş veraset ilâmlarında 
emlâk ve arazi deyimi ayrı ayrı gösterilir. Ara
zideki hisse nisbeti ayrı gösterilir. Emlâk de
nince emlâkte de; hattâ böyle arz ettiğim gibi 
bahçe, bağ ve binayı kapsıyacak şekilde ayrı 
bir miras hissesi nisbeti şeklinde gösterilmekte
dir. Terimin yanlış kullanılması, bilhassa bu te
rim kanuna başlık yapıldığına göre, ilerde hiç 
olmazsa hukuk ilmine, hukuk bilgisine sadık 
kalmamış olmamak için tarafımdan açıklanmak
tadır. iltifat buyurulmasını istirham ediyorum. 
Yoksa isim o olsa ne, o olsa ne? Aslında üzerin
de durulmaya değecek bir konu bile değil, ama 
Yüce Meclisten hatasız çıksın istiyorum Her 
hangi bir terimi kullanırken hatasız kullanmış 
olalım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril
miş bulunan değişiklik önergesi kanun başlığı
nı değiştirmeye matuf bir önergedir ve «Emlâk 
Vergisi kanunu tasarısı» başlığını taşıyan kanu
nun adının «Emlâk ve Arazi Vergisi kanunu ta
sarısı» olarak düzeltilmesini öngörmektedir. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge bir oy 
farkı ile kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi ve kanun başlığını yazılan 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
Bina tâbiri : 
Madde 2. — Bu kanundaki bina tâbiri, ya

pıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada, ge
rek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. 

Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul 
Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina 
ile birlikte nazara alınır. 

Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar 
ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar 
evler ve benzerleri bina sayılmaz. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde Sayın 
Turgut Artaç söz istemişsiniz. Buyurunuz efen
dim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Benim burada söz istememdeki gaye bir hu
susun, bina tâbirinin vuzuha kavuşturulmasıdır. 
Bizim Medeni Kanunun 632 nci maddesi der ki : 
«Yerinde sabit olan şeyler gayrimenkul mülki
yetinin mevzuudur.» Bu maddenin birinci pasa
jında arazi var. Onu takiben tapu siciline müs
takil ve daimî olarak ayrıca kaydedilen haklar 
vardır. Bir de madenler vardır. 

Şimdi Medeni Kanunun bahsettiği bu mese
lede bizim mevzuumuz Medeni Kanunun ikinci 
fasılda bahsettiği husustur. Maddenin esbabı 
mucibesinde yapıdan bahsedilmiş ve bir de mad
denin kendisinde istisnalar kabul edilmiştir. 
İstisnalar, yüzer havuzlar, çadırlar ve buna ben
zer taşınabilen ve içinde oturulabilen şeylerdir. 

Bunun yanı başında Anadolu'da herkes bağ
lar içerisinde kerpiçten inşaat yapar. Her han
gi bir kişi bir baraka kurar. Hattâ bu esbabı 
mucibe lâyihasında zikredilen husus, keza inşa
atın bünyesine giren madde ve malzemenin ma
hiyeti her hangi bir önem arz etmekte ve yapı
lar taş, demir tahta, kerpiç, ve saire gibi çeşitli 
malzemeden yapılmış olsalar dahi sabit olduk
ları takdirde bina addedilmektedir. Onu taki
ben vergiye tabi olmak bakımından binanın arza 
ne suretle bağlı olduğuna ve istisnayı da ara
maya lüzum bulunmamakta, binanın karada, 
gölde ve denizde inşa edilmiş olması mahiyetini 
değiştirmemektedir... Denilmektedir. Bu duru
ma göre kerpiçten inşa edilen bir bağ evi, bu 
tâbir içerisinde mütalâa edilecek midir? Müta
lâa edilecekse, Garbi - Anadolu olsun, Doğu -
Anadolu olsun, Dağusu, Batısı, Kuzeyi, Güne
yi bütün Anadolu'da bugün işini yürütebilme 
için sahibi arazisinin başında bu tip binaları 
inşa etmektedir. 

Bir de Medeni Kanunun tatbikatı vardır. 
Arz üzerindeki menkul tâbirini kullanıp, eğer 
bir bina menkul ise bunu gayrimenkulden addet
mez. Aslında burada getirilmek istenen ve ka
nunun şümulüne giren bina tâbiri gayrimenkul 
olduğuna göre, menkul kabilinden kabul edile
bilecek bir mevzuu bu şekilde vergiye tabi tut
mak verginin şevkine ve esbabı mucibesine mu-
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gayir düşer. Bu bakımdan durumun aydınla
tılması gereklidir. Kerpiçten yapılan bir bina, 
eğer menkul kabilinden ise veya muvakkaten 
kullanılmak üzere bağda inşa edilmiş bir yer ise, 
bunun bina tâbirine germesi acaba sevk madde
sine göre kabul edilir mi, edilmez mi? Çünkü 
biz esbabı mucibede ve istisnada buna dair bir 
sarahat görmedik. Eğer buna bir vuzuh ver
mezsek ilerde tatbikatta ağırlık doğurabilecek 
bir sonuca varabiliriz. Bu bakımdan bu husu
sun tavzih edilmesi, hususiyle halkın kendi ih
tiyacı için, mevsim itibariyle yapmış olduğu bi
naların da bundan istisna edildiğinin kanuna 
dercedilmesi lâzımdır. İlerideki tatbikatlarda 
halkı, kötü tatbikatçılarla karşı karşıya bırak
mamamız lâzımgelir. Benim maruzatım buna 
matuftur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, bu madde eski Bina Kanununun 
ikinci maddesinin karşılığı olan bir maddedir. 
Burada «Bu kanunun uygulanmasında Vergi 
Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de 
bina ile birlikte nazara alınır.» deniyor. Bu ilâ
ve edilmiş gibi gözüküyor. Vergi Usul Kanunu 
yürürlükte olduğuna göre, tatbikatta nasıl uy
gulanıyordu? Ne gibi bir ihtiyaç duyuldu da 
bu buraya konulu? Bunu Komisyondan rica 
ederim. Çünkü o Vergi Usul Kanunundaki 
305 nci maddede binadan sayılan şeyler belirti
liyor: 

«a) Belediye teşkilâtı bulunan yerlerde 
belediye sınırları içindeki binaların ve belediye 
teşkilâtı bulunmıyan yerlerde köyü teşkil eden 
binaların işgal eylediği saha dahilindeki bina
ların mütemmimmatından olan arazi, 

. . . .> . . . 

b) Her ne suretle olursa olsun ticaret ve 
sanata tahsis edilmiş olan ve bunlarla birlikte 
aynı işte kullanılan arazi irat takdirinde bina
ya tabidir» hususu vardır. Hangi ihtiyaçtan 
dolayı bunu buraya getirdik? 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Söz istiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, uzun mu kısa mı 
efendim? Çok kısa ise buyurun, değilse öğleden 
sonraki oturuma bırakacağım. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Kısa efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, ikinci madde hak

kında ilk konuşan arkadaşımızın tereddüdü mü
him telâkki edilmemek lâzımgelir. Yani arka
daşımız haddi zatında muvakkaten yapılan ker
piç evlerin de bu bina tâbiri şümulü içerisinde 
mütalâa edilip edilmediği hususunda endişeye 
düşmektedir. Halbuki 4 ncü maddenin (h) fık
rasında zirai istihsalde kullanılmak şartı ile 
makina ve âlet depoları, zahire ambarları, sa
manlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar ve ben
zeri binalarla işçi ve bekçi kulübe ve barakaları 
muaflıklar bölümünde mütalâa edilmektedir. 
Bu itibarla bir ev hükmünde yani mesken hük
münde olmayıp da bu ve buna benzer maksat
larla yapılmış olan bu kerpiç binalardan her 
hangi bir endişe duymamak ve bunun verginin 
şümulü içinde mütalâa edilmemesi lâzımgeldi-
ğine bu sarahat karşısında inanmak lâzımdır. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saat 14,30 da devam etmek üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

. < . . 
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ÎKtNCl OTURUM 
Açılış saati : 14,30 

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

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 113 ncü Birleşiminin ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. —: 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu ta
sarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. Sayı
sı : 197) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; dün
kü birleşimde açık oya sunulmuş bulunan ve 
fakat gerekli oy çoğunluğunu sağlıyamamış 
olan Finansman Kanununu tekrar Yüce Mecli
sin açık oyuna sunacağız. Bu maksadı hal için 
oy kupası sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

1. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 202) 

BAŞKAN — Birleşimin birinci oturumunda 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 2 rici maddesi
ni görüşmekteydik, şimdi kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

2 nci madde üzerinde başka söz istiyen?... 
Yok. Sayın Hükümet, komisyon, 2 nci madde 
üzerinde beyanda bulunacaklar mı?.. 2 nci mad
de üzerinde her hangi bir değişiklik önergesi 
yok. 

GEÇtCÎ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Efendim, bir iki sual 
soruldu, onlara cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Cevap vereceksiniz ,buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Saym Turgut Artaç ve Sayın Reşit Ülker 
arkadaşlarımızın, görüşülmekte olan 2 nci mad
de ile ilgili olarak komisyondan iki sualleri 

oldu, bunlara cevap vermek üzere huzurunuza 
geldim. 

Sayın Artaç, buradaki, 2 nci maddedeki 
«Bağ evleri de bu hükmün kapsamında mıdır?» 
diye bir sual sordular. 

Bu 2 nci madde verginin mevzuunu tarif eden 
maddedir. Bu maddede bina tâbirinden ne anla
şılıyor, bu tarif edilmeye çalışılmaktadır. 

Sayın Artaç'in tereddüdü «istisnalar» bölü
münü ilgilendirir, «istisnalar» bölümünde ise, 
bu gibi binaları vergi kapsamı dışında bırakan 
ve miktarı meblâğ ile tahdidedilmiş bir istisna 
vardır. Bu bağ evleri öyle sanıyoruz ki, bu istis
nanın kapsamı içinde kalacaktır. Yalnız şunu 
da ifade edeyim ki, buradaki madde tarif mad
desidir, bu sualin esas cevabı, «istisnalar» kıs
mındaki esas maddede daha net olarak ortaya 
çıkacaktır. 

Sayın Reşit Ülker, 2 nci maddenin 2 nci 
fıkrasından ne anlaşıldığını komisyondan 
sordular ve «bu kanunun uygulanmasında 
Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütem
mimleri de bina ile birlikte nazara alınır 
tâbiri yeni bir tâbirdir, neyi kapsıyor?» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, neyi kapsadığını 
bir misalle arz etmek isterim, öyle binalar var
dır ki, bu binalar geniş bir arsa üzerine oturur. 
Şimdi buradaki muamele arsa vergisine mi tâbi 
olacak, bina vergisine mi tâbi olacak, yahut bi
na verdisinin kapsıyacağı mevzu nedir, bunda 
tereddütleri izale etmek için konulmuştur. 

Buradaki, «Bina mütemmimlerinden» mak
sat, binanın oturduğa arsayı da kapsamı içine 
almaktan ibarettir. Başka türlü bir misalle bu
nu daha net olarak açıklıya/biliriz. Şayet bu-ko
nulmamış olsaydı vatandaşlar, arsa vergim da
ha daha fazla olduğu içm, bu vergiden kurtula
bilmek maksadiyle arsa üzerine maliyeti çok kü-
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'çük bi'nalar yapmak suretiyle, meselâ bir kulü
be inşa etmek suretiyle arsa vergisini bina ver
gisine çevirme imkânına saMbolacaklardı. Bu 
gibi kaçakları önlemek için Vergi Kanununun 
uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı, 
«Bima mütemmimleri de bina ile birlikte naza
ra alınır.» demek suretiyle bu gibi tereddütler 
Âsale edilmek istenmiştir, bu fıkra bu maksatla 
getirilmiştir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci 
madde aynen kabul edilmiştin:. 

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

varsa intifa hakkı sahibi, her ikM de yoksa bi
naya malik gSRri* tasarruf edenler öder. 

Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik 
olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak 
halinde mükellefiyette malikler vergiden mü-
teselsîtlen sorumlu olurlar. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

İkinci ©ölüm 
Muaflık ve istisnalar 

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

verilmemek şartiyle Bina Vetfglsinden daimî ola
rak muaftır : 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarele
rine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve kanun
la kurulup özel bütçe ile idare edilen üniversi
telere aı*t binalar ile Devlete ait binalar. ('Dev
lete ait bânalar için kiraya verilmeme şartı aran
maz.) 

b) il özel idarelerine, belediyelere ve köy
lere ve köyler ile bunların teşkil ettikleri bir
likler veya bunlara bağlı müesseselere ait 

aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve so
ğuk hava işletme binaları; 

bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşı
ma işletme binaları ve kapalı durak yerleri; 

c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım 
ivjletme binaları ile bunlar tarafından köylünün 

umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadiyle imletilen hamam, çamaşırhane ve 
değirmenler; 

d) Orduevleri, askerî gazinolar ve kantin
ler ile bunların müştemilâtı; 

e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere 
ait bi'nalar (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere 
aiiolmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bu
lunmamaları şartiyle); 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işleti
len hastane, dispanser, sağlık merkezi, sanator
yum, prevantoryum, öğrenci yurtları ile korun
maya muhtaç çocukları koruma bi'rlikleri tara
fından vücuda getirilen yurtlar, düşkünler evi, 
yetimhaneler, revirler ve kreşler; 

g) Dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve umu
ma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müş
temilâtı; 

h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle ma-
kina ve alet, depoları, zahire ambarları, saman
lıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, 
kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (sera
lar) ve benzeri binalarla işçi ve bekçi bina; 
kulübe ve barakaları; 

i) Su ürünleri müstahsıllarmın istihsalde 
kullandıkları ağ ve alet depoları, kayıkhaneler, 
denizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe 
ve barakaları; 

(Yukarda (h) ve (i) fıkralarında yazılı bi
naların bir kısmı ikamete ve bir kısmı da mez
kûr fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş 
bulunduğu takdlvde verfg$, yalnız ikamete tahsis 
olunan kısım için alınır.) 

j) Umuma tahsis edildiği Maliye Bakanlı
ğınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran 
ve bunların mütemmimleriyle demiryolları ve 
köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü ge
çitler v peron, aliunantasyon tesisleri, iskele ve 
istasyon binaları ile yolcu salonları, cer ve mal
zeme depoları gibd demiryolu mütemmimleri, 
(diğer depolar,'antrepolar, müstakil lojman ve 
müstakil idarehane binaları mütemmim sayıl
maz.) 

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

1) Yabancı devletlere aidıolup elçilik ve 
konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçi
lerin akametine mahsus binalar ve bunların müş
temilâtı (karşılıklı olmak şartiyle) ve merkezi 
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Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, 
milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsil
ciliklerine ai'fc bânalar; 

m) Kazanç temini gayesi bulunmıyan ve 
genel eğitime yararlı olduğu Millî Eğitim Ba
kanlığınca tasdik olunan özel okul binaları; 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde şu ana 
kadar söz istemiş bulunan arkadaşlarımın isim
lerini okuyorum : 

Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Vahit 
Bozatlı, Sayın Mustafa Orhan Daut, Sayın Ah
met Şener ve Sayın Kemal Önder. 

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

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dün çıkar
dığımız finansman kanunları, bugün üzerinde 
görüşmeye başladığımız Emlâk Vergisi Kanunu 
ve birkaç gün sonra, belki de biraz sonra görü
şeceğimiz Belediye Gelirleri kanunlariyle, bir kı
sım mükellef vatandaşlarımıza vergi yüklemiş 
oluyoruz. 

Elbette bir Devletin vergilerle idare edilme
si, vergi alınmayan ülkelerde hizmetlerin yapıl
maması normaldir, vergi alınacaktır. Ancak bu 
vergiler alınırken, mümkün olduğu kadar âdil 
ölçüler içerisinde hareket etmek ve kanun mad
deleri Meclislerden geçerken de biraz daha tem
kinli olmak gerekir. 

Bu vergilemeler yapılırken, bilhassa şimdi 
üzerinde duracağımız 4 ncü madde içerisinde, 
kamu hizmeti gören diğer mahallî kuruluşların 
da göz önüne getirilmesi gerekmektedir. 

İkinci bölümün «Muaflık ve istisnalar» kıs
mında 4 ncü maddede bir (a) bendi vardır, ora
da : «Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 
belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve kanunla ku
rulup özel bütçe ile idare edilen üniversitelere 
ait binalar ile Devlete ait binalar.» denmekte ve 
«Devlete ait binalar için kiraya verilmeme 
şartı aranmaz» diye izah edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün bunların içerisinde özel idareler ve 

belediyeler, mahalli hizmet gören kamu kuruluş
larıdır. Bunların da aşağı yukarı gelir temin et
mek maksadiyle bugüne kadar yaptırdıkları bir
takım binalar, dükkânlar ve konutlar vardır. Bu 
belediyelerin imkânlarını göz önüne aldığımız 
zaman, bunların muayyen ölçülerde gelir temin 
etmek suretiyle mahalli halka hizmet götürmeye 
çalıştıkları ortaya çıkacaktır. 

Bugün bütün milletvekili arkadaşlarımız bi
liyor ki, belediye başkanları geldiği zaman mad
di imkânsızlık yüzünden, eldeki mevcut Belediye 
Gelirleri Kanunundaki birtakım kısırlıklar yü
zünden belediyeler imkânlara sahip değildir. 
Belediyeler halka hizmet götürme imkânından 
yoksun olduğu gibi, personel ücretlerini de ve
recek durumda değildir. Bu bakımdan bir taraf
tan önümüzdeki günlerde görüşeceğimiz Beledi
ye Gelirleri Kanunu ile gelir temin etmeye çalı
şırken öbür taraftan belediyelerin birtakım bi
nalarından vergi almayı düşünmek elbette doğru 
olmıyacaktır. Bu açıdan bir önerge de takdim 
edeceğim ve bu önergemde Devlete ait binalarla 
belediye ve özel idarelere ait binaların da vergi 
kapsamı dışında kalmasını teklif ediyorum. 

Sonra, burada bir başka bent var. Bu madde
nin (e) bendinde «Kamu menfaatlerine yararlı 
derneklere ait binalar.» denmektedir. Kamu 
menfaatlerine yararlı olan dernekleri tesbit et
mek elbette güçtür. Çünkü, bugün bir kısım der
nekler vardır, meselâ sendikalar vardır, sendi
kaların binaları vardır, bunun yanında ticaret 
odaları, sanayi odaları, etıbba odaları vesair gi
bi kamu niteliği taşıyan müesseseler vardır. Bun
ların kendi öz malı olan binalar vardır. Bunların 
da buraya bir fıkra eklenmek suretiyle kamu ni
teliği taşıyan dernekler gibi ve kamu yararına 
çalışan dernekler gibi, bu binalarda kendileri 
oturdukları takdirde, kiraya vermedikleri tak
dirde vergi kapsamı dışında bırakılmasını teklif 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa bir önerge takdim ede
rek, gerek öğretmen dernekleri ve sendikaların, 
gerek belediyelerin içinde bulunduğu durumları 
dikkate almak şartiyle vergi kapsamı dışında 
bırakılması faydah olacaktır. Arkadaşlarım 
önergemize itibar ederlerse elbette bu gibi mües
seseler de vergi kapsamı dışında kalacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatlı? Yok. 
Sayın Orhan Daut, buyurunuz. 
MUSTAFA ORHON DAUT (Manisa) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Emlâk Vergisi kanun 

tasarısının 4 ncü maddesinin (a) bendinde vergi 
muaflığı sadece Devlet binalarına tanınmıştır. 
Köy tüzel kişiliğine ait binaların da vergi muaf
lığına uğramasının bu vergi kanun tasarısında 
adaleti ve eşitliği sağlıyacağına inanmaktayım. 
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Şöyle ki, Devlet hizmetlerinin köye gidişinde o 
köy halkının yol yapımında, elektrik getirilme
sinde, okul yapımında Devlet hizmetlerinin ge
lişinde büyük katkıları bulunmaktadır. Vergi
den de murat Devlet hizmetine halkın ve vatan
daşın maddi gücü nisbetinde iştirak etmesidir. 
Binaenaleyh, köylü vatandaşlarımızın kendileri
ne getirilen Devlet hizmetlerinde büyük miktar
da iştirak ettikleri ve katkıda bulundukları göz 
önüne alınırsa kendilerinin hep beraber el ele 
vererek yapıp köy tüzel kişiliğine emanet ettik
leri bâzı binaların ve yine bâzı umuma matuf 
hizmetlerin kiraya verilmesi halinde vergi alın
ması bu kanunla derpiş edilmiştir. Mümkünse, 
çok büyük mahrumiyetler içerisinde bulunan 
40 000 köyün büyük bir kısmının bu gelirlerle 
zaman zaman ufak da olsa kendi köylerine hiz
met yapacağı düşünülürse, bunun bu maddeden 
çıkarılarak Devlet binalarına tanınan muafiye
tin köy tüzel kişisine ait binalara da tanınmasını 
teklif ediyorum ve bu hususta da Sayın Başkan
lığa bir önerge verdim. Muhterem Komisyonun 
ve Muhterem Heyetinizin itibar edeceği ümidi 
içinde hürmetlerimi ars ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşülmekte bulunan 4 ncü maddenin istis

nalar bölümünde bir önerge vermiş bulunuyo
rum. Memleketimizin hemen hemen her vilâye
tinde yaylalar vardır ve bu yaylalarda evler üç 
ay için kullanılmak üzere yapılır. Hattâ mezra
lar vardır, burada köylüler muayyen bir saman 
kalırlar ve kışın buraları terk ederek, ayrılırlar. 
örnek olarak vermek isterim ve buralar herke
sin gelip geçtiği ve gördüğü yerdir; istanbul'a 
giderken Bolu'nun sağında, solunda bâzı obalar 
vardır ve bu obalarda mevcudolan evler ev dene-
miyecek kadar tahtadan yapılmış, miadı mevzuu-
bahis değil ve kışın, bilhassa sonbaharda tabia
tın bağrına terk edilmiş yerler vardır, ama bun
ların hepsi sahiplidir. Onun için bunlar da bu is
tisna bölümüne alınmalıdır ve büyük fayda var
dır. Çünkü, Türkiye'de bu konuda bilhassa To-
roslarda, Doğu - Anadolu'da, Karadeniz bölge
sinde ve geçit bölgelerimiz olan Kastamonu ve 
buna mümasil Bolu bölgelerinde bu yayla evle
rinin bu istisnaya ithal edilmesi için bir önerge 
verdim, kabul buyurulmasmı rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Önder, buyurunuz. 
KEMAL ÖNDER (izmir) — Değerli arkadaş

larım, 4 ncü madde «muaflık ve istisnalar» baş
lığı altında ikinci bölümün «daimî muaflıklar» 
kısmını ifade etmektedir ve 4 ncü maddenin (m) 
fıkrasında «Kazanç temini gayesi bulunmıyan ve 
genel eğitime yararlı olduğu Millî Eğitim Ba
kanlığınca tasdik edilen özel okulların» vergi 
kapsamı dışında bırakılması, vergiden muaf tu
tulması öngörülmektedir. Kanunun gerekçesin
de de halen mer'i kanunun vazıh olmadığı halde 
bu emsal bir hükmün bulunduğu ifade edilmek
tedir. Halen mer'i kanunda vergiden muaf tutul
muş olsa bile, bizim talebimiz (m) fıkrasının ka
nun metninden çıkarılmak suretiyle kazanç temi
ni gayesi bulunmasa bile özel okulların vergiye 
tabi tutulması gerektiği yolundadır. 

Şimdi, kazanç temini gayesi bulunmıyan Tür
kiye'deki okullar neden ibarettir, bunları tetkik 
ettiğimiz zaman talebimizin ne derece yerinde ol
duğu anlaşılacaktır. 

Alman Lisiesi, Avusturya Lisesi, Amerikan 
kolejleri, Fransız Saiint Joseph ortıa ve liseleri, 
Ermeni ve Rum okulları, Ortodoks Patrik oku-, 
lu, Katolik okulları gibi okullar bundan istifade 
etmektedia^ler. Bunların kaynağı daha ziyade 
dışarıdan gelir, yani aidolduğu memleketlerdeki 
kurumlardan gelir, döviz olanak gelir. 

Değerli arkadaşlarım, bunların vergiye tabi 
t-utulmjaımıası gayesini taşıyan (tm) fıkrasının, 
emsal hükmü geçen kanunida olsa bil'e yeniden 
muihaifıaza edilmesindeki gerekçeyi lanlamıak 
mümkün değildir. iKianunlaırln umumıiliğii pren
sibi ve sosyal iaıdalelte uygunluk prensiiibi dlikkıate 
ailnıdığı zaımıan (m) fıkrasının kanun metninden 
çıkarılması lâzım geleceği açık olarak ortaya 
çıkar. 

iBliz, köylü Ahmet ağadan vergi alıyoruz, şe
hirdeki bakkal Mehmet beyden vergi alıyoruz, 
aimla Amerikan kolejlerine, Saint Joseph'e giden 
ve bakkal Ahmet ağanın çocuğu değil, ama zen
gin Mehmet beyin çocuğunun gittiği özel okul
dan vergi almıyoruz. Böyle şey olmaz. 

Ayrfıoa, azınlık okullarının da böylesine, geç
mişte olsa bile, ama bunldan sonra biç olmazsa 
himaye altına almımlamıasında faydıa vardır, ada
let vardır. Bu itibarla talebimin kabul edilme-
sinli istirham ediyomım. 

— 194 — 
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BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz, 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli (arkadaşlarım; 4 ncü mad
de «daimi muaflıklar» başlığı altında iyi düzen-
llemmüş, düşünülmüş ve litliraz edilecek mühim 
noktlaliaırd bulunmayan bir mladdedir. Yalnız, bu 
maddede (a) dan (im) bendlerine kadar olan kı
sımda birtakım binalar ve tesisler zikredilmiş, 
isımen sayılmıştır. Böyle isim halinde sayılan vs 
Ilisıte halinde olan binaların içerisinde unutulan
lar, akla gelmiyenler daima olabilir, hattâ bunla
rın İçerisinde bilâhara düşünülüp de daimi mu-
afhlktaın istifa etmesi veya etmemesi gereken 
hususlar bulunabilir. Bu sebeple bu boşluğu ka
platmak için Maliye Bakanlığınla bu maddede 
bir yetki tanımamızda fayda vardır, kanaatin
deyim. Şayet, (m) fıkrasından sonra bir (n) 
fıkrası eklenmek suretiyle «'Bu /maddede ismi 
geçmiyen ve daimî muaflıktan istifade etmesi 
gereken binalar ve tesisler hakkımda Maliye Ba
kanlığı karar vemeye yetkilidir,» ıdiye bir ilâve 
yapiaöak olursak bu boşluğu kaplatmış oluruz, 
Ikanıaıaltindeyim. 

Bir larkadaşımız bu ımuaflıktan istifade eden 
binalar, tesisler meyanında azınlık okulları ko
nusuna temas ettiler. G-erçi, burada kâr gayesi 
gütmliyen özel okulların da Mililî Eğitim Bakan
lığının tasdiki ile bu daimi ımuaflılktan istifade 
ötmesi kaydı mevcut ise de, bâzı arkadaşlarımı 
zın haklı olanak temas ettikleri gibi, memleketi
mizde listiyerek veya istemiyerek kendi yabancı 
kültürlerimi yayma azim ve gayreti içerisinde 
olan azınlık okullariyle bâzı yabancı okul bina
larının vergiye tabi olup olmaması hususunda 
Yüksek Komisyonun dikkatini bu nokta üzerine 
çekmeyi lüzumlu gördüm. Teşekkür ederim. 
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edilecek maddelerinde gösterilen muayyen mik
tarlı, özel idareye ve belediyeye veriyoruz. Bu 
kanunla, belediyeler ve özel idareler ellerinde 
.mevcut büyük bir gelirden - filvaki tam tahsil 
edilip kendilerine istenilen miktarda gelir temin 
etmiyen bir konudur - mahrum ediliyorlar. Bu 
durumda belediyelerin gelini ve vergi ödemek 
suretiyle de bu defa masraf açack olan bütün bi
naları, kendisine böyle bir masrafı laçmamışken, 
bu yeni kanunla, bilhassa (a) fılkrfasiyle bunları 
vergi vermek mecburiyetiyle karşı karşıya bıra
kıyoruz. özel idarelerin durumu da aynıdır. 

O itibarla, (a) fıkrasındaki «Devlete ait 
binalar için, kiraya verilmeme şartı aran
maz» sözünün tamamen çıkarılması, ister ki
rada olsun, ister olmasın bunların tamamı
nın muafiyetten istifade etmeleri yerinde 
olur. 

Değerli arkadaşlarım bütün belediyelerin 
durumlarını çok iyi bilirler; hiçbirisi her 
hangi bir şekilde kazanç maksadiyle bina ya
pıp, kiraya veren belediye durumunda değil
dir. Bir kısım kiraya verilmiş yerler de 
belediyeler tarafından sırf şehrin imarı için, 
mecburî mesken ve işyeri ihtiyacını karşıla
mak maksadiyle ve Iborçla yapılmış binalar
dır, Bunlar için vergi mükellefiyeti getir
mek doğru bir şey değildir. 

Bendeniz, (m) fıkrası için fazla bir şey 
söylemiyeceğim. Biraz evvel arkadaşım da 
izah ettiler, ona katılıyorum, özel okulların 
muafiyetten yararlanması için burada tama-
miyle elâstiki bir şjart koyuyoruz. Bu kanun 
böylece çıktığı takdirde, ilgili Bakanlık, bu 
şartı Türkiye,deki bütün özel okullara is
tisnasız vermek durumunda kalacaktır. Çünkü, 
dikkat buyurulursa, «kazanç temini gayesi fou-
lummıyan» deniliyor. Şimdi, bu gaye ya hep
sinde vardır veya hiçbirisinde yoktur. Yani, 
bir ayrım yapıp da özel okul açmış olan 
şahıslardan her hangi birisine; siz bu özel 
okulu kazanç temini maksadiyle açtınız, diğe
rine siz bu özel okulu kazancından ziyade, 
âmme hizmeti görmek için açtınız diyeme
yiz. Böyle bir ayrım yaptığımız takdirde süb
jektif hareket etmiş oluruz. Bu fıkranın 
getirilmesi de doğru değildir. Ya istifade 
etmeli veya etmemeli. Böyle bir şart işlemez. 

Netice itibariyle; özel okulları ya tama
men vergiden muaf tutmalıyız veyahut hiç-

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde başka söz 
fiötiyen?.. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozath. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

değeri arkadaşlarım; 4 ncü mladdenin (a) ve 
(m) fıkralarında gösterilen hususlar üzerinde 
söz lalmış bulunuyorum. 

Bu kanun bir yenilik getiriyor; özel idare ve 
belediyelere aidolan bütün gelirleri Hazine eliy
le tahsil etmek ve Hazinenin tahsil edeceği bu 
meblâğdan, kanunun bilahana okunacak, kabul 
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bir şarta fbağlamaksızın verginin şümulünde 
kalmasını kabul etmeliyiz. Saygılarımı suna
rım. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini, 
aykırılıkları itibariyle ve sırasiyle okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan tasarının 4 ncü mad

desinin (m) fıkrasının kanundan çıkarılma
sını arz ve rica ederim. Saygılarımla., 

izmir 
Burhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi kanu

nu tasarısının 4 ncü maddesinin (m) fıkrası
nın kapsam dışı bşrakılmasını talebederim. 

izmir 
Kemal Önder 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddeye aşağıdaki (n) fıkrasının 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 

«n) Bu maddede ismi geçmiyen ve daimî 
muaflıktan istifade etmesi gereken binalar 
hakkında karar vermeye Maliye (Bakanlığı 
yetkilidir.» 

Meclis Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz Emlâk Vergisi ka

nunu tasarısının 4 ncü maddesinin (a) bendi
nin sonundaki parantez içindeki tâbirin, 
(Devlete ait binalarla köy tüzel kişiliğine 
ait binalar için îriraya verilmeme şartı aran
maz.) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Manisa 
Orhan Daut 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi Kanununun 2 nci bölüm 

muaflık ve istisnalarının 4 ncü maddesi olan, 
4 ncü muaflıklar kısmına aşağıdaki ilâvele
rin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

ı« s e) fıkrasında gösterilen kamu men
faatlerine yararlı derneklerin icar suretiyle 
gelir getiren binaları da Emlâk Vergisinden 
muaf sayılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 4 ncü 

madde (a) fıkrasının (Devlete 'ait binalar) iba
resinden sonra (belediyeler ve özel idarelere 
ait konut ve işyeri niteliğini taşıyan bütün 
binalar) cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 4 ncü 

madde (e) fıkrasının «derneklere ait binalar» 
ilbaresinden sonra gelen kısmına, « ile öğret
menler ve diğer kuruluşlara ait sendikaların 
kendilerine ait binaları ve ticaret odaları, sa
nayi odaları, ticaret borsaları, Türkiye Oda
lar Birliği, barolar, etıbba odalarına ait bi
nalar» cümlesinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 4 ncü madde

sinin (h) fıkrasına aşağıdaki cümlenin ilâve
sini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

'Trabzon 
Ahmet Şener 

«Yaylada kullanılan ev ve barakalar» 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 4 ncü maddesinin sonuna (n) 
fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

«n — Enerji nakil hatları ve direkleri» 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce 
Meclisin oyuna sunacağım. 

Muhterem larkadaşlarım... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUR

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
maddenin takrirlerle beraber Komisyona ve
rilmesini istiyoruz. Tanzim edip vereceğiz; 

BAŞKAN — Bütün önergeleri vereyim, 
tetkik edin ona göre maddeyi düzenlersiniz, 
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Bütün önergeler Komisyonun talebi üzerine, 
K«*öagyona verilmif tir, 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Geçici muaflıklar : 
Madde 5. — Aşağıda yazılı binalar geçici 

olarak bina vergisinden muaftır : 
a.) Vergi değeri 50 bin liraya kadar (50 

*!bin 4anil) olmak şartiyle yeniden inşa edilen 
Ibiaalar, bina apartman ise daireler, mesken 
olarak kullanılmak kaydiyle ve inşaatlarının 
sona erdiği yılı takilbeden bütçe yılından iti
baren 10 yıl, 

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

Vergi değeri 150 bin liraya kadar olan 
"binalarda ise yukardaki muaflık hükmü, de
ğerin 25 bin lirası için aynı süreyle uygulanır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairele
rin mesken olarak kullanılması şartiyle, sa
tmalına veya sair suretle iktiısabolunması ha
linde de yukardaki hüküm bakiye müddet 
için tatbik edilir. 

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

Binanın, bina apartman ise dairenin kıs
men veya tamamen meskenden başka mak
satlara tahsisi halinde bu bina veya daire
ye tanınmış bulunan muafiyet, tahsisin ya
pıldığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 
•düşer. 

b) 'Turizm endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri dairesinde turizm müessesesi bel
gesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı 
maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine 
dâhil, binaları, inşaaiarmın sona erdiği veya 
mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde 
Turizm Müessesesi Belgesinin alındığı yılı 
takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl; 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî 
âfetlerin vukubulduğu bölgelerde bu âfetlerin 
vukuunu takibeden yıldan itibaren en geç iki 
yıl içinde inşa edilen binalar 10 yıl süre ile 
geçici muafiyetten faydalanırlar. (Bu halde, 
bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz). 

Mezkur bölgeler Maliye ve imar ve İskân 
Bakanlığınca müşterek tesbit olunur. 

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

Yukarıda «a», «b», «c» ve «d» fıkraların
da yazılı muafiyetlerden istifade için mükel
leflerin mezkûr fıkralarda yazılı hallerin vu
kuundan itibaren 2 ay içerisinde keyfiyeti 
ilgili vergi dairesine bildirmeleri veya beyan
namelerine bu maksatla bir bildirim ekleme
leri şarttır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafi
yet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe 
yılından muteber olur. Bu takdirde bildiri
min yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar ge
çen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. (Köy
lerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Sayın 
Reşit Ülker, buyurunuz «fendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, bir 
düzeltme yapabilir miyiz? 

BAŞKAN — Tabiatiyle yapabilirsiniz, bu
yurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — 25 nci sayfadaki 
«Mezkûr bölgeler Maliye ve imar ve iskân Ba
kanlığınca müşterek tesbit olunur» tâbirinin, 
«müştereken tesbit olunur» seklinde düzeltil
mesini talebediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, «müşterek» 
tâbiri, «müştereken» olarak düzeltilecektir. 

Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım ; burada önemi:, zannettiğim bir nok
tayı açıklamak istiyorum. 

Bu maddenin (a) fıkrası geçici muaflıkla
rı düzenlemekte ve halen yürürlükte bulunan 
2 . 7. 1964 tarih ve 491 sayılı Kanunla deği
şik 4 ncü maddenin yerini almaktadır. Orada, 
Beş Yıllık Kalkınma plânlarına uygun bir me
tin getirilmişti. O metin şu idi: «İmar ve iskân 
Bakanlığınca tesbit edilen «halk konutları 
standartlarına uygun olan asgari nitelikteki bi
nalar, bina apartman ise daireler, ister sahip
lerince mesken olarak kullanılsın, ister kiraya 
verilsin, inşalarının sona erdiği malî yılı taki
beden malî yıldan itibaren, 10 yıl süre ile...» 
Yani, - bugün miktarını kesin olarak bilmiyo
rum, Bakanlığın elinde vardır - 70 metrekare 
civarında olan binalara halk konutları standar-
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di deniliyor. O ölçüyü taşıyan binalar, 10 yıl 
muaf. Devam ediyor: 

«Yufcardaki (a) fıkrasında bahsi geçen 
«halk konutları standartları» na uygun olan ve 
sahiplerince mesken olarak kullanılan orta ni
telikte binalar, (ki, zannediyorum 100 m2 ye 
kadar olan binalar) bina apartman ise, daireler, 
inşalarının sona erdiği malî yılı takibeden ma
lî yıldan itibaren beş yıl süre ile;» 

Bunlarda da beş yıl. «Bu binaların, bina 
apartman ise, dairelerin, sahiplerince mesken 
olarak kullanılması şartiyle, satınalınması ve
ya sair suretle iktisabolunması halinde de yu-
kardaki hüküm uygulanır.» 

Şimdi, görülüyor ki, burada bir esas getiril
miş ve Türk vatandaşlarının lüks konuttan, 
halk konutu standartlarına doğru kaydırılma
sı ve bu standartlar içerisinde yapılmış, nitelik
leri asgari nitelikte olanlara 10 yıl, orta nite
likte olanlara da 5 yıl muafiyet tanınmıştır. 
Bir geçici madde ile halen bu durumda olanla
rın durumu sağlanıyor, fakat benim kasdet-
nıek istediğim o değil. 

Şimdi Beş Yıllık Kalkınma plânlarının 
amaçlarına uygun olan bu esas terk ediliyor. 
«Vergi değeri 50 bin liraya kadar (50 bin dâ
hil) olmak şartiyle yeniden inşa edilen binalar, 
bina, apartman ise daireler, mesken olarak kul
lanılmak kaydiyle ve inşaatlarının sona erdi
ği yılı takibeden bütçe yılından itibaren on 
yıl...» 

Yani, plân halk konutu standardı ölçüsü 
bir tarafa bakılıyor, bunun yerine oynak, deği
şen bir ölçü, 50 000 lira ölçüsü getiriliyor. Bu 
50 000 lira ölçüsü ayn bir şey oluyor, halk ko
nutları standardı ölçüsüyle uyuşmuyor. Bura
da, plânın amacından ayrı bir noktaya sapmış 
oluyoruz, ya ayni halk konutları standardından 
ayrılmış oluyoruz. Halk konutu standardında 
bir binanın ne kadara çıkabileceği hususunu ar
kadaşlara sordum - doğru olabilir, yanlış ola
bilir - verdikleri cevap; «70 000 liradan aşağı 
çıkmaz» oldu. 

öyle İ3e, halk konutları standardındaki yer
ler de bunun içine sokulmuş oluyor. Ben, mali
yecilere bir bakıma hak veriyorum; maliyeci 
Devletin işlerini yürütmek için para almaya 
bakacak. Ama bunun yanında biz bir de plân 
yapmışız, Anayasamız var, plânın hedefleri var. 

Bu durum muvacehesinde yalnız para almaya 
bakmak değil, bunları da gözetmek mecburiye
tindeyiz. 
Aynı şeyi aşağı doğru devam etirmek müm

kündür. Yani, vergi değeri 100 000 liraya ka
dar olan binalarda yukardaki değerin muaf
lık hükmü; 50 bin liradır. 

Şimdi burada dikkatinizi bir noktaya daha 
çekmek isterim sayın arkadaşlarım; 50 bin li
ra, 30 bin lira, 25 bin lira ancak bugün için bir 
değer ifade eder, kısa zamanda - hep bildiği
miz gibi - değerini değiştirir. Kısa bir süre 
sonra bugün 50 000 lira diye koyduğumuz şey, 
değerini kaybeder. Çünkü seyir böyle, kon
jonktürü böyle, yani seneler itibariyle böyle 
gelmiştir, Meşrutiyetten Cumhuriyete, Cumhu
riyetten bugüne doğru geliş seyri bu. Yani A. 
P. iktidardadır veya şu parti iktidardadır diye 
söylemiyorum, konjonktür böyle. Bu muaflık 
da hükmünü yitirecektir, öbürki, ise, yani plân 
hedeflerine uygun olanı ise, halk konutları 
standardı ne ise onu almı§ getirmiştir. 

Şimdi bunun izah tarzı; diyeceksiniz ki bu
nu ne ile temin edebilirsin? Zamanınızı alma
mak için okumadığım Beş Yıllık Plânda bu hu
susun cevabı var. Yalnız, 1970 yılı programın
da sarih olarak beyan var: «Maliye Bakanlı
ğınca yeniden hazırlanacak Emlâk Vergisi 
kanun tasarısı şehir alanlarındaki arazi veya 
arsaların boş durmasını ek vergi tedbirleriyle 
önliyecek şekilde düzenlenecektir. Bu tasan, 
bina vergilerinin, sosyal standartlar dışındaki 
konutlardan tesbit edilecek kriterlere göre mü
terakki olarak alınmasını sağlıyacak.» Yani sa
rih olarak, sosyal konut standartlarının dışında 
kalanlardan müterakki bir vergi alınmasını söy
lemektedir. Bu, Plânın 1970 yılının programı
dır. Biz eğer buna uymazsak bunları götürüp 
dolaplarımızda, evlerimizde muhafaza eder du
ruma gelmiş oluruz. 

Her halde gözden kaçmış olacak.. Ben bir 
önerge takdim ederek, plân hedeflerine ve 1970 
programına da uygun metnin kabulünü istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; «Geçici mu
aflık» başlığı altında yer alan hususlarla ilgi
li alarak bir iki noktaya temas etmek istiyorum. 
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Evvelâ, 5 nci maddenin (a) fıkrasına göre 
50 000 liraya kadar olan binalar on yıl müddet
le geçici muaflıktan istifade edeceklerdir. An
cak buraya bir kayıt konulmuş; « . .bu binalar, 
bina apartman ise daireler, mesken olarak kul
lanılmak kaydiyle ve inşaatlarının sona erdiği 
yılı takibeden bütçe yılından itibaren on yıl» 
muafiyetten istifade eder deniyor. 

Şimdi bu, esasında sosyal meskenler niteliği
ni taşıyan binalar olarak mütalâa edildiği zaman 
doğrudur. 50 000 liraya kadar yapılmış olan 
binaların şehir, kasaba veya nerede olursa ol
sun sosyal mesken niteliğinde olan binalar ol
ması iktiza eder. Yalnız, birtakım kooperatif
lerin, kendilerinin inşaat yapmak suretiyle, me
selâ mütaahhit tarafından yapıldığı halde değeri 
çok daha üstün olan bir binayı daha düşük bir 
fiyatla elde edebildikleri bir vakıadır. Bu se
beple kooperatifler birtakım geniş imkânlardan 
faydalanarak böyle meskenler yaptıkları takdir
de, bunlar değeri itibariyle 50 bin lira olabilir; 
ama meskenin veya dairenin niteliği bakımın
dan, yüzölçümü bakımından, durumu, özelliği 
bakımından sosyal mesken olma niteliğinden 
uzak da olabilir. 

Bu bakımdan bu muaflık kaydını koyarken 
bu şekilde bir ayırım yapmakta fayda mülâhaza 
edilebilirdi, ama uzman arkadaşlar bunu eşido-
larak mütalâa etmişler; 50 bin liraya kadar de
ğeri ne olursa olsun, isterse ucuza maledilsin, 
isterse tek katlı olsun, isterse bir apartmanın 
içerisinde bir daire olsun, binanın özelliği ne 
olursa olsun 50 000 liralık mütalâa edilerek on 
yıl geçici muafiyetten istifade eder hükmünü bu
raya koymuşlardır. Bunun ayrılması faydalı 
olurdu kanaatindeyim. 

İkinci bir mesele şudur : 50 000 liraya ka
dar olan binalar geçici muaflıktan istifade et
mekle beraber - ki bu muafiyetten istifade ede
bilmesi için şart koşulmuştur, bu binaların mut
laka mesken olarak kullanılması şartı vardır -
bâzı şartlara uymak zorundadırlar. Ancak, 
evi, dairesi meskeni olan vatandaşlarımızdan 
bir ikinci, üçüncü binaya sahip olanlar ve bura
lar da mesken olmakla beraber kendileri otur-
mayıp kiraya verenlerin de madde metnine göre 
bu muaflıktan istifade etmeleri mümkün oluyor. 
Bu muafiyetten istifade edebilmeleri için mut
laka kendisinin oturması şartı aranmamıştır. 

I Ancak bu durumun, sosyal adalet bakımın
dan ve bu kanunun öngördüğü prensip bakımın
dan - yani Devlet gelirlerini artırma, binaları 
vergilendirme prensibi bakımından - pek uy
gun olmadığı kanaatindeyim. Bu sebeple on 
yıllık muafiyetten istifade edebilmesi için mes
ken olması kaydı yerindedir, ama ayni zamanda 
bu meskende mâlikinin oturması da iktiza eder 
kanaatindeyim. Şayet mâliki oturmuyorsa, ikin
ci, üçüncü, dördüncü binayı inşa edip kiraya ver-
mişse, kirasını almakta ise niçin muafiyetten is
tifade etsin? 

Binaenaleyh bendeniz bu hususu bir noksan
lık olarak mütalâa ediyorum. Bu itibarla mes
ken kaydından önce, «mâliki tarafından mes
ken olarak kullanılmak kaydı ile» ibaresinin 
konulmasını lüzumlu görüyorum. Aşağıda da 
buna ait, ayni şekilde bir yer vardı, onun için 
de ayrı bir teklifte bulundum. 

Esasında birinci şıkta bahsettiğim hususlar 
için on yıl muafiyet çoktur değerli arkadaşla
rım. Yani bu, tasarının felsefesine aykırıdır. 
Zaruri hallerde on yıl iyidir, ama normal hal
de - ikinci, üçüncü evini yapmış bir kimse 
için - on yıllık muafiyet çoktur, hele kira da 
getiriyorsa. Binaenaleyh bunun hiçolmazsa beş 
yıl olarak düşünülmesi, tasarının öngördüğü 
prensibe, ruhuna daha uygun düşer kanaatin
deyim. Bu on yılın beş yıla indirilmesi mevzu
unda bilmiyorum Yüksek Komisyon ve Hükü
met ne düşünür? 

İkincisi : (c) fıkrasına göre, tabiî âfetlere 
mâruz kalan bölgelerde yapılan evler de on yıl
lık geçici muafiyetten istifade edecektir. Hal
buki bilindiği üzere - bunca tecrübelerimize 
rağmen - âfet bölgelerinde Devletin yapabildiği 
evler dahi aşağı - yukarı ancak bir yılda inşa 
edilebilmekte ve sahibine teslim edilebilmekte
dir. Birçok ahvalde Devlet, tabiî âfetlere mâ
ruz kalan bölgeler halkı için maddi yardımda 
bulunmaktadır. Bu maddi yardımı alan vatan
daş kendi imkânlarını katarak meskenini veya 
işyerini kendisi yapamaktadır ve buna da, ken
disinin iki yılda bitirip başını sokabileceği kana
atinde değilim. Tabiî âfet meselesi olduğu için 
burada iki yıldan biraz daha fazla toleransa ih
tiyaç vardır kanaatindeyim. Tabiî âfetlere mâ-

I ruz kalan bölgeler için bu iki yıllık müddetin 

199 — 
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hiçolmazsa üç yıl olarak artırılması Komisyon
dan ve Hükümetten istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

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

değerli arkadaşlarım; Fahri Uğrasızoğlu'nun 
temas etmiş olduğu noktada «maliki» tâbirinin 
kullanılması doğru olur. Çünkü, malikin bir
kaç tane dairesi varsa, kendisi mesken olarak 
oturur, kızını oturtur, çocuğunu oturtur, bun
lardan icar almak mümkün değildir. Bu ba
kımdan «Maliki, mesken olarak kullanmak» kay
dının eklenmesinde fayda var kanısındayız. 

Benim esas olarak üzerinde durmak istedi
ğim nokta şudur: Madde, bizim görüşümüze 
göre, sosyal mesken niteliği vesair hususlar 
dikkate alınarak gayet güzel tedvin edilmiş-
iur. Ancak, bir noksan vardır; maliki tarafın
dan mesken olanak kullanılan binalardan icara 
verilen binalar gibi vergi alınması, hakkani
yet esaslarına, adalet prensiplerine uygun de
lildir kanısındayım. 

Bu bakımdan bu maddeye son bir (e) fıkra
sı eklemek suretiyle «Maliki tarafından mes
ken olarak kullanılan binalardan tahakkuk 
eden verginin yarısı alınır.» şeklinde bir ka
yıt düşürülmek suretiyle kendisinin oturduğu 
binalardan verginin az alınması uygundur ka
naatindeyim. Yüksek Komisyon bu hususu dik
kate alır ve bu madde yeniden tetkik edilirse,, 
e£er teklifimize de itibar ederlerse adalete 
daha uygun olur sanırım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz geçici muaflıklar 

maddesinde bâzı istisnalar getirilmiştir. Bu
gün vergi değeri 50 bin liraya kadar olanlara 
on sene muaflık tanınmıştır. Büyük kasabala
rımızda, illerimizde 70 bin liradan, 60 bin lira
dan aşağı daire çıkmasına imkân ve ihtimal 
yoktur. Sonra bu kanunun, on sene sonra, beş 
sene sonra yeniden tadil edilmek üzere kar
sınıza gelmez. Bu bakımdan buradaki 50 bin 
liralık muafiyeti 75 bin lira olarak kabul et
mek lâzımıdır. 

İkincisi: Bugün Ankara'yı, İstanbul'u göz 
önüne alınız. Bodrum katında 250 - 300 liraya 
kirada oturan bir çok fakir, fukara vatandaş

lar var. Bu bakımdan, buTadaki muafiyeti yal
nız bir daire için değil, diğer daireler için de 
koymaktaki maksat, memleketteki mesken po
litikasını yaygın hale getirmek, elinde parası 
bulunan insanları mesken yapımına teşvik için 
konulmuş bir hükümdür. Şayet, bu muafiyet
ten bunu çıkardığımız zaman, adam diyecek ki, 
«Bana bir daire yeter. İkinci, üçüncü bir daire
yi ne yapacağım». Bugün en çok sıkıntı çeki
len ve p#ahalılık yaratan, kiraların fazla olma
sıdır. Bugün bir çok memurlar, diğer vatan
daşlar ucuz kirada otururlarsa, elbetteki eline 
geçen parayı da diğer ihtiyaçlarına verirler. 

Biz, buradaki 50 000 liranın, 75 000 lira ola
rak teklifini yaptık. Saniyen diğer arkadaşla
rımızın, «İllâki mesken sahibi olarak kendisi 
oturması lâzımdır.» fikrine de katılmıyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
5 nci madde, mesken politikası bakımından 

en önemli maddelerden birisidir. Daha önce 
kabul edilen Finansman kanunlarında, vergi 
getiren kanunlarda, bilhassa binalardan met
rekare üzerinden vergilerin alınmasına karar 
verildi. Bunları da düşünürsek, bugün için 
Türkiye'de, hele büyük şehirlerde 50 000 liraya 
bir binanın, hattâ basit bir - iki odalı bir bina
nın çıkarılması mümkün değildir. Maliyeci ola
rak;, maliyeci arkadaşlarımız verginin verimli
liğini düşünürken, beyanname esasını getirir
ken beyan ettikleri gibi, ikinci beş senede ar
tan farktan vergi alacaklarını düşünmektedir
ler. Demek ki, fiyatların daima değiştiğini 
kendileri kabul etmektedir. Birkaç sene sonra 
50 000 liranın iştira gücü, belki de 25 000 lira
nın yapacağını yapamıyacaktır. 

Benden önce konuşan arkadaşımızın da 
ifade eylediği gibi, parası olan insanların mes
kene para yatırabilmesi ve bu ihtiyacın gide
rilmesi bakımından hiç değilse, metrekareyi ka
bul etmediklerine göre, bugün bütün sıhhi mes
ken yapan büyük müesseseler ve Devlet Plân
lama Teşkilâtı, 100 metrekarenin aşağısmdakini 
mesken olarak kabul ettiğine göre, 100 metre
kareden asa#ı olan binaların verdiden muafi
yeti esas kabul edilmesi icabederken, de£er 
üzerinden madde tedvin edilmiştir. Hiç değil-
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se bunun 75 000 liradan aşağı olmaması ge- ı 
rekir. 

Bu bakımdan, Sayın Komisyonun ve Sayın 
Hükümetin bu konu üzerinde dikkatle eğilme
si lâzımdır. Bugün büyük şehirlerdeki memur
ların, dar gelirli vatandaşlann ve mesken sıkın
tısı çeken insanların izbe köşelerde, mahzenler
de, bodrum katlarında dahi 300 - 400 liraya otu-
ramadıklan da bir gerçektir. En ufak bir ye
rin 50 000, 70 000, 80 000, liraya yapılması bile 
bir hayaldir. Hiç değilse, bundan istifadeyi dü
şünmek suretiyle parasını yatırabilmesi ba
kımından, 75 000 lira olarak kabul edilmesi ica-
beder. 

Malik meselesine gelince; bu arkadaşları
mız; «Malik» diye burada bir kelime koydu
lar. Malikinin içinde oturmasını şart koşmak 
doğru değildir. Maliki bir başka yerde, ken
disi kirada oturur. Memur olabilir kooperati
fe girer, bankadan para alır, burada binasını 
yapar, kendisi başka yerde kirayla oturur. Bu 
bakımdan hiçbir zaman, «Ula maliki oturacak» 
diye, İstanbul'da bulunan bir memuru, Anka
ra'ya getirip, Ankara'daki evinde oturmaya mec
bur edemezsiniz. Zaten böyle bir şey de olamaz. I 

Yalnız, son deprem, su baskını, yangın gibi 
tabiî âfetlere mâruz kalan mıntakalarda yapı
lacak inşaatlara dair, Devletin deprem bölge
lerine yapacağı âfet kanunlariyle tesbit edilen 
yardımları da dikkate almak suretiyle, tedvin 
edildiğini tahmin ettiğiniz bu fıkrada, iki yıl 
içerisinde binalarının ikmal edilmesi şartiyle 
geçici 10 yıllık muafiyet tanınmıştır. Bendeniz 
de, bunun iki yerine üç yıla çıkarılmasında fay
da mülâhaza etmekteyim. Çünkü, normal kişi
ler, insanlar kendi gayret ve imkânlariyle bir 
binalarını bir senede, iki senede yapamadık
ları da bir gerçektir. Hiç değilse,, buna üç se
ne olarak bir zaman tanırsak daha iyi olmuş 
olur. 

Madde, esasında iyi tedvin edilmiştir, yal
nız bu değer fiyatları düşük olarak alınmıştır. 
Maliye daima böyle düşünür. Alırken arslan-
dır. Alacaklılar, maliyeden her hangi bir hak 
alamazlar,, o zaman arslan kesilirler, Ama va
tandaş mükellef olduğu için, ondan istediği şe
kilde vergi alabilmek bakımından, adalet ölçü
lerine uyar veya uymaz, o şekilde maddeler ted
vin edilir getirilir. Biz, burada milletvekilleri | 
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olarak, bu husus üzerinde durmak mecburiye
tindeyiz. 75 000 liradan aşağıyı kabul etmeme
miz gerekir. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Ben istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

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

Görüşülmekte olan madde üzerinde görüşle
rini ifade eden ve Komisyona sual tevcih eden 
arkadaşlarımızın suallerine ve görüşlerine ce
vap arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Sayın Reşit Ülker, bu maddenin plânda ve 
1970 yılı Programında öngörülmüş bulunan 
«Halk konutları» ölçüsünü bıraktığı, bunun 
yerine, zamana göre kıymeti değişebilecek olan 
«para ölçüsü» nü getirdiği, bu değişikliğin plâ
na, programa uymadığı, bu bakımdan eski usu
le dönülmesi lâzımgeldiği yolunda beyanda bu
lundular. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzu şudur: Bina 
verofisi üzerinde 491 sayılı Kanunla bir deği
şiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre, halk 
konutları 10 yıl bina vergisinden muaf tutul
muş, orta evsaflı halk konutları ise 5 yıl bi
na vergisinden muaf tutulmuşlardır. Fakat, halk 
konutu ölçüsü neye göre tesbit edilecektir, 
meselesini o kanun, İmar ve iskân Vekâletinin 
çıkaracağı Halk Konutları Yönetmeliğine bı
rakmıştır. Halk Konutları Yönetmeliği, bir yıl 
içinde ancak hazırlanabilmiş, belediye ise, İmar 
ve iskân Vekâletinin çıkardığı bu Halk Konut
ları Yönetmeliğini kabul etmemiştir ve böy
lece 1966 yılına kadar Halk Konutları Yö
netmeliği meriyete girip, halk konutların
dan ne anlaşıldığı taayyün ve tesbit edile
mediği için, 491 sayılı Kanun uygulanamamış
tır. 491 sayılı Kanun, bilâhara Maliye Vekâle
tinden çıkarılan bir tebliğname ile sadece 66 
metrekareyi kapsıyan konutlarda uygulanmaya 
başlanmıştır. 

Halk konutları standardını, halk konutların
dan ne anlaşılması lâzımgeldiğini tesbit, bugün 
için dahi mümkün olmadığımdan, bu ölçü terk 
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edilmiş, halk konutlarının mıalıiyet bedeli olan 
fiyat ölçüsü, maddeye bu sebeple getirilmiş
tir. Görüleceği üzere, halk konutlarının, bizim 
fiyatlandırmamıza göre maliyeti 50 000 lira
dır. 

Sayın Ülker, «Dışarıdaki sualime, 75 000 
lira olarak cevap aldım» derler,, 70 - 75 metre
karelik halk konutları standardının maliyeti, 
komisyonda 50 000 lira olarak kabul edildiği 
için, 50 000 liraya çıkan inşaatlar, binalar 10 
yıl muaf, orta evsafı karşılıyan ikinci fıkra
daki binalar da 5 yıl muaf olarak kabul edil
miştir. Binaenaleyh, getirdiğimiz ölçü, yine 
plânın ve programın tanzim ve tâyin ettiği 
ölçüye bu suretle uydurulmaya çalışılmıştır. Bir 
aykırılık bahis mevzuu değildir. 

Diğer arkadaşlarım buyurdular ki; «Bina 
Vergisi, sahibi içinde oturmak şartiyle, yani 
binanın maliki, kendi binası içinde oturduğu 
zaman muafiyetten istifade edilsin, bu bina ki
raya verildiği zaman muafiyet kalksın.» 

Muhterem arkadaşlarım, cümlemizin ma
lûmları olduğu veçhile, Bina Vergileri reel ver
gilerdir. Bina Vergileri, Gelir Vergileri gibi şa
hıslara göre şahsileştirilemezler. Bina Vergile
ri yoliyle sosyal adaleti düzenlemeye kalk
mak mümkün değildir. Ancak, Gelir Vergisi 
tatbikatı ile sosyal adalet sağlanabilir, düzenle
nebilir. 

Şimdi, aynî vergi olunca,, bu vergi binanın 
aynına bağlıdır, şahsına bağlı değildir. Eğer, 
bina sosyal mesken niteliğinde,, halk konutu 
niteliğinde ise, vergiden muaftır. Bu muafiye
tin tanınmasından maksat, bu tip binaların 
Türkiye'de yapılmasını teşvik etmektir. Bu
nu yapan şahıs çok zengin dahi olsa, kiraya 
da verse ve karşılığında bir gelir de elde et
se, bu binaların yapılmasını teşvik maksadiy-
le bu vergi konmuş reel ve aynî bir vergi oldu
ğu için, vergi kapsamı dışında kalacaktır. 

Şimdi, aksini şöyle düşünebiliriz: «Neden 
şahsileştirilemez?» sualinin cevabı da, bu mi
salde ortaya çıkacaktır. Bilfarz, bu konuşma
yı yapan arkadaşlarımın, seçim bölgelerinde 
sosyal mesken niteliğinde bir evlerinin, bir mes
kenlerinin, bir konutlarının bulunduğunu dü
şünelim. Seçimleri dolayısiyle Ankara'ya nakli 
mekân edince, oradaki binayı kiraya vermek 
mecburiyetleri hâsıl olacaktır. E.. Ankara'da 

da kirada oturuyorlar. Şimdi, eğer kiraya ver
di diye vergi kapsamı dışına alırsak, sosyal 
adalete de uymuş olmayız. Yani, şahsileştirme 
mümkün değildir. Bu misalleri çoğaltmak müm
kündür. Şahsileştirilemiyeceği için de bu ver
giler, aynî ve reel vergidir ve verginin mevzuu
nu teşkil eden binaya bağlıdır. Kim oturursa 
otursun, kiraya kim verirse versin, bu vergi, sos
yal mesken niteliğindeki binaların şahsına bağlı 
olduğu için alınmaz. 

Mâruzâtım bu kadar,, saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyurun 
efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Komisyonun değerli sözcüsünün izahatından 
sonra, bana söyliyecek fazla bir şey kalmamış
tır. Yalnız, bir noktaya temas edip, huzurunuz
dan ayrılacağım. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız, eski kanun
la, bu 10 yıllık muafiyetin asgari nitelikteki 
konutlara verildiğini, 5 yıllık muafiyetin de orta 
nitelikteki konutlara verildiğini, bunun da 1970 
programındaki kayıtlara da uygun düştüğünü 
ifade ile, bu defa neden bu esasın terkedilerek, 
kıymet esasına geçildiğini, sordu. 

Asgari nitelikte, orta nitelikte binalara mu
afiyet tatbikinde büyük güçlüklerle karşılaşıl
mıştır. Şimdi elimde, halk konutları standardı
nı gösteren ve imar İskân Bakanlığı tarafın
dan hazırlanmış yönetmelik vardır. Bu yönet
melikte bakın ne diyor:. 

«Madde 2. — Aşağıdaki standartlara uygun 
olarak yapılan konutlara halk konutları adı 
verilir. Faydalı alanı en çok 69,30 m2 olan halk 
konutları asgari nitelikte halk konutu; fayda
lı alanı en çok 100 m2 olan halk konutları orta 
nitelikte halk konutu sayılır.» dedikten sonra 
6 ncı maddede: , 

«Madde 6. — Belediye imar talimatname
leri bulunmıyan yerlerde yapılacak konutla
rın projelerinde aşağıdaki şartlara uyulacak
tır: 

Oturma odalarının dar kenarı en az 3 m. ya
pılacaktır. Yatak odaları müstakil olacaktır. 
Mutfağın en dar kenarı,, asgari nitelikteki halk 
konutlarında 1,75 ve orta nitelikteki halk ko 
nutlarjnda 2 m. olacaktır. Banyo WC ile birlik
te yapıldığı takdirde dar kenarı en az 1,70 m. 
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ve yüzölçümü 3 m2 olacaktır. Banyo 3 m2 den 
az, banyo müstakil olduğu takdirde dar kena
rı en az 1,5 m ve yüzölçümü 2,5 m2 den az olmı-
yacaktır.» 

Başka bir fıkra: 
«Konut içindeki koridorların genişliği 1,10 

m.; genel giriş ve geçitlerin dar kenarı 1,5 m. 
den az olmıyacaktır. Merdiven genişlikleri iki 
katlı konutlarda gerek iç ve gerekse genel gi
riş merdiveni olarak en az 1 m; iki kattan faz
la konutlarda en az 1,20 m. olacaktır. Sahan
lıklar en az merdiven genişliği kadar olacak
tır.» 

Başka bir fıkra : 
«Bodrumdaki kısımların aydınlanması için 

yapılacak kuranglezlerin dar kenarı en az 0,50 
m. olacaktır.» 

7 nci madde : 
«Madde 7. — Yapılacak konutların statik

le ilgili hususlarında aşağıdaki şartlara uyu
lacaktır : 

Âfet bölgelerinde yapılacak yapılarda, âfet 
bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki Yö
netmelik esaslarına uyulacaktır. Betonarme 
yapılarda, statikle ilgili mevcut bütün şartna
melere uyulacaktır.» 

Şimdi, daha fazla okuyarak huzurunuzu iş
gal etmek istemiyorum. Bu okuduğum, gayet 
teferruatlı bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe 
göre, tatbikatın ne şekilde yürütüleceği husu
su düşünülmüş ve Maliye Bakanlığından bir de 
tamim yapılmıştır. O tamimden bir cümleyi oku
yorum:. 

«491 sayılı Kanun gereğince, geçici vergi 
muafiyetinden faydalanılabilmeleri için, mezkûr 
binaların Belediye tmar Talimatnamelerine uyul-
duğu tasdik edilmiş, projelere müsteniden ve 
standatların sınırladığı saha içerisinde inşa 
olunmaları ve ayrıca bu binaların hangi nite
likte bulunduklarına dair mükellefler tara
fından, ilgili belediye imar müdürlüklerinden 
istihsal olunacak faydalı alanı gösterir belge
lerin, ilgili özel idare vergi dairelerine ibraz 
edilmeleri lâzımgelmektedir.» 

Yani işin hülâsası şudur: Yaptırılacak ko
nutun asgari veya orta nitelikte mi olduğu ve 
binaenaleyh muafiyetten istifade edip etme
mesi» bu belediye imar müdürlüklerinin tasdi
kine bağlı bir keyfiyet olarak kalmıştır. İmar 
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müdürlükleri ve belediyeler ise, bu tasdik işini 
yapmak istememişlerdir. Çünkü ileride yapılacak 
bina, şu arz ettiğim detaylara uygun düşmiyebi-
lir; bu detaylara uygun düşmeyince de, asgari ni
telik veya orta nitelik vasfını kaybedebilir. Bu 
ihtimal karşısında, proje tasdiklerinden imtina 
eden belediyeler olmuştur. Tatbikatta muafi
yet bu suretle işlemez hale gelmiştir. Bu sebep
ledir ki muafiyetin kolayca işlemesini temin 
için, asgari nitelikteki binaların değerinin 
50 000 lira olabileceği veya 50 000 liraya bu 
binaların çıkabileceği düşünülmüş ve bu su
retle kıymet esasına gidilerek, muafiyet işler 
hale getirilmek istenilmiştir. Bunun sebebi bu
dur. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı bir soru 
vaı*. 

Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan; gerçi Komisyon Başkanı arkadaşımız 
izah buyurdular: Vergi değeri 50 000 liraya ka
dar olan bu binalar muafiyetten istifade edi
yorlar ve bunun için de binaya sahibolup da 
başka bir yerde kirada oturabileceğini gerekçe 
olarak gösterdiler. 

Şayet, bir kimsenin birden fazla vergi değe
ri 50 000 liraya kadar olan birkaç binası varsa, 
bunların tamamı bu muafiyetten istifade edebi
lecek midir? 

BAŞKAN ^- Buyurunuz Sayın Maliye Ba
kanı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Başkan; buradaki muafiyetin se
bebi, olsa olsa, bilfarz 100 m2 ye kadar olan ve
ya şu yönetmelikte zikredildiği gibi, 69 - 70 m2 

ye kadar olan mesken inşaatını teşviktir. 

Muafiyetin sebebi bu olduğuna göre, bu stan
dartlar içerisinde kalan binaların - ister kira
ya verilsin, ister kendisi otursun ve ister bir ta
ne veya iki tane olsun - muafiyetten istifade et
meleri, o tip, o küçüklükteki ve o büyüklükteki 
ve sosyal mesken vasfmdaki binaların inşaatını 
teşvik için lâzımdır. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan arkadaşımız varsa, lütfen oyunu kullan
sın. 
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Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım : 
Sayın Bakanı ve Sayın Sözcü arkadaşımızı 

dinledim. Ama, tatmin olmadığımı söylemek 
mecburiyetindeyim. Özet olarak şu ileri sürülü
yor : Halk konutları standardı işlememiştir. 

Ben yakinen bu standardın çıtır çıtır işle-
diğipi biliyorum, işliyor. Belediyeye müracaat 
ediyorsunuz; vatandaş buna dikkat ediyor; fay
dalı alan tesbit ediliyor; belediyeden tasdikli 
kâğıdı almıyor. Bunu tapuya götürdüğünüz za
man, Bina Vergisi bakımından tapuya ve baş
ka bir yere götürdüğünüz, bunu ibraz ettiğiniz 
zaman bunun muamelesi görülüyor. 

Şimdi ben başka bir şeyi arz etmek istiyo
rum : 

Burada Plânın bir amacı var, yani Beş Yıllık 
Plânın amacı vatandaşları faydalı, alanı küçük 
binalara sevk etmek, lüks binadan çekmek, çok 
bina yapmak ve her vatandaşı ev sahibi yap
maktır. Şimdi, 50 000 lira dediğiniz zaman; 
50 000 liranın değeri değişebilir. Yani şu anıda 
değişikti, şu vergilerden sonra, demir fiyatının 
artmasından sonra değeri zaten değişti. 50 000 
lira bir nevi, vatandaşa bir 50 000 lira bırakı
yoruz, mânasını taşıyor. Bi«z muafiyet peşinde 
değiliz. Beş Yıllık Kalkınma Plânının bütünlü
ğünün korunması peşindeyiz. Aslında bunun pe
şinde iktidarın koşması lâzımdır, fakat biz ko
şuyoruz. 

Şimdi öyle ise, bu söylenilen sözlerle yapı
lanlar arasında açık olarak bir çelişki vardır. 
Burada maddeyi okudum, gayet sarihtir. Eğer 
Hükümet bu kanaate varmış olsaydı, 1970 prog
ramını yaparken diyecekti ki, «Bu standartlar 
işlemiyor; işlemediğine gtöre biz bunu değişti
receğiz.» Hayır, öyle demiyor; diyemez de za
ten, çünkü Beş Yıllık Plân var. 

Bir daha okuyorum, «Emlâk kanunu tasa
rısı, bana vergilerinin sosyal standartlar dışın
da» 50 000 lira dışında değil, çünkü 50 000 lira 
oynıyan bir şeydir sosyal mesken standardı 
ile doğrudan doğruya ilgili olamaz arkadaşlar. 
Çünkü standartta ölçüler vardır. 50 000 liraya, 
o standarda uygun olmıyan bir şey de yapsa
nız, uzunluğu meselâ 100 m. lik çerden çöp
ten bir şey yapsanız ve bu 50 000 lira değerin
de olsa buraya gerecektir. Bilmem arz edebili
yor muyum Yani, 50 000 lira adam sarf etmiş 

ve 65 İm2 lik (karmakarışık /bir işey yapmıştır. 
Bu, 50 000 liraya girdiği için muafiyete gire
cektir. Öyle ise, sosyal halk konutları standardı 
meselesi apayrı bir şeydir. Burada yazmışız, 
511 nci sayfada, «Bu tasarı, bina vergilerinin, 
sosyal standartlar dışındaki konutlardan tesbit 
edilecek kriterlere göre müterakki olarak alın
masını sağlıyacak.» 

Binaenaleyh açıkça Plân, konut alanında ih
lâl ediliyor. İhlâl edilebülir mi? İhlâl edilemez 
arkadaşlar, zira ihlâl edilmesi mümkün değil
dir. Çünkü, Plânın korunmasına dair bir kanun 
çıkarmışız: Uzun vadeli Plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkında ka
nun ; kanun numarası: 77 dir. Bunun 3 ncü mad
desinde, içtüzük hükmünde bijr hüküm var. Çün
kü Meclis Başkanını ve hepimizi bağlıyor. 

«3 — 1 : Yasama meclisleri, komisyonları 
ve karma komisyonları kendilerine havale edi
len kanun tasarı ve tekliflerin^ bunlarla ilgili 
metinleri ve bu tasan teklif ve metinler üzerin
de verilen önerge ve değiştirgeleri Uzun Vadeli 
Plâna uygunluk bakımından da incelerler ve 
uygun bulmadıkları takdirde reddederler.» 

Değerli arkadaşlarım; 1970 programı, ikim-
ci Beş Yıllık Plân sizin iktidarınız devresinde 
yapıldı, bu da sizin zamanınızda yapıldı. Bu 
77 sayılı Kanundur, bunun karşısında yapıla
cak şey, «standartlar» kelimesini koymaktan 
ibarettir. Aksi halde, plânsız idare edeceğiz, 
demektir, ona bir diyecek yok. Biz kabul etme
yiz. Ama siz, «Plânsız idare edeceğiz» diyorsu
nuz. Kendi yaptığınız vesikaları da kabul etmi
yorsanız; ben şahsî bir fikir söylemiyorum, bu
rada vesikalar var, Anayasada plân var. Plâ
nın uygulanması için çıkartılmış kanun var. Bu 
vesikaların hepsi de açıkça halk konutlarını 
ayrı bir durumda tutması lâzımıgelirken, illâ da 
biz bunun dışına çıkacağız, diyorsanız; ona be
nim bir diyeceğim olamaz, yani bunu tasvifoet-
mem, bunun karşısında olurum. Çünkü, Plânı 
bozuyorsunuz. Konut politikasını yok ediyorsu
nuz, derim. Ama, mesuliyetle başbaşa kalmış 
oluruz. 

Onun için, ben istirham ediyorum. Komîö-
yon maddeyi geri alsın. Plâna uygun bir şek
le ge'tirsin. Zira bu içtüzük hükmündedir. Sa
yın Başkanlık makamının da üzerinde duraca
ğı bir içtüzük hükmündedir, gayet açık olarak 
böyle gözüküyor. 
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BAŞKAN — Sayın Ülker, Başkanlık maka
mının üzerinde duracağı bir İçtüzük niteliği bu
rada bahis konusu değildir. Çünkü, Plân Ko
misyonu, - buyurduğunuz şekilde - meseleyi in
celer, ilgiss olup olmadığını kendisine göre de
ğerlendirir. «KaJbul veya reddeder» dendiğine 
göre, isterse kabul, isterse reddeder. Demek M, 
bu mütalâayı komisyon dikkat nazara almamış
tır. 

Sayın Maliye Bakanı, buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Ülker, «Plânı bozuyorsunuz» diye bir 

beyanda bulunmamış olsa idi, huzurunuza gel-
miyeoektim. 

Plânı bozan yok. Bu muafiyet 'bu hali ile 
iyi işlemiyor, diyoruz. Muafiyetin iyi işlemesi
ni temin için kıymet esasına geldik ve asgari 
nitelikteki bir konutun, yani 69 - 70 metrekare 
genişliğindeki bir konutun maliyetinin 50 bin 
lira olacağını düşündük ve muafiyeti kolay iş
ler hale getirdik. Böyle olunca da bilâkis plâ
nın bir ilkesinin; konut politikasının daha su
huletle uygulanmasını temine çalıştık, diyoruz. 
Ama Sayın Ülker bu konuda fazla ısrardı dav
ranıyor, kendisinin niyeti ile bizim niyatdaniz 
aynı; bu muafiyetin asgari nitelikteki ve orta 
nitelikteki konutlar için uygulanmasını arzu 
ediyoruz ve bunu istiyoruz. Eğer Sayın Ül
ker tarafından bir önerge verilirse, Yüksek 
Heyetiniz de bu önergeyi görüşürken sayın 
Başkan bize sorduğu zaman bunu takdirinize 
bırakacağız. Kabul ederse bu eski haline geti
rilmiş olur. Çünkü burada istikametimiz aynı, 
temin etmek istediğimiz maksat aynıdır. Yal
nız biz diyoruz ki «iyi işlemiyor.» Sayın Ül
ker, «iyi işliyor» diyor. Yüksek Heyetiniz na
sıl kabul ederse öyle olacaktır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini 
aykırılıkları itibariyle ve sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5 nci maddenin (a) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini öneririm . 
istanbul 

Reşit Ülker 

5/a) imar ve iskân Bakanlığınca teshil 
edilen «halk konutları standartları» na uygun 

olan asgari nitelikteki binalar, bina apartman 
ise daireler, ister sahiplerince mesken olarak 
kullanılsın, ister kiraya verilsin, inşalarının 
sona erdiği malî yılı takibeden malî yıldan iti
baren 10 yıl süre ile» 

Yukarda bahsi geçen «halk konutları stan
dartları» na uygun olan ve sahiplerince mes
ken olarak kullanılan orta nitelikteki binalar, 
bina apartman ise daireler, inşalarının sona 
erdiği malî yılı takibeden malî yıldan itibaren 
5 yıl süre iler 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, 
sahiplerinde mesken olarak kullanılması şar-
tiyie, satmalınıması veya sair suretle iktisabo-
lunmıası halinde de yukarıki hüküm uygulanır. 

(İlk fıkradaki muafiyet binanın meskenden, 
ikinci fıkradaki muafiyet bina sahibinin ikame
tinden kullanılmaya başladıkları tarihleri taki
beden malî yıldan itibaren düşer.) 

Sayın Başkanlığa 
Geçici muaflıklar bölümü (e) fıkrasındaki 

«2 yıl ilcinde inşa edilen binalar» ibaresinin 
«5 yıl içinde inşa edilen binalar» şeklinde değiş-
tirilımesmi teklif «derim. 

Trabzon 
öevat Küçük 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddemin (c) fıkrasındaki «2 yıl» kay

dının «3 yıl» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Gtörüşülmekte olan kanun tasarısının mad

de 5/a fıkrasındaki «50 bin lira muafiyetin 75 
bin lira» ya çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Adıyaman Nevşehir 

Zeki Adıyaman Hüsamettin Baser 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okuttum. 
Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — önergeyi bir Sönmemiz lâzım. Mevcut 
kanundaki hükmüm aynı ise takdire bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Simidi şarta muallak önergeyi 
oyüıyamam. Eğer önergeyi görmek istiyorsa
nız tekrar tetkik için komisyona gönderelim, 
yani müphemi fbıir tarafı mevcut ise önergeyi 
göndereyim, tekrar tetkik buyurun ona göre 
değerlendirin. 

MALÎYE BAKANI MESUT ERIEZ (Kütah
ya) — Efendim, ben takdire bırakıyorum. 
Komisyon önergeyi alıp tetıkük edip etmemekte 
muhtardır. Ben komisyon alsın diyemem. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met takdire bırakıyor. 

Değişiklik önergesini Yüoe Meclisin oyuma 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekilli Cevat Küçük'ün öner-

igesi tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — iştirak ediyoruz 
efendim. 

[BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyemler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmiştir. Dikkat nazara alınma kaydiyle. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğiu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Yüce Meclis şu anda yapılan 

oylamada «5 yıl» olarak kabul etti. Bu sebeple 
sizim önergenizi ayrıca oya koymıyacağım. En 
aykırısını kabul etti Sayın Uğrasıızoğlu, muame
leden kaldırıyorum. 

Diğer bir önerge var, onu okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili ZeM Adıyaman ve 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'im öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI MEISUT EREZ (Kütah

ya. — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyemler... önerge kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi biraz önce bir (değişiklik öner
gesi üe değiştirdik. Değişiklik önergesi dikkat 
nazarına alınma kaydiyle kabul edildiğime göre; 
filhal ide katılmaktasınız.. 

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

BAŞKAN — O hailde 5 nci maddeyi vuku-
bulan değişik şekli ile Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
5 nci madde değişik şekli ile kabul edilmiştir. 

Köy binaları için istisna : 
Madde 6. — Köylerdeki binalarım değerle

rinim 60 000 lirası, bu vergiden müstesnadır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayım milletvekili? Yok. 

6 nci maddeyi Yüoe Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü 'bölüm 
Matrah ve nisbet 

Matrah : 
Madde 7. — Bina Vergisinin matrahı, bina

nın bu kanun hükümlerime göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

Sabit istihsal tesisatıma ait değerler vergi 
matrahına alınmaz. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz iısti-
yem sayım milletvekilleri? Sayım Turgut Topaü-
oğlu, buyurun. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyam sayım ar
kadaşımız varsa lütfen oyunu kullansın. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bütün vergi kanunları her memlekette ve 
bizde de az kazanandan az, çok kazanandan 
çok vergi almak prensip ve felsefesini benimse
miştir. Bu elimizdeki Emlâk Vergisi tasarısı da 
bu maksat ve gaye ile hazırlanmış olmasına rağ
men bâzı maddelerinde bu gerçek prensiplere 
aykırılık olduğu ve ters düştüğü görülmektedir. 

Biz bunda bir kasıt ve maksat aramıyoruz. 
Bunun unutulmuş veya gözden kaçmış olduğu-
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na inanmak istiyoruz. Yalnız şu kadar ki; bu 
hususun tashihi için Sayın Bakanlık ve komis
yon vereceğimiz önergeye lütfedip katılırlarsa 
bu inancımızı kuvvetlendirecektir. 

Bunun bariz örneğini 7 nci maddede arz ede
ceğimiz bâzı gerekçe ve misallerle görmek müm
kün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bazen öyle binalar 
vardır ki; bina olmaktan çıkmış, eskimiş, köh-
neleşmiş, virane haline gelmiştir; fakat bulun
duğu şehir, semt ve mevkii itibariyle kıymetini 
korumuş, kaybetmemiştir. Hiçbir irat getirmez 
veya az irat getirir, ama malî kıymeti, rayiç 
bedeli yüksektir. Tasan kıymet esasını getirdi
ğine ve kıymet üzerinden vergi alınacağına göre 
böyle bir binadan bu tasarı ile iradının çok üs
tünde vergi alınacaktır. 

îşte bu durumda o vatandaşın yeni bina yap
tırmak gücü ve imkânı da yok ise bu vatandaş 
irat getirmiyen veya az irat getiren bu mülkü
nün değerini yıllarca Devlete vergi vermek su
retiyle ödiyecektir. Böylece kendi malını Dev
letten tekrar satınalmak durumuna girmiş ola
caktır. 

îşte bu nedenlerle maddenin özüne dokun
madan maddeye şöyle bir fıkra eklenmesi için 
biraz sonra önergemi Yüksek Başkanlığa tak
dim edeceğim, önergem şu mealdedir: «Emlâk 
Vergisinin tahakkukuna esas olacak vergi de
ğerinin beyan veya takdirinde, binanın yıllık 
gayrisâfi iradı da göz önünde tutulur ve vergi 
değeri bu hasılanın 10 katını aşamaz. 

7 nci maddeye bu fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim.» 

önergeme Yüce Meclisin tasvip buyuracağını 
umar ve lütfeder Sayın Komisyon ve Bakanlık 
ta katılırsa memnuniyetimizi arz etmek ister 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen sayın milletvekili? Yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
Turgut Topaloğlu 

Adana 

«Emlâk Vergisinin tahakkukuna esas olacak 
vergi değerinin beyan veya takdirinde, binanın 

yıllık gayrisâfi iradı da göz önünde tutulur ve 
vergi değeri bu hasılanın on katını aşamaz.» 

BAŞKAN — önergeyi okuttum. Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 

Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
memiştir. 

7 nci maddeyi metinde yazılı şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Nisbet : 
Madde 8. — Bina Vergisi aşağıda yazılı nis-

betlerde alınır : 
Değeri 50 bin liraya kadar olan binalarda 
binde 7 
Değeri 100 bin liraya kadar olan binalarda 
binde 8 
Değeri 150 bin liraya kadar olan binalarda 
binde 9 
Değeri 150 bin liradan yüksek olan binalarda 
binde 10. 
BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-

yenler? Yok. Olmadığına göre 8 nci madde üze
rinde verilmiş olan 3 değişiklik önergesi var, 
onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Turgut Topaloğlu 

«Şu kadar ki, binadan alınan Emlâk Vergi
sinin yıllık toplamı, o binadan sağlanan kiranın 
veya emsal kira bedelinin yıllık toplamının 
dörtte birini hiçbir surette aşamaz» 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 8 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Nisbet : 
Madde 8. — Bina Vergisi aşağıda yazılı mabet
lerde alınır : 

50 000 liraya kadar olan matrahlarda bin
de 8, 
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50 000 liradan yukarı olan matrahlarda bin
de 10. 

Kars 
Musa Doğan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının madde 8 deki 

nisbetlerinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

«Değeri 50 000 liraya kadar olan binalarda 
binde 5, 

Değeri 100 000 liraya kadar olan binalarda 
binde 6, 

Değeri 150 000 liraya kadar olan binalarda 
binde 7, 

Değeri 150 000 liradan fazla olan binalarda 
binde 8.» 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

(Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi okuttum. Komisyon 
katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmıyor. Değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. Değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

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

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

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet değişik

lik önergesine katılmıyor. Değişiklik önergesini 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmemiştir. 

8 nci maddeyi tasarı metninde yazılan şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 
Madde 9. — A) Mükellefiyetin başlaması: 
Bina Vergisi mükellefiyeti, 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükellef

lerin beyana davet edildikleri yılı, 
b) Yeniden inşa olunan binalar için inşa

atın bittiği yılı, 
c) Yeniden inşa olunup inşaatın bitimin

den önce kısmen kullanılan binaların kullanı
lan her kısmı için kullanma yılını, 

d) Muafiyetin sukut ettiği yılı, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
B) Mükellefiyetin bitmesi : 
Yanan, yıkılan ve vergiye tabi iken devamlı 

muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı 
mükellefiyet, bu olayların vukuu tarihini taki
beden taksitten itibaren sona erer. 

Oturulması ve kullanılması kanunlara daya
nılarak yasak edilen binaların vergileri, bu hal
lerin devam ettiği sürece alınmaz. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 9 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 9 ncu madde ay
nen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası : 
Madde 10. — Bina Vergisi, mükelleflerinin 

yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 
Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak olan
ların da beyanname vermeleri mecburidir. (Dev
letin muafiyetten faydalanması hali hariç.) 
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BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen? Sayın Reşit Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım; bu, beyan esasını getiren bir mad
de. Beyan esasının karşısında tahrir ©sası var, 
fakat tahrir esası bugünkü tahrir esası değil. 
Yani tahrir esası diye ben huzurunuzda konu
şurken, kastettiğim bugünkü tahrir esası de
ğil Hükümetin 1966 da Meclise sevk ettiği Em
lâk Vergisi Kanunundaki tahrir esası. Yani mo
dernleştirilmiş tahrir esasıdır. 

Tümünde de izah ettim. Beyan esası Sayın 
Bakanın da ifadesinden anlaşıldığı gibi, ister 
istemez bir tahrir yapılacaktır, noktasına ge
liyorlar. öyle ise, ister istemez tahrir yapıla
caksa neden beyan esasını ele alalım? Şimdi 
bunun teknik teferruatına girmek istemiyorum. 

Mükellefler vergiye matrah olacak vergi de
ğerini tâyinde zorlukla karşılaşacaklardır. Mü
kelleflerin bir kısmı gerçek değeri beyan ede
cek, az vergi ödemek istiy enler ise kontrolün 
yetersiz ve zayıf olmasından faydalanarak ger
çek değeri beyan etmiyecektir. Bunun sonucu 
olarak Hükümet tasarısındaki değerlemede bâ
zı normlar konulabiHrse de, prensip itibariyle 
tahrirlerde her bir emlâk biriminin vergi de
ğeri ayrı takdir olunur, bu sebeple değerleme
de eşitlik ve adalet sağlanamaz, gerekçesinin 
tam tersine değerlemede farklılıklar yaratıla
cak ve netice olarak vergide eşitlik ve adalet 
sağlanması mümkün olmıyacaktır. Gene, vergi 
daireleri alışkanlığın tesiri ile veya sorumluluk
tan kurtulmak için beyan edilen değerlere ek
seriyetle bir delil dahi göstermeden itiraz ede
ceklerdir. Bu hal mükelleflerle vergi dairele
rini davacı ve dâvâlı olarak karşı karşıya ge
tirecek ve bu suretle büyük huzursuzluk ve 
hoşnutsuzluk yaratacaktır. 

Gene, aynı yılda mükelleflerin verecekleri 
sayısı milyonları aşacak beyannamelerin alın
ması, bunların incelenmesi, bunlara göre vergi 
kayıtlarının yenilenmesi, vergi dairelerini hay
li külfetli ve altından kalkılmaz bir yükün al
tına sokmuş olacaktır. Bugün gelir beyanname
lerinin ancak yüzde 3 ünü kontrol edebilen Ma
liye Teşkilâtının bu tasarı ile yüklenen görev
lerini yapabilmesine imkân yoktur. Bu itibar
la Vergi Reform Komisyonunun teklifine uy
gun değerlemede normlara dayanan bir tahrir 
usulü memleket realitelerine daha uygundur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu fikirleri böy
lece ifade ve tesbit ettik. Bir de programa ba
kalım, Beş Yıllık Plân açısından ele alalım. 
Hükümetimiz bu konuda ne demiş... 1970 yılı 
programının 511 nci sayfasında şöyle denmek
tedir. (A. P. sıralarından «1960 sesleri») 1970 
efendim, 1960 değil. 

«Arazi, arsa ve bina vergilerine esas ola
cak değer tesbitleri, (yani bu konuştuğumuz 
konu) öncelikle büyük şehirlerden başlamak 
üzere yeniden yapılacaktır. Tesbit çalışmaların
da kullanılacak kriterler ilgili kuruluşlarca or
taya konacaktır. Bina ve arazi matrahlarının 
biran önce tesbit edilip, kesinleşebilmesi ve bu 
vergilerin süratle tahsilinin sağlanabilmesi için 
özellikle büyük illerdeki tadilât komisyonları 
ile, bina ve arazi itiraz komisyonlarının sayısı 
yeterli miktara çıkartılacak, özel idare kadro
ları takviye edilecektir.» 

Değerli arkadaşlarım görülüyor ki, Beş Yıl
lık Plân ve onun 1970 programı, yani Hüküme
tin getirdiği iki vesika tamamen birbirine zıt
tır. 1970 programında Hükümet tahrir esasını 
kabul etmiştir, buraya getirdiği usul beyan usu
lüdür. Bu da bendenizin sabahleyin ifade etti
ğim bir görüşümü teyidediyor. Alelacele geti
rilmiştir bu. Beyan usulü ile daha çok vergi 
alınacağı zan ve tahmin edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; başka vesikayı da si-
ze okumak isterim. 

Devre 2-Toplantı 2-Numara 77... Emlâk 
Vergisi kanunu tasarısı (1/246) Bunun uzun 
bir gerekçesi vardır. Bu kanun gibi kısa gerek
çeli bir kanun değildir. Gerekçesinin 13 ncü 
sayfasının içinde «genel tahrir yapma» başlığı 
vardır. 20 nci maddesinde «Arazi Vergi Usul 
Kanunu gereğince tahrire dayanan usul esas
ları dâhilinde yapılır» diye tahrir esasını ka
bul etmektedir. Bu tasarının Demirel Hüküme
ti tarafından sevk tarihi 14 . 5 . 1966 dır, o sı
rada Maliye Bakanı İhsan Gürsan Beydir ve 
24 ncü Birleşimde geçici bir komisyona hava
le edilmiştir, 26 . 12 . 1966 da Geçici Komis
yonda Orhan Eren Bey arkadaşımız raportör 
tâyin edilmiş ve bir raporu vardır, o da tahrir 
usulünün yapılmasını kabul etmektedir. 

Şimdi bütün bunları, Hükümet olarak 1970 
programında getirdiğinizi, kabul edilmiş esas
ları, gerekçeleri, raporları hepsini bir tarafa 
bırakıyoruz, yeni bir (beyan esası getiriyoruz... 
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Bu beyan esası yararlı olmıyacaktır, yanlış bir 
esastır, gereği kadar vergi ahnamıyacağı gibi, 
vatandaşlar da tedirgin edilecektir. Binaena 
leyh, eski tahrir esasının bırakılması zaruridir. 
Eğer bu getirilen programlar göstermelik de
ğil de, gerçekten uygulanmak için yapılmışsa, 
eğer söylenilen sözler, atılan imzalar, verilen 
raporlar insanları, onu imza edenleri bağlıyor
sa, yapılacak iş bunun hakikatini olduğu gibi 
kabul etmektedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde başka 
söz is'tiyen?... Yok. Olmadığına göre 10 ncu 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin sonunda ve parantez için

deki cümlenin çıkarılarak, (Daimî muafiyetten 
faydalananlar hariç) cümlesinin yazılması arz 
ve teklif olunur. 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

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

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozatlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Biraz evvel komisyonca geri alınmış olan 

4 ncü maddeyi hatırlatmak isterim. 4 ncü mad
denin (a) bendinde, «kiraya verilmemek şar-
tiyle» deyimi üzerinde durduk, komisyon bu
nu geri aldı. Kiraya verilirsin, verilmesin bele
diye ve özel idarelere ait binaların da vergi 
muafiyetine alınması lüzumu üzerinde durduk, 
kendileri tetkik edilmek üzere geri aldılar. 
Şimdi, bu kabul edeceğiniz madde doğrudan 
doğruya bununla ilgili. Şayet kiraya verilsin 
verilmesin, belediye ve özel idarelere veya bu
rada yazılı diğer binaların da vergi muafiye
tine girip girmemesinin hal şekline göre bu 
maddedeki parantez içindeki deyimin değişme
si iktiza eder. Kiraya verilen binalardan vergi 
alınmadığı takdirde vergiye tabi olmıyan, da
imî muafiyete giren, Devlet malları dışında ka
lan belediye ve özel idare binaları için de ver
gi mükellefi olmadığı halde lüzumsuz yere be

yanname vermek mecburiyeti konmuş olur. Sa
yın Komisyonun, Hükümetin ve Yüce Heyeti
nizin dikkatini çekerim, lüzumsuz bir kırtasi
yecilik; vergi mükellefi olmıyan resmî kuruluş
lara da, bu madde böyle kabul edilirse, beyan
name vermek mecburiyetini kabul etmiş ola
cağız. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon; Saym Bozat
lı önergesini gerekli şekilde izah etti. Katılıyor 
musunuz? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
10 ncu maddede modernleştirilmiş tahrir 

esasının kabul edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesi
ne katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü

met katılmıyor, önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

10 ncu maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... 10 ncu madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Verginin tarh ve tahakkuku : 
Madde 11. — Bina Vergisi, ilgili vergi dai

resi tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık 
olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden 
yıllarda, Bina Vergisi her bütçe yılının birinci 
(dâhil) ayından itibaren o yıl için tahakkuk et
miş sayılır. 
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BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Ydk. 11 nci maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 
Arazi Vergisi 

Birinci bölüm 
Mükellefiyet 

Mevzu : 
Madde 12. — Türkiye sınırlan içinde bulu

nan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine gö
re Arazi Vergisine tabidir. 

Belediye sınırlan içinde parsellenmiş arazi 
arsa sayıflır. 

Hangi arazinin, parsellenmemiş olmasına 
rağmen bu kanuna göre arsa sayılacağı îmar ve 
İskân Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra 
Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetme
likle belirtilir. 

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer 
maddeflerinde yer alan arazi tâibiri arsaları da 
kapsar. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti-
yen arkadaşlarımız, Sayın Turgut Artaç ve Sa
yın Şemsettin Sönmez. 

Sayın Artaç? Yoklar. 
Sayın Sönmez, buyurun. 
M. ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişehir) — 

Muhterem Başkan ve muhterem arkadaşlanm; 
Ben bu konuşmamı daha ziyade Arazi Ver

gisinin tümü üzerindeki bâzı temennilerime has
retmek istiyorum. 

Biliyorsunuz ki, vergi iktisadi bir hastalığı 
tedavi etmek için cemiyete tatbik edilir. Yalnız, 
biz hekimlerin bir hastalığı daha doğrusu bir 
hastayı tedavi ederken dikkatle üzerinde dur
duğumuz bir konu vardır. Acaba bu ilâcın dozu 
kitaba göre verildiği takdirde bizim hastamız 
buna tahammül eder mi, etmez mi? Yani arz et
mek istediğim nokta; hastalığı tedavi edelim 
derken, hastayı öldürmemeye dikkat etme ko
nusudur. Buradaki Arazi Vergisinin, daha aşa
ğıdaki maddelerinde de beyan edildiği veçhile, 
25 000 liralık bir kısım vergi muafiyetine dâhil 
ediliyor, ondan sonra müteselsil şekilde bir ta
vana doğru çıkma şeklinde vergi nisbeti artırı-
lıyor. 

Bunlar hepsi güzel, kitaba göre, modem me
totlara uygun hazırlanmış; ne hukukçu, ne ikti

satçı arkadaşlarım diyebilirim ki, kitaba aykırı 
bir konu bulmıyacaklardır. Yalnız, acaba bizim 
arazi sahibi çiftçimiz bu vergiyi ödemeye muk
tedir midir, değil midir? Bu konu çok mühim. 

Arkadaşlar; biz vergiyi vaz'ederken evvelâ 
şuna dikkat etmemiz lâzım; vergi mükellefi bu 
vergiyi verebilecek durumda mıdır, değil midir? 
Muhalefetteki muhterem arkadaşlanmm bir sa
taşma olarak telâkki etmemelerini istirham ede
rek arz edeyim. Vaktiyle bir Yol Vergisi vardı, 
bizim çocukluğumuzda, 6 lira kadar bir şeydi. 
Fakat vergi mükellefi bunu ödiyemediği için 
yollarda çalışır, günlerce çadırlarda kalır, taş 
Kiraraı, ve saire, evinden barkından olurdu... 
Demek ki, cebinde parası olmadığı için bunu 
ödiyemiyordu. Ben şöyle hesabettim; bu 6 lira
lık vergi, o zaman buğdayın kilosu 3 kuruş etti
ğine göre bir hesabettim, bugün için 200 - 22(0 
kilo buğdaya tekabül ediyor. Bugün çiftçimizin 
hayat seviyesi bundan 30 yıl evveline nazaran 
katfbe kat yükseldiği halde, biz 18 yaşını biti
ren bir mükellefe bu vergiyi dahi tatbik etsek 
bugün için, bana öyle geliyor ki, yine çiftçimi
zin muayyen bir kısmı bunu ödiyememek tehli
kesi ile karşı karşıya kalacaktır. Nitekim, geçen 
sene 1969 yılındaki hububatın tam randımanlı 
olmaması yüzünden köylümüz almış olduğu to
humluk borcunu dahi bankalara ödiyememiş, 
Ziraat Bankasına ödiyememiş ve bu yüzden 
mahkemelik olanllar dahi, gerek muhalefette ol
sun, gerek iktidarda olsun, bizlere ve arkadaşla-
nma başvurmuştur. O halde çare ne? düşünelim. 
İşte bu konuda birkaç kelime ile maruzatımı arz 
etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; köylünün tarlasının rayiç bede
li üzerinden vergi alınması konusu, hakikaten 
mahsul üzerinden alınmasına nazaran daha pra
tik bir usuldür. Yani prensibolarak bunu kabul 
ediyorum. Köylünün, bu vergisini rahatlıkla 
ödiyebilecek hale getirilmesi konusu da, arz et
tiğim gibi, bence çok önemli bir konudur. Hat
tâ şunu arz edeyim ki, köylüyü bu vergileri ödi
yebilecek bir hayat seviyesine yükseltebilmek 
için sadece Ziraat Bankasının 5 - 10 milyar ve 
saire kredi ayırması da kâfi değildir. Asıl ga
ye, küçük arazi sahibi olan köylünün Ziraat 
Bankası kredilerinden kâfi miktarda istifade 
sağlıyabilmesi konusudur. Halbuki bizim küçük 
arazi sahibi köylümüzün evvelâ tapusu yoktur. 
Tapusu olmıyan tarlasından köylü vergi verir 
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ve bu vergiler tapusu olmıyan köylüyü de tapu
suz tarlasından vergi vermeye mecbur etmekte
dir. O halde madem ki vergi alıyoruz, bu ver
gi ödiyenin de tarlasını tapulu tarla imiş gibi 
kabul ederek, o küçük arazi sahibi ve orta ara
zi sahibi köylümüzü de Ziraat Bankasının Bir
çok kredilerinden mahrum bırakmamız icabe-
der. 

Nitekim, az araziden çok randıman alabil
mek ve çok randıman aldıkça da bu arazinin 
vergisi artacağı için, Maliyeye gelecek vergi 
nisbeti de o derecede fazlalaşacaktır. Şu halde 
tapusu olmıyan arazi sahipleri de madem ki ver
gisini ödüyor, vergi kayıtlı tarlası vardır, bunu 
da rehin etmek suretiyle bu ^vatandaşlarımızın 
kontrollü krediye dâhil edilmesi, bence Ziraat 
Bankasının bu yıl ayırmış olduğu 10 milyarlık 
kredinin büyük bir kısmı hakiki köylüyü, ha
kiki, çiftçiyi, kalkındırması icabeden çiftçi sı
nıfını kalkındırmayı daha müessir hale koya
caktır. 

Ötkinci bir nokta; bu sınıf çiftçimiz, yani elin
de tapusu olmayıp da vergi kaydıyla vergi mü
kellefi haline getirilmiş olan bu çiftçimiz kont
rolü krediden istifade ettikten sonra, ayrıca ge
ne bunları tapu yerine kabul edebildiğimiz tak
dirde Ziraat Bankasından başı sıkıştıkça 5 000 -
10 000 liralık bir kredi de sağlıyabilecektir ki, 
bu da küçük afazi sahibi çiftçinin tefecilerin 
eline düşmesine mâni olacaktır. Diğer bir de
yimle, memleketimizdeki kadastro tatbikatını, 
tapulama tatbikatını seferberlik halline getirip 
birkaç yıl zarfında çarçabuk bütün memleket 
sathındaki tapusuz araziyi tapulandırmamız 
şarttır. Eğer bunlar tahakkuk edebildiği takdir
de köylümüz bu kanundaki vergi nisbetlerini 
rahatlıkla, sızlanmadan, üzülmeden ödiyebile-
cek bir seviyeye yükselmiş olacaktır. 

Üçüncü bir çare olarak da; köylünün elde 
etmiş olduğu hububat ve pancar mahsulünün 
fiyatını bugünkü işçinin aldığı ücret seviyesin
de bir miktar daha artırmak gene köylümüzün 
bu vergileri ödiyebilecek şekilde hayat seviye
sini yükseltmeye âmil olacaktır. 

Bir dödüncü temennim de şudur ki; köylü
nün elide etmiş olduğu mahsulü iyi pazarlamak, 
bunu dış memleketlere ihracedecek seviyeye 
getirmek de ayrıca gene köylünün hayat sevi
yesini yükseltme ve vergi ödeme gücünü artır
ma bakımından isabetli bir çare olacaktır. 
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Maalesef arkadaşlar şunu arz edeyim ki, 
çiftçi memleketiyiz, hayvancıyız diyoruz. Mem
leketimizdeki ecnebiler içtikleri sütü, yedikleri 
yumurtayı ve tavuk etini İsrail'den tayyare ile 
getirtmektedirler. İşte köylümüzün elde etmiş 
olduğu mahsulleri ecnebi piyasalarda beğenile
cek bir seviyeye getirmek için de ayrıca çareler 
düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bu vergi 
kanunları tatbiki imkânsız, köylümüzü eskiden 
olduğu gibi, sızlandıran, müşkül duruma düşü
ren birer âmil olmaktan ileri gidemiyecektir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurunuz. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 12 nci madde üzerinde 
ben de şahsi fikirlerimi belirtmek üzere söz al
mış bulunuyorum. : 

Arkadaşlar, Türkiye sınırlan, yani Misakı 
Millî hudutları dahilindeki bütün araziler bu 
kanuna göre vergiye tâbi olacaktır. Yani köy
den şehire kadar ziraata elverişli, arsaya elve
rişli, inşaata elverişli, gelir getirebilen bütün 
sahalar dergiye tabi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, bir devlet yöneti
mini uzaktan yakından takibeden insanlar ola
rak verginin karşısında bulunmak mümkün de
ğildir. Vergi verilmelidir ve alınmalıdır. Ama 
bu vergiyi veren şahısla alan şahıs, vereceği 
nisbetle alınacak nisbetleri birbiriyle mukayese 
ettiğimiz zaman «vergide adalet» dediğimiz bir 
müessesenin ortaya çıkması lâzım ve buna bir 
de verginin psikolojik tesirini hesaba katmak 
lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, geçenlerdte yukar
da, komisyonda Askerlik Kanunu tasarısı gö
rüşülüyordu. Arkadaşlardan bir tanesi dedi 
M; «Efendim okuma - yazma bilmiyeni askere 
alînıyalım, silâhlar tekâmül etmiştir, binaena
leyh bunlar bu işi yapamaz.» Mukabil tez ola
rak Hükiimlet dedi ki; «Aman, ne yapıyorsu
nuz, eğer okuma - yazma bilmiyen askere alm-
mıyacak dersteniz kimse okula gitmez,.» Niye? 
Efendim, askerlik yapmamak için okumaz,. Bu 
sefer biz memlekette kültür seferberliğini yarı
da bırakırız, aman bundan vazgeçelim. Bâzı
ları da; teste tabi tutalım, dediler. Tesitte mu
vaffak olmıyanı askere almıyalım. Aman, dedi
ler ; o da mümkün değildir. Niye? Herkes, aske
re gitmemek için test kâğıdını boş verir, asker 
dahi bulamayız. 



M, Meclisi B : 113 27 , 6 . 1970 0 : 2 

Burnunla şunu belirtmek istiyordu oradaki 
arkadaşlarım: Biz henüz her hususta, kültür 
bakımından teçhiz edilmemiş olduğumuz için 
bâzı hizmetleri angarya gibi kabul ediyor va
tandaşlarımız... Bu elbette M, onun kötülüğün
den değil, kültür bakımından iyi eğitilmemiş 
olduğundandır. 

Arazi Vergisi de böyle... Bir zamanlar 6 li
ra vergi almıyor ıdiye kıyamet koptu ve bu yüz
den bir siyasi parti iktidara geldi. 

Şimdi Arazi Vergisini almaya başladık mı 
ve bunu bugünkü ölçüler içerisinde tatbik et
meye başladık mı, buna karşı beliren tepki iki 
şekSMe kenldini gösterecektir: Birisi, vergi 
alındığından dolayı İktidara karşı bir tepki; 
ikincisi de, biliyorsunuz ziraatle iştigal eden 
köylümüze ıkalkınma.'ı için kredd verilmektedir, 
bu kredilerin miktarını da arazinin baremi tâ
yin ediyor. Arazinin barem değeri ne kadar 
yüksek olursa köylüye verilen kredi de o kadar 
artırılabiliyor ve banka kendi imkânları nisbe-
tinlde köylüyü kredi bakımından destekliyor 
Şimdi köylünün arazisini vergiye tabi tuttuğu
nuz takdirde, köylü bunun ehemmiyetini isten
diği şekilde ölçemediği için, arazisinin değerini 
küçük göstermeye gayret edecektir, az vergi 
verebilsin diye.. Ve böylece köylüyü kredi ba
kımından zayıf duruma düşüreceğiz. Hükümete 
vergi vermemek için arazisinin değerini düşük 
gösteren ve dolayısiyle alacağı zirai kredinin 
azalmasına yol açacak köylüyü, tefecilerden 
faizle para almak yoluna, yani «teşkilâtllıanma-
mış para piyasasına» iteceğiz. Böylece arazisi 
bakımsız kalacak, verimi düşecek. Arazim de
ğerlenmesin ve fazla vergi vermiyeyim diye ara-
Kisini işlemiyecek köylü. 

Bizim gibi geri kalmış ve kalkınmak üzere 
o?an memleketlerde nüfusun yüzde sekseni çift
çilikle iştigal etmesine rağmen kendisine dahi 
bakamıyacak, yani seksen köylüyü dahi doyura-
îmyaoak kadar geri kalmış sektörlerin üzerine 
vergi bakımımdan hücum etmiş olmak bizi, 
«Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan 
olma» ya kadar götürebilir. 

SBftnaenaleyh böyle geri kalmış bölgelerde, 
kalkınma çabası içkide bulunan köylerdeki ara
zilere vergi için hücum etmektense, vergi ziya
mı önliyecek daha rijit, daha faideli istikametlere 
yönetmek gerekir. Bunun yanında naylon fatura 

ve buna benzer usullerle vergi kaçırma yoluna 
gMen sektörlere de yönelmek gerekir. Ayrıca 
vatandaşı verginin sağlıyabileceği faydalar is
tikametinde eğitmek suretiyle azar azar, adım 
vergilendirmelere gitmeliyiz. Koyulumuzu kal
kındırmak için bu şekilde çalışmalıyız. 

Şimdi ileride gelecek olan 18 nci maddede 
ne kadar vergi alınacağı gösteriliyor. Arsa 
için bir şey söylemiyorum, arsa spekülatörleri 
vergi vermelidirler. Ama kalkınma çabasında 
olan geri kalmış bölgelerdeki, köylerdeki ara
zilerden vergi almaktan şiddetle kaçınmak lâ
zımdır. Buralardan sağlanacak olan cüzi mik
tarları başka istikametlerden temin etmek yo
luna gidilebilir. 

Köylü esasen vergiden korkar. Bir zamanlar 
bir kuruş arazi vergisi alınıyor diye, 25 ku
ruş arazi vergisi alınıyor diye, bir lira arazi 
wrgisi alınıyor diye miting meydanlarında ya
pılan propagandadan vatandaş ürkmüştür. 
Vatandaş, iktidarları, kendisine vergisiz idare 
edecek diye ahştırmış oOduğundan, bugün ver
gi almak için yapılan çabalar onları başka is
tikamete itebilir. 

iBakınız, alınacak vergi % 8 e kadar yükse
liyor. Sabahleyin bir arkadaşımda Maliye Ve
kâletinden aldığı listeyi gördüm; bugün yüz 
lira veren bir köylünün dokuz yüz lira vergi 
verecek bir noktaya geldiğini oradaki listede 
gördüm, ötekiler de görülüyor; aklımda kalan, 
bugün yü7 lira verenin bu kanun çıktıktan son
ra dokuz yüz lira vergi vereceğini o liste göste
riyor. Binaenaleyh, ben Komisyona çiftçilerin 
arazisini vergilendirirken daha dikkatli, daha 
tedbirli, olmasını tavsiye ederim. 

Şimdi arkadaşım yine buraya çıkıp söyliye-
cektir; bazan çok söyleniyor bu lâf, bunu çok 
söylüyorlar bu son zamanlarda... 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, aslında konuşmanı
zın 12 nci maddeyi ihtiva etmesi lâzım. 12 nci 
madde «Türkiye'deki bütün arazi ve arsalar bu 
kanım hükümlerine göre Arazi Vergisine tabi
dir.» diyor. 

İL YAS KILIÇ (Devamla) — Ben yukarıdaki 
misali, 18 nci madde üzerinde söylediklerimi bir 
misal olarak arz ettim... 

Şimdi çıkıp söyliyecck komisyon sözcüsü 
veya ba§ka bir arkadaşım; efendim, siz öyle söy
lersiniz, hep karşımızda bulunursunuz, yine va-
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tandaş reyini bize verir, bizi sandıktan çıkarır... 
Bu bir çare değil... Bu bir tedbir de değil... Bu, 
insan âciz durumda kaldığı zaman kendini savu
nabilmek için söyliyeceği bir lâf olarak da mü
talâa edilebilir. Ben bunun uzağmdayım, bunun 
politikasını yapmıyorum. Ben bunun realitesiyle 
metşgul olmak istiyor ve şunu belirtmek istiyo
rum ki, bizim memleketimizde vatandaş, politi
kacılar tarafından vergiye karşı çok ürkek bir 
hale getirilmiştir. Binaenaleyh bunda dikkatli ol
mak lâzım ve vatandaşı eğittiğimiz nisbette ver
giyi ileriye doğru artırma çabasını göstermemiz 
gerekir, köylüye biraz daha yardımcı olmamız 
gerekir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
deler üzerinde müzakereler cereyan ederken ar
kadaşlarımın lütfen maddeleri çok iyi okumala
rını rica edeceğim, ki müzakere muayyen sınırla 
kayıtlı olarak devam edebilsin. Şimdi müzakere
sini yaptığımız madde 12 nci madde... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
Komisyon adına Sayın ilyas Kılıç'a cevap ver
mek istiyorum.. 

BAŞKAN — Hay hay... Tabiî. Yalnız Sayın 
Kabadayı da bu madde üzerinde söz istedi. Onu 
da dinlemek istemez misiniz? 

Sayın Kabadayı, buyurunuz. Madde 12 üze
rinde cereyan ediyor müzakere... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan bu 12 nci madde, vergi
lerle ilgili bu tasarının en çok üzerinde durulma
sı icabeden mühim bir maddesidir. Eskiye naza
ran Arsa Vergisinin artmış olması; arsa mıydı, 
arazi miydi yollarında birçok şeytani kişilerin 
vergi kaçırmasına vesile teşkil eden bir madde
dir. 

Hepinizin çok iyi bildiği gibi, ikinci Dünya 
Harbinden sonra bütün dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de, içtimai ve iktisadi bünyemizde 
büyük değişiklikler olmuştur, içtimai bünyemiz
de olan en büyük değişiklik, ikinci Dünya Har
binden sonra kazanç ölçüleri şehir ile köy ara
sında uçurum denecek kadar artmıştır. Nüfusun 
artmış olması ve bilhassa köyde çoğalması, ara
zinin küçük parçalara bölünmesi, erozyon ve köy 
gelirinin düşük, şehir gelirinin çok olması köy

deki nüfusu şehre doğru akıtmış, şehir de çek
miş. Bu durumda köyden şehire akın, Türkiye'
de bilhassa büyük şehirlerde akla hayale sığmı-
yacak şekilde şehir plânlarının altüst olmasına 
ve arsa hesabı yapılmasına imkân olmıyan bir
çok arazinin süratle ve kısa zamanda arsa nite
liğine kavuşması; birçok açıkgöz arsa speküla
törlerini kısa zamanda büyük kazançlara kavuş
turmuştur. 

Vaktiyle Rusya'da nüfusun % 20 - 25 i şe
hirde, geri kalanı köyde idi. Amerika'da da 
vaktiyle, oluşum ve gelişim halinde iken, nüfu
sun % 25 - 30 u şehirde, geri kalanı köyde idi. 
Sanayileşmeyle beraber büyük şehirler nüfusu 
çekmiş, Amerika'da şehir ve köy nüfusu hemen 
hemen denge haline gelmiştir. Rusya'da da bu 
hale gelmiştir. 

Türkiye de oluşan ve gelişen bir memleket 
olduğuna göre, kalkınan bir memleket olduğuna 
göre, kalkınmamız - inşallah ileride sanayie da
yalı olacak, en kısa zamanda - tarıma dayalı ol
duğuna göre, plânlarımız ve çalışmamız buna 
bağlı olduğuna göre Türkiye'de köyden şehire 
olan nüfus akını süratle devam edecektir. Bugün 
nüfusun % 70 i köyde, % 30 u şehirdedir. Pek 
çoğumuzun ömürleri vefa ederse göreceğiz ki, 
onbeş yirmi sene içerisinde köydeki nüfus oranı 
% 60 - 65 e düşecek, şehirlerdeki nüfus da % 35 -
40 yükselecektir. Böylece mevcut ölçülere göre 
değil, Türkiye'nin oluşan ve gelişen, süratle sa
nayileşen bir memleket olduğuna, köyden şehire 
süratle nüfus akmaldıa olduğuna göre, şehirlerin 
bugünkü imar plânlarını, arsanın arazinin tesbi-
tini buna göre yaparsak yanılacağız. Yine bir
çok arsa spekülatörlerinin ölçülerin üzerinde pa
ra kazanmasına fırsat vermiş olacağız. 

Ben derim ki, belediye sınırları içindeki par
sellenmiş arazi arsa sayılır. Bunun dışında, 
«Hangi arazinin, parsellenmemiş olmasına rağ
men bu kanuna göre arsa sayılacağı imar ve is
kân Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra 
Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe 
bırakılır.» demiyelim; Türkiye'nin süratle geli
şimini de nazarı itibara alalım. 

Bugün Gölbaşı'na kadar arsa sayılabilir. Ama 
bu tempo ile, inanın ki, Ahıboz'a kadar arsa ola
cağını, Emirgasi'yi aşacağını, Bağlum'a varaca
ğını; Konya'nın bile Meram'a varıncaya kadar, 
Akyokuş'a varıncaya kadar arsa olduğunu, iz-
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mir'in banliyölerinin de arsa olduğunu nazarı iti
bara alarak, sadece belediyenin imar plânlarına 
göre değil, bu sınırı daha uzunca tutarak 25 se
ne içerisinde arsa haline kalbolan yerlerden da
ha evvel arazi iken vergi ödemiş olunsa bile, geç
miş vergisini de arsa olarak ödemeye mecbur kı
lıcı maddeler getirelim. 

Türkiye'nin bu süratle inkişafı şimdi .arazi 
olan yerleri kısa bir süre sonra arsa halline kalLe-
decektir ve Arsa Vergisi yerine Arazi Vergisi 
alınmak suretiyle az vergi alınacaktır. Bu su
retle az vergi ödemeye kapıyı açık tutmuş ola
caktır. Bunu kapatıcı daha ciddî tedbirlerin il
gili mütahassıslarca alınacağına kaniim. Böyle 
bir sınırın konmasının, vergi kaçağını önliyeceği 
ve spekülatörlerin havadan, çok para kazanma
larına fırsat verme kapılarını kapayacağı kanı
sındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, bu
yurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşülmekte olan Arazi Ver
gisi kanunu tasarısının «mükellefiyet» başlığı 
altındaki verğijnin mevzuunu tarif eden 12 nci 
madde üzerinde Sayın Samsun Milletvekili 11-
yas Kılıç arkadaşımızın yaptığı görüşme üze
rinde Söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Sayın llyas Kılıç, iyi bir tetkik mahsulü ol
masa gerekte, «100 lira olarak alınan bir ver-
g$, bulgun 900 lira olarak Türk köylüsünden 
tahsil edilecektir. Binaenaleyh, vergilerde 
% 900 nisbetinde bir artma var.» gibi getirilen 
tasarıya higb'ir şekilde uymıyan, yanlış anlama
lara meydan ve sebebiyet verecek bir beyanda 
bulundular. Bu hususu tavzih etmek üzere siz
lere getirilen tasarının hangi matrahlardan ne 
kadar vergi alınacağı hususunda hazırlanmış 
bir tarifeyi sunuyorum. 

Arazi Vergisi Kanununda 25 bira lira muaf 
olduğuna göre, yani köylerde 25 biın lira eden 
arazi vergiden muaf tutulduğuna göre, 25 bin 
liranın altında bulunan arazi sahipleri hiç vergi 
'ödemeyeceklerdir. 

Arazi kıymeti 
(T.L.) 

30 000 
35 000 
40 000 
45 000 
50 000 
55 000 
60 000 
70 000 
75 000 
100 000 
130 000 
140 000 
150 000 
175 000 

Vergi anüiktarı 
(T.L.) 

25 
50 
75 
100 
125 
150 
175 
225 
250 
550 
700 
620 
900 

1 100 
Getirilen vergi tarifesine uygun olarak he

saplanan listeyi huzurunuzda okudum. Bu liste 
iyice tetkik edildiğinde, sayın arkadaşımın ifa
de ettiği gibi, 100 liralık bir verginin 900 lira 
olarak vatandaştan tahsil edilmese baM's mev
zuu değildir. Bugünkü tarifeye göre, 900 lira 
vergi ancak 150 bin liranın üstünde arazi sa
hibi olan vatandaştan tahsil edilecektir. 150 bifn. 
liralık arazi beyan öden vatandaşın 900 lira öde
mesi, sosyal adalete uygundur. 150 bin lira de
ğerindeki arazi sahibe olan vatandaştan 900 lira 
vergi almazsanız, Türkiye'de hiçbir hizmeti ye
rine getirme imkânına sahifoolamazsınız. 150 ban 
İtalik arazi sahibi olan vatandaştan 900 lira 
alacaksınız ki, köydeki işsize iş bulacaksınız, 
köye yol götürebileceksiniz, köye su götürelbi'le-
ceksmiz. Binaenaleyh, iyi tetkik mahsulü ol
madan bir arkaniyetin şevki ile vatandaşların 
zihniıü bulandıracak bir beyanda bulunmak de
ruhte ettiğimiz mesuliyet ile bağdaşmaz. Zihin-
lerdeki bu tereddüdü izale için söz aldım, say
gılar sunanım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
bsu' sual sormak istiyorum. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bu mad
de 31e alâkası yok, ne soracaksın .. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Komisyondan 
her zaman sual sorulabilir. 

AHMET ŞENER (TraJbzon) — Bu madde 
ile ilgili sual soramaz mı? 
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BAŞKAN — Bir dakika. Sayın Kılıç, görü
yorsunuz ki, konuşmanız sırasında lüzumsuz 
yere 12 nci madde ile ilgisi olmıyan beyanda 
bulundunuz. Şi»mdî, buna göre ikaz da ettim, 
önem vermediniz, işte, usul bakımından müda
hale etmenizi gerektiren şey bu, üzerinde has
sasiyetle durduğumuz noktta da bu. Siz bunu 
madde ile ilgisi olmadan araya sokunca, komis
yon da kendisim cevap vermekle mükellef gö
rüyor. Ş:imdi, siz de çıkacaksınız, bâzı beyan
larda bulunacaksınız. Artık, 12 nci maddeyi bı
rakacağız da, Arazi Vergisinin tümü üzerinde 
birtakım münakaşalar olacak. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Anlıyorum, sual sorduracağım. 
Yalnız, hatanızı anlıyorsunuz, onun için dikkat 
edJn. Buyurun, sorunuzu sorun. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hayır, hata de
ğil, vergi ile alâkalı olduğu içjn icabetti, onun 
için temas etmek mecburiyetindeyim. 

Arkada6} beyanları arasında, 150 bin liralık 
arazisi olduğunu beyan eden Wr kimsenin 900 
l«ıra vergi vermekle mükellef olduğunu söyledi. 
Ben, bugünkü durum ile, bu kanun çıktığı za
man meydana gelecek durumu mukayese ediyor
dum. 

Ben kendisine soruyorum. Bu kanun çıktığı 
zaman 900 lira ödiyecek olan vatandaş bugün 
ne ödüyor?... 

BAŞKAN — Sayın Güler, Sayın Kılıç derler 
ki, bildim 150 bin liralık arazisi bulunan bir 
kimse ne ödüyor ki, yarın bu 900 lira vergi öde
yecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Efendim, Sayın 
Kılıc'm ileri sürdüğü arazi vergisi nisbeti, 1936 
yılında yapılan bir tahrire istjnadediyor. 1936 
yılı ile 1970 yılı arasında 34 yıl fark vardır. 
34 yıl önceki bir matrahı, 34 yıl sonra gelen bir 
vergi ile mukayese etmenin imkânı yoktur. 
Bu, hiçbir ekonomik görüş ile bağdaşmaz, Ba
na da rakam geldi, 150 bin lira eski Arazi Ver
gisine göre matrah beyan eden şahsın ödiyeceği 
vergi 1 500 lira. Aksini siz ispat edin. 

ÎLYAS KILIÇ (Samnun) — Yani düşüyor 
mu?... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Tabiî düşüyor. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Biraz evvel ba
na hiç ödenmiyor dendi ama.. 10 lira vergi alı
nıyor denmişti, hattâ hiç alınmıyor denmişti. 
Bu ne oluyor?.. Böyle komisyon olmaz.. Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Peki, peki; sinirlenmeyin. Mec
liste bu şekilde müzakere yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Yeni vergi tasarı
sında 150 bin liralık matrahtan 900 lira almı
yor. Eski kanuna göre 150 bin lira bildirilince, 
1 500 lira vergi alınıyordu. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, biraz sakin ola
rak buyurun kürsüye. Sükûnetle konuşalım, 
mevzu dışına çıkmıyalım... 

12 nci madde üzerinde mütalâada buluna
caksınız... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka
daşlar, arkadaşım burada bizim verdiğimiz mi
sali kendine göre değerlendirmek suretiyle ve 
verilen listeye göre izah ettiler. Bizim buradaki 
konuşmamızda misal olarak elimize aldığımız 
ölçü, bugün alman vergi ile bu kanun çıktıktan 
sonra alman vergidir. Bu kanun 1936 da çıkmış 
ve o günden bugüne birçok değişiklik olmuş. 
O günkü kanun ile, bugünkü kanunu mukaye
se etmenin ekonomik hiçbir değeri yokmuş. Doğ
ru... Doğru, ama 1939 senesinde alman birtakım 
vergileri de miting meydanlarında aynı arka
daşım başka türlü değerlendirerek, onlardan 
medet bekliyor. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, şu cümlenizin şu 
kanun ile ve komisyonun izahatı ile ne alâkası 
var, rica ederim. İşi şahsiyata dökmeyiniz. Sa
yın Güler komisyon Sözcüsü olarak konuşuyor. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Şahsiyat yap
mam, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman bunlar ce
vabı tazammun ediyor, iş karışıyor. Ciddî bir 
müzakere yapıyoruz, teknik seviyede. Rica ede
rim. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Evet, onu söy
lüyorum, ciddî bir müzakere yapılıyor. Ben ko
misyondan sordum. Dedim ki, kanun çıktığı za
man 900 lira verecek vatandaşımız bu kanun 
.çıkmadan evvel, yani şu anda yürürlükte olan 
kanuna göre ne veriyordu? Bana 10 lira, belki 
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de hiç vermiyordu, dendi; fakat Komisyon Söz- j 
cüsü buradan konuşurken, kendisine verilen 
bilgide de 1 500 lira ödüyormuş, bu kanun çı- i 
karsa 900 lira ödiyecek. Bu beni asla tatmin et- i 
medi ve beyanı ile kendisi çelişmiş duruma düş
müştür. Çünkü, vergiler artırılıyor, eksiltilmi
yor, eksiltilmiyor. Binaenaleyh, bu beyanda j 
yanlışlık vardır. Bu beyan, iyi tetkik edilmeden 
sümmettedarik verilmiş bir beyandır. Binaen- j 
aleyh, hesapları iyi tetkik ederek cevap vermek 
lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şu 
anda görüşmesini yaptığımız maddenin, bu ko
nu ile hiçbir irtibatı bahis konusu değildir. Bu 
matraha göre vergi nisbetlerinin ayarlanması 
maddesi, bundan sonra gelecek maddelerde ola
caktır. Her arkadaşımın, orada bu konuyu eleş
tirme hakkıdır. Herkesin hakkını beklemesini 
rica ederim. 

12 nci madde üzerinde başka söz istiyen var 
mı?.. Yok. 12 nci madde üzerinde verilmiş de
ğişiklik önergesi de yok. Olmadığına göre, de
mek ki sabahtan beri 12 nci madde üzerindeki 
görüşmelerimiz hiçbir esasa istinadetmiyormuş. 
Değişiklik önergesi de yok; belli... 

12 nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunu- ı 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 12 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; daha önce 4 ncü 
madde müzakere edildiği sırada komisyon ve
rilmiş bulunan değişiklik önergelerini talebet-
mişti. Talep üzerine havalesi mecburi olduğu ci
hetle, değişiklik önergesini komisyona havale 
etmiştim. Komisyon, verilmiş bulunan değişik
lik önergelerini incelemiş ve 4 ncü maddeyi şim
di okutacağım şekilde düzenlemiştir. Maddeyi 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 4 ncü 

madesi ile ilgili olarak verilen değişiklik öner
gelerinin ışığında yeniden düzenlenen mezkûr 
madde aşağıda arz olunmuştur. 

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

ya verilmek şartiyle Bina Vergisinden daimî 
olarak muaftır. (Aşağıdaki (a) ve (b) fıkrala
rı için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) | 
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a) Katma bütçeli idarelere, il özel idare
lere, belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve kanun
la 'kurulup özel bütçe ile idare edilen üniversi
telere ait binalar ile Devlete ait binalar; 

b) 11 özel idarelerine, belediyelere ve 
köylere ve köyler ile bunların teşkil ettikleri 
birlikler veya bunlara bağlı müesseelere ait; 

aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve so
ğut hava işletme binaları; 

bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşı
ma işletme binaları ve kapak durak yerleri; 

c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım 
işletme binaları ile bunlar tarafından köylünün 
umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadiyle işletilen hamam, çamaşırhane ve de
ğirmenler ; 

d) Orduevleri, askerî (gazinolar ve kantin
ler ile bunların müştemilâtı.) 

e) Kamu menfaatlerine yararlı dernekle
re ait binalar. (Kurumlar Vergisine tabi işlet
melere aidolmamaları veya bunlara tahsis edil
miş bulunmamaları şartı ile); 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işleti
len hastane, dispanser, sağlık merkezi, sana
toryum, prevantoryum, öğrenci yurtları ile ko
runmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri 
tarafından vücuda getirilen yurtlar, düşkünleri 
evi, yetimhaneler, revirler ve kreşler; 

g) Dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve 
umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların 
müştemilâtı; 

h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle ma
kim ve alet depoları, zahire ambarları, saman
lıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, 
kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (sera
lar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, ku
lübe ve barakaları; 

i) ıSu ürünleri müstahısıllarının istihsalde 
kullanidılkları ağ ve alet depoları, kayıkhaneler, 
denizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe 
ve barakaları; 

(Yukanlda «h» ve «i» fıkralarında yazılı bi
naların bir kısmı ikamete ve bir kısmı da mez
kûr fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş 
bulunduğu takdirde vergi, yalnız ikamete tah
sis olunan kısmı için uygulanır.) 

j) Umuma tahsis edildiği Maliye Bakanlı
ğınca kabul edilen rıhltım, iskele, dalgakıran ve 
bunların mütemmimleriyle demiryolları ve köp
rü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, 
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peron, alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon 
binaları ile yolcu salonları, cer ve malzeme de-
poları gibi demiryolu mütemmimleri, (diğer de
polar, antrepolar, müstakil lojman ve müstakil 
idarehane binaları mütemmim sayılmaz.) 

k) Her nevi su bendleri, baraj, sulama ve 
kurutma teslisleri; 

1) Yabancı devletlerce aidolup elçilik ve 
konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçile
rin ikametine mahsus binalar ve bunların müş
temilâtı (karşılık olmak şartiyle) ve merkezi 
Türkiye'ide bulunan milletlerarası kuruluşlara, 
milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsil
ciliklerine ait binalar; 

m) Genel eğitime ve kamu menfaatlerine 
yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (dernek
lerde kazanç temini gayesi bulunmamak ve va
kıflarda vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek 
şartiyle) 

n) Enerji nakil hatları ve direkleri; 
Komisyon adına 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Muhterem arkaJdaşlarım, 4 ncü 
madde Komisyon tarafından bu şekilde düzen
lenmiştir. Şimdi verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini teker teker okutacağım. Arkadaş
larımın ısrar ettikleri önergeler olursa onu Yüce 
Heyetin oyuna sunacağım. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, 
bize dağıtılan metinde (m) fıkrasında madde 
bitiyor. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirmiş dedim 
başında. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — 4 ncü madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın önder. 
4 ncü madde yeni geldiği için üzerinde mü

zakere açılabilir. 
iSaym önder, benim bilebildiğim kadarı ile 

sizin önergeniz dikkat nazarına alınmış. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Ben aksi kana

atteyim de o bakımdan söz aldım. 
BAŞKAN — Peki, buyurunuz o halde. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Değerli arka

daşlarım, 
Komisyonun getirdiği teklifte şahıslara aido-

lan özel okulları kapsam dışına çıkarmaktadır. 

Ama bunun dışında kalan ve ilk konuşmamda 
ifade ettiğim gibi bir Avusturya Lisesi, bir Al
man Koleji, Amerikan kolejleri, Saint Joseph 
lise ve okullarını, tedvir eden vakıf ve kurum
lar, hristiyan dinî eğitimi yaptırmakta olan Ka
tolik okulları, Ermeni okulları, Ortodoks okul
ları bu kanun kapsamı içinde ve Komisyonun 
getirdiği teklifte vergiden muaf olmaktadırlar. 

Buradaki kazancı ayırmak lâzımdır arkadaş
lar. Bür Amerikan Koleji Türkiye^de kazanç ga
yesi gütmiyebilir, ama bir siyasi kazanç gayesi 
vardır, bunu elde eder. Avusturya Lisesi de öy
ledir. Bir Katolik dininin eğitimini yapan okul 
gene aynı amaç içindedirler. Yalnız nakit ka
zancı düşünmemek lâzımdır, bunun dışında da 
kazançlar vardır. 

Bu itibarla maddenin temelindeki nakit ka
zanç mefhumu içinde kaldığımız zaman elbette kî 
bu okulların, meselâ Beyoğlu'nda milyonlarca 
lira değerinde olan binasından vergi atayaca
ğız, bu doğru değildir. Hem kanunların genelli
ği prensibi bakımından hem sosyal adalet bakı
mından, hem kamu menfaati bakımından ka
nun kapsamı içine alınmasını talebe diyoruz. 

Bundan evvelki kanunda belki açık olma
makla beraber böylesine bir hükmün gelmiş ol
ması, bu hükmün bu kanunla kaldırılmış olma
sını önlemez. Hata nerede görülürse düzeltilme 
lidir, bir milletvekili olarak görevimiz de budur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Komisyon Sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH

MAN GÜLER (Çorum) —- Muhterem arkadaş
larım, 

Bu özel okullar mevzuunda sınırlı olarak ge
tirdiğimiz muafiyet hükmü değiştirilmekte olan 
Bina Vergisinde aynen mevcuttur, okuyorum : 
«Umumi maarife ve menafii umumiyeey hadim 
cemiyetler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafi
yeti tanınan vakıflara ait binalar (cemiyetlerde 
kazanç temini gayesi bulunmamak ve vakıflar
da vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şar
tiyle)» muaf tutulmuştur. Getirilen hüküm de 
bunun aynısıdır. Bu hüküm buraya tesadüfen 
konmamıştır. Lozan Muahedesinin hükmü ica
bıdır. Mütekabiliyet esası vardır. Bizim de ya
bancı memleketlerde, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta 
ve diğer başka memleketlerde okullarımız var
dır. Biz yalnız yaşıyan bir millet ve cemiyet de-
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ğiliz. Dünya milletleri camiasının bir üyesiyiz. I 
Verdiğimiz sözlere, yaptığımız mukavelelere, 
kanunlarımızda sadık kalmak mecburiyetinde
yiz. Her hangi bir çelişkiye düşmemek için ay
nen bu hüküm muhafaza edilmiştir ve bunda da 
hiçbir sakınca yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Güler, bir dakika, sual

ler vardır efendim. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Şimdi kendi

leri, «köylerdeki tarım işletme binaları bunun 
dışında» diyorlar. Bunlann işletme binası olup 
olmadığını kim tâyin edecektir Bu husus Bü
yük Millet Meclisinin yetkisinde olmadığına gö
re, bu binalarda işletme yapılıp yapılmadığını 
kim takdir edecektir? Gelecek olan bir heyet 
soğuk hava deposuna işletme binası değildir di
yebilir. Bunların tesbit edilmesini rica ediyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDTJRRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Sayın Başkan, be
nim tasan metni elimde mevcut değildir şu an
da. Arkadaşımın sualine tatmin edici cevap ve
rebilmek için tetkik etmem gerekiyor, cevabını 
bilâhara vereceğim efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Buradaki mu
afiyet evvelki tasarıda var mıdır? Bu hususta 
komisyonun dikkatini çekmek isterim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Biz bu mua
fiyeti, maddeyi komisyona geri alınca koyduk. 
Her hangi bir tekerrür bahis mevzuu değildir. 
Muaf olmadığı takdirde çelişme oluyor. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Lozan Muahe
desinde, hatırladığım kadarı ile ifade edeceğim, 
hatalı isem komisyon ve Maliye Bakanlığı, şa
yet onlar da biliniyorlarsa yetkililerden sorarak 
cevap versinler. Benim ifade etmek istediğim 
husus şudur... 

BAŞKAN — Sayın önder, bir noktayı da | 
ben size hatırlatayım; şayet sualiniz uzun ise 
kürsüden konuşunuz diyeceğim. Söz hakkınız 
vardır efendim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — O halde söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başer'in sualinden sonra 
size söz vereceğim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Fran
sa'da da Türkiye'nin aynı şekilde okulu var mı
dır? 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN (Güler) — Devamla) — Efendim, arzı ce-
vabedeyim; yok olması bir şey ifade etmez, ola
bilir. Mütekabiliyetten bu anlaşılır. Siz de Fran
sa'da açabilir ve aynı muafiyetten istifade ede
bilirsiniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Önder. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaş

larımız varsa oyunu kullansın lütfen. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Değerli arka
daşlarım;. 

Elbette ki, uluslararası anlaşmalara Türkiye 
olarak koyduğumuz imzanın bize yüklediği ve
cibeleri yerine getireceğiz. Ancak bir hususun 
aydınlığa kavuşması gerekiyor. Bizim Lozan 
Andlaşmasmda azınlık hukukuyla ilgili, müte
kabil olması kaydiyle kabul ettiğimiz bâzı ve
cibeler vardır. Türkiye'de bulunan Rumlarla il
gili olan, eğitim müesseselerine taallûk eden bir
takım vecibelerimiz vardır. 

Şimdi, benim öğrenmek istediğim konu şu; 
belki yanlış hatırımda kalmış olabilir, vuzuha 
kavuşmasını sağlamak bakımından soruyorum: 
Türkiye'de bulunan ve aslında Türk vatandaşı 
olan ve azınlık tâbir olunan vatandaşlarımızın 
kurumlar eliyle yürüttükleri özel okullardan 
vergi alınamaz diye bir kayıt var mıdır? Veya 
vergi şu ölçüyü aşar ve şu ölçüye kadar gelebi
lir veya gelemez diye bir kayıt var mıdır? Bu 
bir. 

İkincisi; benim hatırladığıma göre, eğer 
yanlış hatırımda kalmadı ise, Amerikan okulla
rı, Alman Lisesi, Avusturya Lisesi, Fransız okul
ları için Lozan Andlaşmasmda, bu okullar ne 
açılır, ne de kapatılır diye bir hüküm olmadığı 
şeklinde hafızamda kalmıştır. Eğer yanlışsa, bu 
hususun yanlışlığının tescil edilmesinde de fay
da vardır ayrıca. Kaldı ki, biz vergi koymak su
retiyle okul kapatmıyoruz ki... Yabancı okulla
rın işgal ettikleri ve kurumlann mülkiyetinde 
bulunan okullann binalannın getirdiğimiz ver
gi kanunu içerisinde vergilendirilmesini sağlı
yoruz veya sağlıyacağız, vereceğiniz oylarla. 

Şimdi, asıl üzerinde durulması lâzımgelen 
konu bu. Amerikan kolejlerinden vergi alına
maz, diye Lozan Muahedesinde bir hüküm var 
mı? Avusturya Lisesinden veya ecnebi kurum
lar eliyle işletilmekte olan okullardan vergi alı
namaz diye bir hüküm var mı? Eğer bpyle ol-
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saydı, hakikaten Lozan Muahedesi sebebiyle biz 
bu vergiyi alamaz durumda olsaydık, o zaman 
Maliye Bakanlığı niçin (m) fıkrasını getirmek 
ihtiyacını duydu? 

Değerli arkadaşlarım, bu konu üzerinde Sa
yın Maliye Bakanlığı, Sayın Komisyon biraz da
ha durarak, Dışişleri Bakanlığından Lozan Mu
ahedesinin hükümleri üzerinde biraz daha geniş 
bilgi alarak getirdikleri teklifi ona göre tedvin 
etmelerinde fayda vardır kanaatindeyim. Saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — iSayın Davut takririni geri is
temektedir, talebi üzerime gedverilmişitir. 

Buyurun Sayın Alaca. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

ıBaşkan, muhterem arkadaşlarım; 
ıSaym Kemal önder arkadaşımızın bu mua

fiyetler faslındaki (h) fıkrasının tayyına ma
tuf takriri dolayısiyle Lozan Muahedesinin, bu 
lözel okulların vergi muafiyetlerinden istifade 
edip etmemesi mevzuu üzerinde durulmuş bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, ben de bir nok
tayı tavzih etmeye mecburum. Komisyon söz
cüsünün sözlerini yanlış anlamayınız, komis
yon sözcüsü de, «Meselâ Lozan Muahedesi gibi» 
dedi. Onu da dikkat nazara almanızı rica ede
rim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 
IBen ortadan konuşuyorum, ne lehte, ne aleyhte. 

Lozan Muahedesinde şöyle bir kayıt var
dır : «Akııd 'devletler Türkiye'deki dinî ekal
liyetler...» yani ıaM ekalliyetler değil, dinî ekal
liyetler mevzubahistir ve bundan maksat 
Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler, yani bu ma-
kuleden kimselerin dinî inkişafları ve medeni 
münasebetleri için Türkiye müsait zemini izhar 
etmeyi taahhüdeder. 

Bu taahhüt dolayısiyle meselâ kendi dille
riyle açtıkları mekteplerde okuma imkânı ve 
ibadetlerini serbestçe ifa etme imkânı kendile
rine bahşedilmiştir, bir bu. 

İkincisi de; meselâ evlenmelerinde, bâzı 
sosyal münasebetlerinde, bâzı ahkâmı medeni
ye tedvinini Türkiye taahhüdetmiştir ve bu ta-
laJhhüdü için de özel bir kanun çıkarmamış, an
cak Medeni Kanunu kabul etmek suretiyle bu 
taahhüt tamamen yerini bulmuştur. 

Bu itibarla Lozan Muahedesinde verginin 
alınıp alınmaması gibi isttisnaiyeti ioabettiren 

bir fıkra mevcut bulunmadığını ifade efomek 
istiyorum. Yani bu vergi alınır veya alınmaz 
diye bunların lehine bir kayıt yoktur Lozan 
Muahedesinde. Taahhüdümüzün icapları bun
dan ibarettir. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Komisyonca yeniden tedvin edilen 4 ncü 

maddede, bütün arkadaşlarımızın üzerinde dur
duğu ticari gaye gütmiyen özel okulların mu
afiyetine dair olan hükümdür, özel okullar bu
rada kabul edilmiştir, yani para mukabili dip
loma tevzi eden müesseseler olmıyacak. Bu 
okullar Amerikan kolejleri, Sen Josef lisesi, 
Avusturya Lisesi ve muadili diğer ecnebi mek
tepler yalnız ticari maksat gütmemektedirler. 
Bunlar Türk kültürüne Batı medeniyetinin kül
türünü getiren birer müessesedir. O bakımdan 
bunların faydaları vardır. Bunların siyasi ve 
ticari gayeleri ne olabilir? Devletiz, Devleti
mizin her türlü imkânları vardır, bunların po
litik maksatları her zaman bertaraf edilebilir. 
Aslında bugün Hariciye Vekâleti, Maliye Ve
kâletinin kademelerini teşkil eden birçok müm
taz zevat yabancı kültürünü bu okullardan al
mışlardır. Bunları tamamen faydasız görmek, 
vergi ile bunları tahribedip imkânlarına mâni 
olmak, anlayışımızca biraz faydasızdır. Bu ba
lkımdan maddenin komisyondan geldiği gibi ka
bulünü istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — iSayın Kazova, buyurun. 
AHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bendenizin söz almaktaki gayem bir ecnebi 

şirketine, bir ecnebi Devletine ne yardakçılık, 
ne de gayretkeşlik göstermek değildir. Bir 
Türk, bir milliyetçi olarak, bir islâm çocuğu 
olarak burada huzurunuza çıktım, konuşmak 
istiyorum. 

Bugün Türkiye'de bizim mekteplerimizden 
vergi alınıyor mu? Vergiden müstesna tutulmuş 
mudur? Bu okullar vergiden müstesna olduğu 
halde ecnebilerin, Fransa, İngiltere, Amerika 
devletlerinin mekteplerinden vergi almak istis
nai bir muamele olur arkadaşlar. Biz, beynel
milel bir Devletiz, bir aşiret değiliz. Ameri-
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ka'nuıki bilmem yüzbin liralık, Fransa'mnki 
IbdUmem milyonluk binaymış diye (bundan vergi 
almak bu Devletin şerefiyle mütenasibolmıyan 
(bir usuldür beyler. 

Bu hususta komisyonun getirdiği maddeye 
oy vermenizi hassaten rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü 
madde üzerinde başka söz istdyen var mı? Yok. 
O halde 4 ncü madde üzerinde verilmiş bulu
nan önergeleri okutacağım. Yalnız bâzı ar
kadaşlarımın önergeleri eğer dikkat nazara 
alınmışsa onu lütfen hatırlatsınlar ve geri al
sınlar, tekrar oylamaya tabi tuıtmıyalım. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan tasarının 4 ncü madde

sinin (m) fıkrasının kanundan çıkarılmasını arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi kanun 

tasarısının 4 ncü maddesinin (m) fıkrasının 
kapsam dışı bırakılmasını talebedenim. 

İzmir 
Kemal önder 

BAŞKAN — En aykırı önerge budur. O ba
lkımdan bunu evvelâ oya tabi tutuyorum. Sa
yın komisyon, değiştirip getirdiğiniz maddeye 
rağmen önerge sahipleri önergelerinde ısrar 
etmektedirler, katılıyor musunuz efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyorlar. Değişiklik önergesini Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Şener sizin önergeniz dikkat nazara 
alınmış mı? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Okutuyorum öyleyse. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte otlan kanunun 4 ncü madde

sinin (h) fıkrasına aşağıdaki cümlenin ilâvesi* 
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 
« W ' 

«Yaylalarda kullanılan ev ve barakalar.» 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

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

ya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Avşargil, sizin üri önergeniz var, na
zarı dikkate alındı mı? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Her ikisini de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Her iki önerge de sahibinin ta
lebi üzerine geriverilmiştir. 

Sayın Bozatlı buradalar mı? Yok. önerge
lerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin (a) fıkrasında parantez içe

risindeki deyimin kaldırılması saygiyle arz 
ve teklif olunur. 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

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

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Sayın Adıyaman'ın önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi Kanununun ikinci bölüm, 

muaflık ve istisnaların 4 ncü maddesi olan 

— 221 — 



M. Meclisi B : 113 27 . 6 . 1970 O : 2 

daimî muaflıklar kısmına aşağıdaki ilâvelerin 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

«(e) fıkrasında gösterilen kamu menfaatle
rine yararlı dermeklerin icar suretiyle gelir ge
tiren binaları da Emlâk Vergisinden muaf sa
yılır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar mı? 

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

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — KaMmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adıyaman, 
önergenizi izah sadedinde. 

ZEKÎ ADIYAMAN (Adıyaman) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Hayır kurumlarının hibe veya başka şekiller
le temin etmiş olduğu b&nalar vardır. Bu bina
ları icara vermek suretiyle gayesine matuf olan 
yardımları yapar. Meselâ dükkânlar vardır, iş 
hanları vardır; bunların icarı ile, Devletin ala
cağı vergi yerine bir iki muhtaç insana yardım 
yapılması daha muvafık ve âdil olur. Bu bakım
dan icar getiren bu binaların da muaf tultumrası-
nı istifham ediyorum. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

iSaym Uğrasızoğlu... Yok. önergesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığ'a, 
4 noü maddeye aşağıdaki (n) fıkrasının ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 

«n) !Bu maldldede isimi geçmiyen ve daimi 
muaflıktan istifade etmesi gereken binalar hak
kında karar vermeye Maliye Bakanlığı yetki
lidir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — KaJUlmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Güler, siz bir önerge vermişsiniz ev
velce ve bu önerge aslında tasarı metnine geç
miş. O bakımdan önergenizi muameleye koymu
yorum. 

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

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, benim soruma cevap verilmedi. 

BAŞKAN — öyle mi efendim? 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Cevap bekli

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, uzun değilse 

yerinizden, uzunsa kürsüden ifade buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Muhterem Başkan; 
Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde 
hangi işletmelerin dâhil olduğu sayılmıştır. Şim
di, ben burada tekrar ediyorum. 

«11 özel idareleri, belediyeler ve köyler ile 
bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara 
bağlı müesseseler tarafından işletilen; 

a) ISu, elektrik ve havagazı işletmeleri, 
b) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma 

işletmeleri, 
e) Mezbahalar, kesim, taşıma ve muhafaza 

işlerine münhasır olmak şartiyle; 
Madde 12. — Köylere, köy birliklerine ve 

köy belediyelerine ait tanım işletmeleriyle bun
lar tarafından köylünün umumi ve müşterek ih
tiyaçlarım karşılamak maksadiyle işletilen ha
mam, çamaşırhane ve değirmenler ile bunların 
bağlı oldukları il sının içindeki yolcu taşıma iş
letmeleri...» nden ibarettir, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bu hale göre 

zannediyorum ki, köy birliklerinin işletmekte 
bulunduğu meyva, sebze ve soğuk hava depolan 
bunun kapsamına girmiyor. Komisyon Başkanı 
«giriyor» desin, ikna olalım, lütfetsinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Girmiyor, efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
öyle ise önerge vereceğim. 

BAŞKAN — Tahmin ediyorum ki, bu öner
genizi uzun müddet zarfında yazacaksınız. 
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NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — O bakımdan maddeyi geçe
lim. 

13 ncü maJddeyi okutuyorum. 
Mükellef : 
Madde 13. — Arazi Vergisini arazinin mali

ki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa 
araziye malik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir araziye müşterek mülkiyet halinde malik 
olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İşti
rak halinde mükellefiyette malikler vergiden 
müteselsilen sorumlu olurlar. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde Sayın 
Turgut Topaloğlu söz istemiştir. Buyurunuz, 
efendim. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

13 ncü madde üzerinde söz almamın sebebi; 
Türkiye'de bâzı yerlerde vukubulan arazi ihti
lâflarını halletmek için verdiğim önerge hak
kında görüşlerimi kısaca arz etmekten ibarettir. 

Türkiye'de arazi ihtilâfları gerek Devlet ile 
vatandaş arasında ve gerekse vatandaşların 
kendi aralarında hâd safhaya gelmiş bulunmak
tadır. Bu konuda önleyici tedbirler almamız ge
rektiği inancındayım. Bu madde ile ihtilâfların 
artmasına yardım etmiş olmamak için bendeniz 
bir önerge takdim ediyorum. Bu bakımdan önce 
13 ncü maddeyi ve sonra da önergemi okuya
cağım. 

«Madde 13. — Arazi Vergisini arazinin ma
liki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yok
sa araziye malik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir araziye müşterek mülkiyet halinde ma
lik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. 
iştirak halinde mükellefiyette malikler vergi
den müteselsilen sorumlu olurlar.» demektedir. 

Şimdi arkadaşlarım, biraz evvel görüşmesini 
yaptığımız 4 ncü maddede ise vergiden muaf 
sayılan sektörler ve devlet kuruluşları vardı. 
Burada vatandaşlar, özel idare, belediye veya 
köy hükmi şahısları gibi kişiler arasındaki ih
tilâflar devam ettiği müddetçe, arazinin sahibi 
olduğunu sanan kimse vergi vermesine devam 
edecektir. Fakat dâva sonunda dâvayı kaybet
tiği zaman bu vatandasın hem elinden arazisi 
gidecek, hem de ödediği vergiyi geriye aîamı-
yacaktır. 

Ayrıca, malûm olduğu veçhile başka kanun
lara göre uygulanmakta olan ücreti vekâlet, ec-
rimisl gibi hususları da ödemek suretiyle bu va
tandaş güçlük ve zorluklarla karşı karşıya ka
lacaktır. 

Benim bu önergemdeki maksadım, yukarda 
saydığım mahzurları önlemek içindir, önergem 
şöyle tedvin edilmiştir : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim....» 
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, müsaade eder

seniz, onu biz Divan Kâtibi arkadaşımıza oku
talım, 

TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — Ge
rekçesini de arz edeceğim için ben okumak isti
yorum. 

BAŞKAN — Tekrar okutacağımız için mü-
kerer oluyor. 

TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — «... 
mülkiyeti Hazine, özel idare, belediye veya köy 
hükmi şahsiyetiyle şahıslar arasında münaza-
ralı ve dâvâlı olan araziler için, şahıslar tara
fından, bu durumu belirterek yapılacak beyan 
üzerine tahsil edilecek vergi bir geçici hesaba 
kaydedilir. Neticede, bu arazinin Hazine, özel 
idare, belediye veya köy hükmi şahsiyetine 
aidolduğu sabit olursa, kendisini malik zanne
derek beyanda bulunan vergi ödiyen şahsa, ge
çici hesapta toplanan Arazi Vergisi iade olunur. 

Şu kadar ki, vergiyi ödiyen şahıs nizalı ve 
davalı olan durumun devam ettiği ve Emlâk 
Vergisi ödediği süre zarfında bu araziden biz
zat işlemek veya kiralamak suretiyle veya baş
ka her hangi bir surette bir gelir sağlamış ise, 
bu gelire tekabül eden miktar kendisine iade 
edilmez.» 13 ncü maddeye eklenmesini istedi
ğim fıkra budur. 

Gerekçesi de, demin arz ettiğim gibi; Tür
kiye'de kadastro muamelesi tamamlanmamış 
pek çok araziler vardır. Bu arazinin mülkiyeti 
Devlet veya başka âmme idareleri ile şahıslar 
arasında ihtilaflıdır. Tahrir esasına dayanan 
bir vergi sisteminde bu durum büyük mahzur
lar yaratmasa bile, beyan esasına dayanan bir 
vergide mülkiyeti ihtilaflı ve dâvah olan ara
ziler için şahıslar beyanda bulunmaya kendile
rini mecbur hissedeceklerdir. Aksi halde dâvayı 
peşinen kaybetmeyi göze almaları gerekecek
tir. 
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Bir şahsın kendisine aidolmadığı mahkeme 
karariyle belli olacak bir arazi için Servet Ver
gisi ödemesi haksızlık olur. Ancak, bu araziden 
bir gelir sağlamışsa, bu gelir Devletin olacak
tır. 

önergem bunu sağlamak maksadına matuf
tur. Kabulünü rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyen arkadaşımız?... Yok. 

13 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergesini olmtuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Turgut Topaloğlu 

«Mülkiyeti Hazine, özel idare, belediye ve
ya köy hükmi şahsiyetiyle şahıslar arasında mü-
nazaralı ve davalı olan araziler için, şahıslar ta
rafından bu durumu belirterek yapılacak beyan 
üzerine tahsil edilecek vergi bir geçici hesaba 
kaydedilir. Neticede bu arazinin Hazine, özel 
idare, belediye veya köy hükmi şahsiyetine 
aidolduğu sabit olursa, kendisini malik zanne
derek beyanda bulunan ve vergi ödiyen şahsa, 
geçici hesapta toplanan Arazi Vergisi iade olu
nur. 

Şu kadar ki, vergiyi ödiyen şahıs nizalı ve 
davalı olan durum devam ettiği ve Emlâk Ver
gisi ödediği süre zarfında bu araziden bizzat iş
lemek veya kiralamak suretiyle veya başka her 
hangi bir surette bir gelir sağlamış ise, bu ge
lire tekabül eden miktar kendisine iade edil
mez.» 

BAŞKAN — önergeyi okuttum. Komisyon, 
bu önergeye katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — önergenin komisyo
numuza havalesini rica ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — önerge komisyona havale edil
miştir, 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız varsa, lütfen oyunu kullansın. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 

ÎKlIfCÎ BÖLÜM 
Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflık : 
Madde 14. — Aşağıda yazılı arazi kiraya ve-
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rilmemek şartiyle Arazi Vergisinden daimî ola
rak muaftır. 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarele
rine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine ve ka
nunla kurulup özel bütçe ile idare edilen üniver
sitelere ait arazi ile Devlete ait arazi (Devlete 
ait arazi için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) 

b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler 
ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bun
lara bağlı müesseseler tarafından işletilen; 

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

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

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

d) Yabancı devletlere aidolup gerek elçilik 
ve konsolosluk binaları, gerekse elçilerin ika
metine mahsus binalar yapılmak üzere sahibolu-
nan arazi ve arsalar ile bu çeşit binalardan ya
nan, yıkılanların arsaları (Karşılıklı olmak şar
tiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan millet
lerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilcilik
lerine ait arazi ve arsalar; 

e) Mezarlıklar. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 14 ncü madde üzerinde söz istiyen Sa
yın Avşargil, buyurun, efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGlL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu madde içerisinde bulunan «kiraya veril
memek şartiyle» hükmünün maddeden çıkarıl
ması için söz almış bulunuyorum. Çünkü mad
denin (a) bendinde, «Katma bütçeli idarelere, 
il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel ki
şiliğine ve kanunla kurulup özel bütçe ile idare 
edilen üniversitelere ait arazilerle Devlete ait 
arazi» denmekte ve «Devlete ait arazi için kira
ya verilmeme şartı aranmaz.» hükmünü getir
mektedir. 

Şimdi burada bir noktayı dikkate almak zo
rundayız. Bir defa köy tüsel kişiliğine ait birçok 
araziler vardır. Köy tarlaları vardır, otlaklar 
vardır, yaylalar vardır. Köyde muhtar, köye ait 
hizmetleri yapabilmek için bunlardan başka ge
lir kaynağına da sahip değildir. Muhtarın ka
nunla kendisine verilmiş birçok görevleri var-
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dır. Okul yapımında, köprü yapımında, köye su 
getirilmesinde, cami yapımında ve saire... Bir
çok görevleri vardır. Bu görevlerini yerine geti
rebilmek için elindeki imkânlar, köyde bulunan 
köy tüzel kişiliğine ait bu arazilerdir. Şimdi, 
biz bu arazilerden vergi almak suretiyle bir kı
sıtlama yoluna gider ve köy bütçesini biraz sı
kıntıya sokacak olursak, muhtarın iş yapma gü
cünü kısıtlamış oluruz. Topluma hizmet götü
ren kuruluşlardan, o topluluğun başında bulu
nan kişi köyün kendi işini kendisi yapabilme
lidir. Her zaman bir muhtar veya köylü Devlet
ten yardım bekleme durumunda olur, kendi im-
kânlariyle köylüyü kalkındırmak imkânına sa-
hibolmaz ve o düşüncede olmaz ise ve biz de ka
nunlar ile muhtarın elindeki maddi imkânları 
almaya çalışır isek, elbette köyün kalkınması 
bir ölçüde mümkün olmıyabilir. Bu maddeden, 
«kiraya verilmemek şartiyle» hükmünün çıka
rılması suretiyle belediyeler, il özel idareleri ve 
köy tüzel kişiliğine aidolan araziler de vergiden 
muaf tutulmuş olacaktır. Bu açıdan bir de öner
ge takdim ediyorum. İltifat buyurursanız, bu 
yukarda saydığım konularda, köye daha çok 
imkânlar sağlamış olacaksınız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efen

dim, aynı mahiyette idi, komisyon iştirak et
mezse aynı mahiyette önerge vermiş bulunuyo
rum zaten, o zaman söz alırım. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. Olmadığına göre verilmiş bu
lunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 14 ncü maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ede
rim, 

«Madde 14. — Aşağıda yazılı araziler, arazi 
Vergisinden daimî olarak muaftır...» 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

BAŞKAN — Sayın Yağcı 14 ncü maddeye 
şöyle girmek istiyor. Madde girişi, «Aşağıda ya
zılı araziler, Arazi Verdisinden daimî olarak mu
aftır.» 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) 
verilmemek şartiyle,» kısmı kalkıyor. 

BAŞKAN — Anladık efendim. 

«Kiraya 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddede zikredilen, «Kiraya veril

memek şartiyle» ibaresinin maddeden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Aynı mahiyette. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Arazi Vergisinin 14 ncü 

maddesi (a) bendinin son kısmındaki parantez 
içindeki ibarenin, (Devlete ait arazi ile köy tü
zel kişiliğine ait arazi için kiraya verilmeme 
şartı aranmaz) şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Orhan Daut 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 14 ncü maddesinin birinci parag

rafından sonra parantez içinde, (Aşağıdaki (a) 
ve (b) fıkralarındaki arazi için kiraya verilme
me şartı aranmaz) ibaresinin eklenmesini, aynı 
maddenin (a) fıkrasının sonundaki parantez 
içindeki ibarenin kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Komisyon adın 
Abdurrahman Güler 

Çorum 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. Ancak, her iki önerge 
aynı mahiyette olduğu için her iki önerge üze
rinde birlikte işlem yapacağım. 

(Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Avşargil'in de aynı ma
hiyettedir, okutmuyorum. Sayın komisyon ka
tılmadıklarını beyan ediyorlar. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı, kısa izahatta bulu
nacaksınız, buyurun. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, evvelâ bir hususta vuzuha varmak 
mecburiyetindeyiz. 

Yüce Meclisten kanunlar çıkarken evvelâ ko
misyondan geçer. Komisyon, bir metin üzerinde 
ittifakla veya ekseriyetle bir anlaşmaya varır 
ve Umumi Heyete gelir. Fakat, Umumi Heyete 
geldikten sonra öyle sanıyorum ki, birçok arka
daşlarımız eksiklikleri, noksanlıkları veya âdil 

225 



M. Meclisi B : 113 27 . 6 . 1970 O : 2 

olmayan bâzı hükümleri müşahade etmiş olma
mıza rağmen, «Komisyon bunu böyle istemiştir.» 
tarzında bir zihniyete saplanıp, komisyonun ge
tirdiği şekle ekseriyetle itibar etmek durumunda 
kalıyoruz. Evvelâ, Yüce Meclisin üyeleri olarak 
bu durumdan kendimizi kurtarmamız iktiza 
eder. 

Şu maddede aşikâr bir adaletsizlik ve hak
sızlık var. Bunu hepimiz görüyoruz ve anlıyo
ruz. 

14 ncü maddede; «Aşağıda yazılı arazi, kira
ya verilmemek şartiyle Arazi Vergisinden daimî 
olarak muaftır.» diyor. Yani, burada kiraya ve
rilmeme şartını komisyon ileri sürmüş ve öyle 
bir duruma gelmiş ki, (a) fıkrasının sonunda, 
Devlete ait arazi de bunun içine sokulmuş, fakat 
sonradan işin farkına varılmış. Parkına varılmış 
olacak M, parantez içerisinde (Devlete ait arazi 
için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) diye bir 
cümle de ilâve edilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Avşargil köyle
re aidolan kısmı izah ettiler. Yalnız köyleri de
ğil, il özel idarelerine, ilçelerdeki özel idarelere, 
ilçe, il belediyelerine ait araziler vardır. Birçok 
ilçeler ve birçok illerde belediyeler, alacaklı ol
dukları ahvalde, hiçbir suretle arazi sahibi olma
sa bile şahıslardan alacaklarını tahsil etmek zım
nında, haczen birçok arazi şeklindeki gayrimen
kulun sahibi olmak durumuna geçiyorlar. Bun
ları ellerinden çıkarmcaya kadar da elbette ki, 
arazilerini kiraya vermek durumunda kalmakta
dırlar. 

İlçelerdeki belediyelerin malî bakımdan ne 
kadar güç durumda bulunduklarını hepimiz bi
liyoruz ve bildiğimiz içindir ki, belediyelere ge
lir sağlayacak olan bir kanun da gündeme almak 
ve çıkarmak için sıra bekliyor. 

öte yandan, belediyelere, il ezel idarelerine 
bu külfeti yüklüyoruz. Belediye bir arazisini 
kiraya vermişse, vergi ödiyecek. Ama, biraya 
vermezse, yani arasiyi nemalandırmazsa, gelir 
getirecek hale getirmezse o zaman vergi ödemi-
yecek. Bir nevi belediyenin kendisine aidolan, il 
özel idaresinin kendisine aidolan arazisini âdeta 
çalıştırmaması gibi bir yola sevk etmiş oluyoruz. 

Bu bakımdan kanaatimce köyler için Sayın 
Avşargil izahat verdiği için oraya dokunmuyo
rum. Hakikaten köylerimizde de bugün Köy Ka
nununun ihtiyaca cevap vermediğini hepimiz bi
liyoruz. Bu maksatla Köy Kanununun da değiş

tirilmesi bahis konusu. Hükümet bu hususta da 
bir tasarı getirmek üzeredir. 

Muhtarların ne kadar güç durumda kaldıkla
rı ve hattâ birçok köylere muhtar bulunamadığı 
siyasiler olarak hepimizce malûm bir keyfiyettir. 
Muhtarlar, köy hükmi şahsiyetlerine aidolan ara
zileri kiraya vermezse, bunları işletmezse, bun
lardan gelir temin etmezse o zaman köyün umu
mi menfaatine aidolan işleri nasıl yapacaktır, 
arkadaşlar? Bu mümkün değildir. Bugün köyle
rimizde, köylülerimizden veya köylülerimizin ek
seriyetinden «salma» dediğimiz muhtar ücretini 
bile tahsil etmeye imkân bulamıyor muhtarlar. 
Köy hükmi şahsiyetine ait gayrimenkullerden 
gelir temin etmek suretiyle köy hizmetlerini ifa 
etmek durumunda kalıyorlar. 

Eğer, bu maddeden «kiraya verilmemek şar
tiyle» cümlesini çıkarmıyacak olursak, öyle zan
nediyorum ki, uygun bir kanun çıkarmış olmıya-
cağız kanaatindeyim. Bu şartın çıkarılması yö
nünde oy kullanacağınız ümidiyle saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılmadığını
za beyan ettiniz 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, bizim 
arkadaşlarımızla görüş ayrılığımız yok. Yalnız, 
arkadaşlarımızın kanun tekniği bakımından ile
ri sürdükleri takrir kabul edilirse mahzurlar 
var, o bakımdan iştirak etmiyoruz kendilerine. 

Sayın arkadaşım, 14 ncü maddenin başlığına, 
yani «Aşağıda yazılı arazi kiraya verilmemek 
şartiyle Arazi Vergisinden daimî olarak muaf
tır.» kısmını değiştirmek istiyor. Eğer bu de
ğişiklik kabul edilirse, bütün fıkralara şâmil 
olacaktır. Biz o bakımdan katılmıyoruz. Biz kö
yün, özel idarelerin belediyelerin ve Devletin bu 
neviden olan arazilerinin işletilmesinden vergi 
almak istemiyoruz ve bu yolda da takrir verdik 
Sayın Başkanlığa. 

BAŞKAN — Siz Sayın Yağcı, Komisyon ta
ralından verilmiş olan önergayi dinlediniz mi? 
Kanun tekniği bakımından belki o sisin likrinise 
yeterli bir durum arz edebilir. Onun ioin söylü
yorum. Çünkü, Komisyon diyor ki : «Ben bura
da beyanda bulunan arkadaşlarımla gayo itiba
riyle aynı gayedeyim, hedef aynı, gaye aynı. 
Galiba ifade bakımından bir fark var. O ifade 
farkını da telâfi için bir önerge verdim.» diyor. 
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İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, bu konuda mı? Ye
rinizden efendim, lütfen. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Gerçi 
bendeniz de Komisyon âzasıyım, yalnız maddede 
bu hususun açıklanması icabetmektedir. 

BAŞKAN — Dinleyin önergeyi o zaman an
larsınız. Şimdi Komisyonun önergesini okutuyo
rum. Dikkat edersek mesele anlaşılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 14 ncü maddesinin birinci paragra

fından sonra parantez içinde (Aşağıdaki (a) ve 
(b) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme 
şartı aranmaz.) ibaresinin eklenmesini, aynı 
maddenin (a) fıkrasının sonundaki parantez 
içindeki ibarenin kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Komisyon adına 
Abdurrahman Güler 

Çorum 

BAŞKAN — Yeterli mi efendim, önerge sa
hiplerini tatmin ediyor mu? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Ediyor, ediyor. 

BAŞKAN — O halde önergeleri baştan sona 
kadar okutmamızın gayesi bu. Bâzı arkadaşla
rımız diyorlar ki; «önergeyi bir defa okutuyor
sun, bir de ondan sonra teker teker okutuyorsun, 
ne lüzumu var?» diyor. İşte, oya arzı gereken 
önerge kaç tane var ve bu önergeler hangi ma
hiyettedir, neyi kapsamaktadır, onun için oku
tuyoruz yukarıdan aşağıya. 

Şimdi bu vaziyette Sayın Yağcı önergenizi 
geri alıyorsunuz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, siz de geri alı
yorsunuz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi komisyon vermiş oldu
ğuna göre katılmayı da tazammun etmektedir. 

Sayın Alaca sizin var mı beyanınız? 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Tatmin 

edildim. 
BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 

olan önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

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

Başka bir önerge var, onu okutuyorum. 
(Manisa Milletvekili Orhan Daut'un önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu da aynı mahiyette değil mi 

Sayın Güler? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH

MAN GÜLER (Çorum) — Aynı mahiyette. 

BAŞKAN — O zaman oylamaya lüzum görül
müyor.-Zaten kabule şayan görülmüş. 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddenin (a) bendinin parantez için

de «Devlete ait» kelimesinden sonra «ve köy 
hükmi şahsına ait» kelimelerinin ilâvesini arz 
ederim. 

istanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Müzakere köy 

hükmi şahsına ait araziden doğuyor. Şimdi, Sa
yın Güler'in vermiş olduğu takrir büsbütün 
genişletti. Birtakım belediyeler, vilâyetler var ki, 
kiraya vermekten dolayı çok şey kazanmaktadır. 
Hazine bu yüzden zarara uğrayacaktır. 

di. 
BAŞKAN — Sayın Eroğan, bu kabul edil-

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Ne zaman? 

BAŞKAN — Meclis kabul etti. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — öyle ise bi

zimki? 

BAŞKAN — Sizinki de ayrıca kabul edilirse 
dikkat nazarına alınma kaydiyle her iki önerge 
mukteza tâyin edilmek suretiyle Komisyona 
gider, Komisyon maddeyi getirecek oylıyaca-
ğız. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Meselenin mü
zakere esasını teşkil eden husus köy hükmi şahsı
nın arazisinin kiraya verilmiş olması halinde dahi 
muafiyete girdi. Benim önergem de bu hususu 
derpiş etmektedir , önergemin kabulünü istir
ham ederim. 
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BAŞKAN — Değişiklik önciYOslaı 'xü':c- ria
yetin oyuna sunuyorum. l\o-jv.-syoi\ IYYYİ ••/oyor. 
Kabul edenler... Kabul eLmiyeiiler... ÖÖY.Y.I 
edilmemiştir. 

Meclis, Komisyon So^eikıü Bayın Abdm'rali-
man Güler tarafından venİYiiy buluiı-an 'â^vyey\ 
dikkat nazara alma, kayd^yle La .o al cörayölf, Ko
misyon olarak filhal katılıyor nm.YYHiK? 

GEÇİCİ KOMİSİ OH A&ILİA AamniilMl-
MAM GÜLER (Çorum) — KasîkyorM c i n 
dim. 

BAŞKAı! — Dikkat. navara alınmak. kayöiylo 
kabul edilen önergeye KoYÖ-yorı ÖUÖY", kaYk-yor-. 
Bu sebeple 14 noü maddeyi, yandan bn ÖY^YÖ 
şekliyle Yüce Heyetin oyiYYi ssavyyY:'. ;i ÖYY 
bul edenler,,. Kabul etkiyenler... ')•-',, noö. «Ya.öö.c 
değişik bu şekliyle kabul. edibi'iİ3th\ 

Muhterem arkadaşlarını •?••. YYÖ. .maöde ü'^eröı-
de Sayın Nuri Ercğan tarafından verilmiş bu 
lunan önerce gelmklir. O bakımdan 4 udi 
madde ile ilgili olarak vorllm.k: bi'br^an öner
geyi okutuyorum. 

Saym Ba^.kankğa 
4 ncü maddenin (e) bendindeki .y-n-Y i-ilet

me binaları» kdiır elerinden ron>:a paY-mirr, 
içinde (Soğuk hava doyulan, k^nele-; v; baylı-
calar) ibaresinin; 

Ayrıca aynı bendin ^omraa :;:YO doy.b'Y'e'üor» 
kelimesinden ?onra «ve köy CM'lıöırsY k^kriple
rinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon, 4 ncü madde ü^erm-
de değişiklik öngören bu önergeye katılıyor 
mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDUBEAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Ka'ılmıyorv?: efen
dim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — önergemi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun etendim. 
NURİ EROâAH (İstanbul) —• Saym Ban

kan, değerli milletvekilleri; 4 ncü maddece da
imî muafiyetler sayılmış, bu arada (o) bendine: 
«Köylere ve köy birliklerine ait tarım i le tme 
binaları» ibaresi kombin. T^onıky ondan Î , ^ -
dum: Buraya köy birlikleri tarafından t'-:;İs 
edilmiş, köy birliklerinin büyük ihtiyacını kar

şı':, i, --akta olan soğuk hava depoları dâhil mi? 
"i . \ : ü değil» dediler. Şimdi, 7 - 8 - 10 -15 kö

yü hitabeden, köylünün büyük ihtiyacını karşı
lıya-ı 'bu binalardan vergi almak; muaf saydık
larını.) sdan çok daha değerli, çok daha ehemmi
yetli olan binalardan vergi almak mânasına ge-
leeektö'. Esi ine, sosyal adalete - bu terim çok 
kulla-:i3Mı ama hakiki adalete uymaz. Ayrıca, 
iç tnrİK.v:i. ve dış turisın yönünden büyük gayret
ler sar? rUJğimb; içmeler ve kaplıcalarımız var-
r.îr. La inin yanında köy odaları var. Biraz 
ov'/el, köyün iner asından vergi almamak için 
'IY'.Y YY n uğradık, ama bunun yanında, vilâye-
İY ya: ön ?iyle? bilmem. kimin yardımiyle ku
rs ":öYüö hh iönadan köylüden vergi alınacak.. 
iv-YU edelim, çok istirham ediyorum, önergem 
yoröıdYÖy Koalisyon katılmış katılmamış, bu-
Î Y I te iıJndo kalmadan elinizi ve vicdanınızı 
Itavdkote geçirerek reylerinizi önergem istikame-

liannns. Saygılar arz ederim. 
"3A İKAÖT — 4 ncü madde üzerinde verilmiş 

krdnnan değkdklik önergesine Komisyon katıl-
r.vjyor. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo-
> 'vn Ka^'Uİ edenler... Kabul etmiyenler,. Dik-
k;ö, naıara aimm.a kaydiyle kabul edilmiştir. 

Bu değişikliğe filhal katılıyor musunuz? 

GJÇİCÎİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
Yiööl GüîıEİİ (Gorum) — Katılıyoruz. 

B ö Ç1LA1T — Komisyon filhal katılmış oldu-
ğa ra gö.'C, 4 ncü maddenin komisyon tarafın
dan hazırlanmış yeni sekline (c) bendindeki 
«Tarım irdetme binaları» kelimesinden sonra pa
rantez içinde (soğuk hava depoları, içmeler ve 
kayhealar) ibaresinin eklenmesi suretiyle; yi
ne aynı bendin sonuna; «ve değirmenler» keli-
ınesinden sonra «ve köy odaları» kelimelerinin 
ilâve edilmesi suretiyle 4 ncü maddeyi bu şekil
de Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 4 ncü madde bu 
değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Geçici muaflıklar : 
Madde 15. — Aşağıda yazılı arazi, Arazi Ver

gicinden geçici olarak muaftır. 
a) Özel kanunlara göre yeniden orman ha-

knc getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl, 
b) Fidanlıklar, dutluklar, çay ve incir bah

çeleri ve meyvalıklar vücuda getirilmek üze
re bunlarla ağaçlandırılan arazi ve fidanlıklar 
10 yıl, 
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c) Bağ ve güllük haline getirilen arazi 
6 yıl, 

d) Zeytinlik vücuda getirilmek suretiyle 
ağaçlandırılan arazi 12 yıl, 

Aşılama suretiyle vücuda getirilen zeytinlik
ler 10 yıl, 

e) Kurutulan bataklıklarla yeniden ?•:(•:aaUı 
elverişli hale getirilen arazi 5 yıl, 

f) Turizm Endüstrisini Teşvik Kamımı hü
kümleri dairesinde turizm müessese:-! belgeci 
almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükel
leflerinin anılan kanunda yazılı maksatlara tah
sis ettikleri ve isletmelerine dâhil ara?;i. 5 yıl, 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazi
nin. bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş 
olduğunu ilgili vergi dairesine bütçe yıh idmb 
bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâyin 
olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden 
bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim 
yapılmazsa muafiyet bildirimin yapıldığı yılı 
takibeden bütçe yılından muteber olur. iki tak
dirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna 
kadar geçen yıllara ait muafiyet hakla d'ı:or, 

Muafiyetleri sona eren, muafiyetin bitimini 
takibeden bütçe yılından itibaren vergiye tabi 
tutulur. 

Muafiyet konusu arazinin bu maddede gös
terilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının 
şartlarını Maliye ve Tarım bakanlıkları müştere
ken tesbit eder. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 15 nci 
maddeyi okutmuş bulunuyorum. 15 nci n'adde 
üzerinde şu ana kadar söz istemiş bulunan arka
daşlarımın isimlerini okuyorum 

Sayın Gavit Oral, Sayın Hamdi Hamamcıoğ-
lu, Sayın Ahmet Şener, Sayın Zeki Çeliker. 

Başka söz istiyen? Yok. Buyurun Sayın Oral. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaşı

mız var mı efendim? Lütfen kullanınız efendim. 
CAVÎT ORAL (Adana) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
15 nci maddenin (b) fıkrasında; bugün Çu

kurova ve Ege'de inkişaf halinde bulunan ve 
plânlamanın çeşitli tedbirlerle inkişafını istedi
ği narenciye bahçelerinin bulunmaması nazarı 
dikkatimi çekmiştir. 15 nci maddenin (b) fık
rasına bu kelimenin ilâvesini istirham ediyorum. 
Bunun için de bir önerge vermiş bulunuyorum, 
önergeye iltifat buyurursanız çok teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, 
buyurunuz efendim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Vergilerde esasın sosyal adalet ilkeleri oldu
ğu bu kürsüden müteaddit defa ifade edildi. 
Bu gerçeğe iştirak etmemek mümkün değildir. 
Yine burada Sayın Komisyon Sözcüsü bu ver
gilerin şahsa bağlı olmayıp, reel ve aynî bir 
vergi olduğunu da ileri sürdüler, bu da doğru
dur. Ancak, bugün Türkiye'de nüfusun % 70 -
75 ini teşkil eden ve çiftçilikle uğraşan vatan
daşların çiftçilikten elde edebilecekleri randı
manın tamamen tabiî şartlara bağlı olduğu da 
bir gerçektir. Bu itibarla mücerret olarak sos
yal adalet ilkelerine ve yine mücerret olarak 
aynî veya reel vergi olmasına bakılarak, bir 
toprağa sahibolmak vergi mükellefi için kâfi 
olmamalıdır. 

Şimdi elinde şu kadar veya bu kadar de-
<kar toprağı olan bir çiftçi, sürecektir, eke
cektir, taşını toprağını ayıklıyacaktır; mah
sûl insan boyuna geldiği zaman bunun ta
biî âfetlerle karşı - karşıya gelmesi, bütün 
mahsulün heder olması, çiftçinin eli böğründe 
kalmasına müncer olduğu da bilinen vakıa
lardandır. Bu nedenle, sosyal adalet ilkele
rine ve mükellefin verim gücüne de dikkat 
etmek gerektiğine göre, hiç değilse mücer
ret toprak sahibi olmanın mükellef olmak için 
kâfi görülmeyerek mahsûl ahnamıyan topraK-
larda verginin yarıya indirilmesi teklifini 
arz etmek üzere huzuruna geldim. 

Şimdi köylerimizin genel durumu, - zama
nınızı fazla almamak için kısa kısa geçiyo
rum - hepimizce malûm. Yağmursuzluk, kımıl, 
süne gibi bir taibiî âfet halinde köylü sene
lik, hattâ aylık rızkını teminden âciz kal
dığı bir anda, bunun bir de - nisbeti ve mik
tarı ne olursa olsun - vergi istemek gaye
siyle kapısına vardığımız zaman, bunun in
san vicdanını rencide edeceği gibi bir netice 
ile sonuçlandığını kabul etmek mecburiyetin
deyiz., Ama yapıcı ve gücümüz yettiği, aklı
mız erdiği kadar Hükümete müzahir olma
nın da vatandaş olarak, bir parlömanter ola
rak yapılması gerekli bir vazife olduğu inan
cındayım. Hepimiz az - çok Hükümetin ka
pısına giderek yol isteriz, su isteriz, elek
trik isteriz, çeşitli, taleplerimiz olur. Bu şekil-
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de mahsul alamıyan köylünün karınca kade
rince Devlet hizmetlerine katkıda buluna/bil
mesini temin bakımından da bu tip vergilerin 
tamamen kaldırılması şeklinde bir teklifle 
huzurunuza gelmeye de vicdanım razı olma
dı. Bu nedenlerle bir teklif sunacağım; 
vergi dönemi içinde hiç ekilmemiş, -ki, bun
dan maksadımı da takdir edersiniz bizde zi
raat münavebe ile yapılır. Yani yarısı nadas, 
yansı da ekime tahsis edilmek suretiyle ya
pıldığı için - veya mükelleflerin müracaati üze
rine ekilip de her hangi bir sebeple ürün 
vermiyeceği tesbit edilen arazilerden, bu ka
nunda yazılı vergilerin yarısı alınır, şeklin
de çok iyi bir teklifle huzurunuza geldim, Bu 
teklifi kabule mazhar ve lâyik görürseniz 
vergide kısmen adaletli bir sonuca varaca
ğımız inancındayım. Teşklifime iltifat bu-
yurulmasını bilhassa istirham eder, saygıla
rımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru
nuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz 15 nci maddenin 
(b) fıkrasındaki meyvalıklar tâbiri içeri
sine, - Sayın Cavit Oral arkadaşımızın söyle
miş olduğu gilbi - aslında narenciye de girer, 
fındık da, incir de meyva kategorisi içine gi
rer. Böyle bir detaya girmek doğru değildir. 
Meselâ sadece hurma için bir meyva bahçesi 
tesis edileceği zaman yine de bu, bundan 
muaf olacaktır. O baknndan «meyvalık» den
diği zaman bütün bunların içerisine girmesi 
lâzımdır. Dolayısiyle ben de (b) fıkrasının 
yanlış olduğuna kaaniim. Çünkü.. 

MEHMET LUTFİ İSÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— İnciri niye sayıyorsunuz, üzümü niye sayı
yorsunuz?.. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Saym ar
kadaşım bilmiyorum niçin bu kadar asabi ol
du, ama... 

BAŞKAN — Sayın Şener, sizi teyit maka
mında söylüyor, o hitabı size değil, Komis
yonadır. Komisyon niçin bunları saymış da 
narenciyeyi saymamış, muaf tutmamış demek 
istiyor. Size değil hitabı. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Aslında Ko
misyon, buradaki bu (b) fıkrasını yanlış ted

vin etmiştir. Yine de İsrar ediyorum; çünkü 
fındık bir meyvadır. Zannederim buradaki 
«dutluk» tâbirinden kasıt ipek böcekçiliği 
için yetiştirilen dutluktur. Dutluk meyva bah
çesi olarak kabul edilemez. Çay bahçesini söy
leyebilir, incir bir meyva bahçessidir, naren
ciye bir meyva barçesidir, hurma bir meyva 
bahçesidir, zeytin bir meyva bahçesidir, el
ma bir meyva bahçesidir, şeftali bir ımeyva 
bahçesidir. Şayet Komisyon burada topye-
kûn «meyva bahçesi tesis edilmesi,» şeklinde 
söylemiş olsaydı bu gibi ihtilâtlara meydan 
vermezdi. 

İSayın Başkan, «zeytinlik vücuda getirmek 
suretiyle ağaçlandırılan arazi...» tâbiri de 
yanlıştır. Çünkü meyva bahçesiyle arazi ağaç
landırılmaz. Ağaçlandırma tâbiri yalnız or
man için kullanılır, meyVa fidanlariyle meyva 
bahçeleri tesis edilir. 

MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — 
Ya muz?... 

AHMET ŞENER (Devamla) — Muz da 
öyle, gayet tabiî ki, muz da bir meyva bah
çesidir. 

Zeytinlikte, aşılama suretiyle vücuda getiri
lenlere, yani yabani zeytin hüdayi nâbit olarak 
orada yetiştiği için on yıl muafiyet tanınıyor, 
fidanlıktan alıp yetiştirilen zeytinliklere de iki 
sene bir fark tanınmıştır. Muhterem arkadaşla
rım, bunda büyük hata vardır. Hiçbir zeytini, 
hiçbir meyve mütehassısı, on senede meyve ve
recektir diye düşünemez. Verse dahi bir tane, 
iki tane verir, çeşidi ortaya çıkar, ama istihsal 
kaynağı halinde meyva vereceğini zannetmem. 
Bir zeytin asgari 15 senede istediğimiz mânada 
meyva verir, şahsi kanaatim budur. Onun için 
«Zeytin dededen kalacaktır» diye bir darbıme
sel vardır. Zeytin ağacı o kadar kolay mahsul 
vermez. Çok uzun ömürlüdür, çok sonra meyva-
ya yatar, ama buradaki bulunan muafiyetin çok 
az olduğunu arz etmek isterim. Bu «ağaçlandır
ma» tâbiri de yanlıştır, doğrusu meyva bahçesi 
tesisidir. Ağaçlandırma, orman ağaçlarına has 
olan bir tâbirdir ve bütün literatürde böyledir. 

Yine (a) fıkrasında; «özel kanunlarına gö
re yeniden orman haline getirilmek üzere ağaç
landırılan arazi» diye geçmektedir. Bunda da 
yine bir yanlışlığa düşmektedirler. Kavağı unut
muşlar gibime gelir. Hiç olmazsa bir parçası 
unutulmuş olsun, daha iyi. Ama kavak ağacını 
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koymak gerekirdi. Çünkü kavakla yapılan ağaç
landırma hakikaten bir ağaçlandırmadır. Tür
kiye'de, sulanabilen, her türlü meyva ve seb
ze yetiştirilebilen en mümbit arazilere kavak 
dikilmektedir. Trekost olan İtalya kavakları 
15 - 20 sene sonra mutlaka kesilir ve bunun 
mahsulü alınmış olur, ama buraya 50 sene mua
fiyet konmuş. Acaba bu muafiyeti hangi ağaç
landırma esasına göre koydular? Çam ağacı esa
sına göre mi, fıstık ağacı esasına göre mi veya 
ladin ağacı esasına göre mi koydular, bunu an
lamak mümkün değil. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bu meyvalık 
tesisinde de bir kıstas getirilmemiştir. 10 m. de 
bir, 20 m. de bir, 30 m. de bir ağaç dikmek su
retiyle meydana getirilen meyva bahçeleri, an
ladığımız mânada meyva bahçesi sayılacak mı
dır? Belki burada Maliye ve Tarım Bakanlıkları 
bunu ayarlıyacak. Ben burada değiştirge öner
gesi verecek değilim. Ancak bu bahçelerin ve 
ağaçlandırmaların özelliklerini belirtmek için 
söz aflmış bulunuyorum. 

Buradaki tanzim şekli yanlıştır ve bilhassa 
konmuş olan muafiyetlerinin çok fazla olduğu 
zannedilir. Halbuki, gerek fundalık olsun, gerek 
narenciye olsun, gerek elma olsun öyle bir yer
de kurulabilir ki, meyvanm çeşidine göre ve 
kurduğunuz yerin özelliğine göre bunların mey
va verme süresi azalıp çoğalabilir, öyle elma çe
şitleri vardır ki, 15 - 18 sene arasında meyva 
verir. Ben meyva bahçesini kurdum ve bu bah
çede tanınan muafiyet süresinde meyva verme
mişse nereden vereceğim size vergiyi? O halde 
bunların yanlış tanzim edilmiş olduğunu, muafi
yetlerin üzerinde titizlikle durulmadan konmuş 
olduğunu arz etmek isterim. 
J5H.S-

Sayın Başkan, burada «fidanlıklar» diyor. 
Malûmuâliniz tarımda fidanlık, meyva fidanla
rının yetiştirildiği yerdir. Bunlar iki senede bir 
aşılanır ve üçüncü sene tevzi edilir. Bu fidanlık
ları da on sene vergiden muaf tutuyor. Burada 
da bir yanlışlık vardır. Büyük çelişkilere düşül
müştür. Düşününüz ki, ben arazimi sadece fidan 
yetiştirip satmaya hasrettim. Buna 10 sene mua
fiyet koymuşsunuz. Bu muafiyet, bu fidanlığın 
meyva vermesi için değil her halde... On sene 
muafiyet çoktur fidanlık için. Üç senede fidan
lıktan gelir sağlanmaya başlanır. Yanlıştır bu 
on sene muafiyet. Yanlış terimler yanyana dizil

miş ve bir muafiyet tesis etmişsiniz. Bu konuş
mamın nazarı itibara alınmasını ve bu terimle
rin komisyon tarafından yerinde kullanılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Zeki Çeliker, buyurun, 
ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Emlâk Vergisi 
Kanununun görüşüldüğü şu anda, mezkûr ka
nunun 15 nci maddesinde Sayın Hükümetin ve 
değerli Komisyonun nazarı dikkatlerinden ka
çan bir hususu tasrih ve tashih ettirmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Gaziantep fıstığı namiyle maruf kabuklu fıs
tığın, 15 nci maddenin (b) fıkrasına ithal edil
memiş olmasını, kanaatimce unutulmuş bir key
fiyet olarak addetmek icabeder. Siirt ve Gazi-
anteplde mebzul şekilde yetişen ve yetiştirilen 
tesis edilen antep fıstığından, uzun zaman ve 
emekler neticesinde meydana getirilen bu tesis
lerden aşağı - yukarı onbeş yıl süreden sonra, 
hattâ yirmi yıl içerisinde normal mahsulü idrak 
edilebilmektedir. Bu bakımdan tesis edilen fıs
tık bahçelerinin mahsul almadan, yirmi yıl ka
dar bir süre içerisinde vergiye tabi tutulması 
kanaatimizce âdil bir hareket addedilmez. 

Gaziantep fıstığı iki tarzda yetiştirilir : 
1. Fidandan yetiştirmek suretiyle, 
2. Bilhassa Siirt civarında olduğu gibi, 

yabani fıstıkların aşılanması suretiyle. 
Bugün için Siirt civarında, yapılan envan

terlere göre, 3 milyonu aşkın yabani fıstık ağa
cı mevcuttur. Yabani fıstık aşılandığı andan iti
baren normal verimini ancak 15 - 20 yılda vere
bilmektedir. Bu bakımdan 15 nci maddenin (b) 
fıkrasında değişiklik yapılmasını istiyen bir 
önergemi Riyaset Divanına arz etmiş bulunu
yorum. Bu önergeme iltifat buyurulmasını say
gılarımla arz ©derim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, açık 
oylamada oyunu kullanmıyan arkadaşımız var 
mı... Yok. Açılk oylama muamelesi sona ermiştir. 
Kupayı kaldırınız. 

Sayın Kemal Şensoy, buyurunuz. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
15 nci maddenin (b) fıkrasında (fındıklık

lar» tabiri var ve diğer maddelerle birlikte on 
yıllılk muafiyete tabi tutulmaktadır. Kanaatimi-
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ze göre fınidılk için tesbit edilen bu on yıllık mu- ] 
afiyet süresi, çok ciddî bir tetkikin mahsulü gö
rülmektedir. 

Bugün ilmî etütler ve fiiliyattaki müşahede
lerimiz şunu göstermektedir ki, fındık on yılda 
ancak neşvünema bulabilmekte ve onbeşinci yıl
da da teik - tüik mahsul vermektedir. Ancak 
tam mahsul verebileceği yıl, yirminci yıl olmak
tadır. Ama bu maddede konulan muafiyetler hiç 
bir bendte yirmi yılı bulmamaktadır. Biz bu
nunla fındığın istisnai bir dunum arz ettiğini 
ifade ediyorum fakat iltimaslı bir muamele ya
pılmağım d a.istemiyoruz. 

Bugün bu Yüksek Mecliste bulunan Ahmet 
Şener arkadaşımız fındık mevzuunda Türkiye'
de sözü »sayılır bir arkadaşımızdır, öyle talimin 
ediyorum ki, umumi beyan ve mütalâaları sıra
sında fındık mevzuuna da temas etmiş olsalar
dı, benden daha geniş ve detaylı malûmat ver
mek suretiyle, bunun asgari onb'es ydbk bir mu
afiyete tabi tutulması lâzımgeldiği yolunda fi
kir beyan edeceklerdi. Bu itibarla sözlerimi faz
la uzatmak işitemiyorum. Ayrı bir fıkrada bu on 
yıllık muafiyetin o'nbeş yıla çıkarılmasını saygı 
ile arz ve talebediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen, buyu
runuz. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarımı; 

Benden evvel konuşan Zeki Bey arkadaşı
mız benim değinmek istediğim fıstık VG fıstık 
ağacı yetiştirilmesindeki zorluk ve bunların 
muafiyeti üzerinde konuştu. Ama söz almıştım, 
ilk defa da karşınıza çıkmak bahtiyarlığım his
setmek iciu bu frsat ı kıdb^mnı, 

'ikinci bir husus efendim, burada ben kavak
lıklara rasitîıyamadım. Acaba bu «fidanlık» d'3-
yimi içerisine kavaklık; tabiri ĞQ giriyor mu, 
girmiyor mu, onu öğrenimefk isterim, Eğer gir
miyorsa, bir kavaklığın da yetişmesi uzun zama
nı alır. Madem hepsi burs la tekrarlanmıştır. | 
bunun da bu detay arasmda yar almaşım arzu 
ederim. 

Saygılarımla. (A. P, sıralarından alkvd-^r) I 

BAŞKAN — Sayın Ba&r, buyurun. 
HÜSAMETTİN ' BAŞEE (Nevşehir) — Sa- | 

ym Başkan, değerli milistvekillyri; l 
'Geçidi muafMr^m bahseden 15 noi m?u;"e- I 

nin (c) fıkrası üzerinde durmak ist'iyoiTJm. J 
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Bu fıkrada; «Bağ ve güllük haline getirilen 
arazi 6 yıl muaflıktan faydalanır.» diyor. Bili
yorsunuz ki iç - Anadolu, Güney - Anadolu ve 
Ege'nlin büyük bir kısmı bağcılıkla geçinir. Bu
radaki çiftçilerimiz uzun bir emek mahsulü bağ
larım ve güllüklerini yetiştirirler. Bu bakımdan 
imradaiki altı yıllık bir muafiyet azdır, on yıla 
çdcarmaas! için bir takrir verdim. Aynı zaman
da diğ'ür ağaçlarla beraber olan on yıllık müd
deti de içine almış olur, bağcılarımız da bu mu
afiyetten faydalanmış olur. 

'Saygılar sunarım. 

TVAŞKA'N —• Sayın Kemal Demir, buyurun. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli, rrkddaşlarîrn; 
Arazilerin vergilendirilmesi konusundaki ge-

cv-A istisnalar, drJha ziyade arazilerin ağaçlan
dır di pası. ve sınai ürünlerin yetiştirilmesine tah
mis edilmesi a m a cim gütmektedir ve bu tarzda 
ağaç] a normal ar ile bu ağaçların ürün verince
ye kadar geçen, sürelerini muafiyet içerisine al
maya, çalışmaktadır, Böyle olunca da secici 
.muafiyet içerisine alınacak ağaç cinslerinin, 
meyvalar dâhil fındık, zeytin v. s. her çeşit 
ağaç cinslerinin yetişme sürelerinin çok iyi 
incelenmiş olması gerekmektedir, şarttır. Ar
kadaşım belirtti; «Fındıkta 10 yıl azdır, 15 
yılda fındık ancak ürün verebilir. Yani o ara
zinin değer ini koruyabilir hale gelecektir.» 
dedi. Doğrudur. Kavak için ağaçlandırma bö
lümüne konulmuş 50 yıl çoktur, kavalk için 
pek çoktur. 

Böyle olunca da bu maddede, bahçe mah
sulleri dâhil, meyvalar dâhil, fındık, üzüm, 
bağ v. s., ağaçlandırmalar dâhili, teker teker 
bu ürünlerin yetişme yıllarının masrafını koru
yacak ölçüde ürün verebilecek hale gelebilece
ği yılların iyi. he s ab edilmesi lâzımdır. Onun 
için bunların yeniden gözden geçirilmesinin 
uygun olacağı kanaatindeyim, bir. 

ikinci husus; Bina vergileriyle ilgili bö
lümde, turizm teşvik belgesi almış olan mü
esseselerin ıhmaların! vergi dışı tuttuk, geçici 
muafiyet içerisinle soktuk. Şimdi, burada !bu 
müesseselerin, bu kuruluşların kurdukları te
sislerin çevresindeki arazi bölümlerini de ver
gi muafiyeti içerisine alıyoruz, 5 yıl. Oysa-, 
(bu işletmelerin binalarında da tesislerini kurup 
işletmeye geçtikten sonra bu muafiyetleri baş-
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lıyacaktır. O günden itibaren kâr müessesesi ] 
haline gelmeye bağlıyacaktır. Bu itibarla bina
lar için tanıdığımız >bu muafiyetin, hor tur is
tik müessese yapana kolaylıklar verildiği için, j 
ibu geçici istisna hükmü, kanunun sağlamak h- | 
tediği maksadı sağlamasını engelleyici bir hü
küm olarak işliyebilir. Bir turistik müessese 
kurulur, geniş arazi bölümü içerisinde kuru
lur, çevresindeki araziyi 5 yıl vergiden muaf 
(halde kalır. 5 yıl sonraki değeriyle değerlen
dirmek imkânına sahibolunur. 

Bu itibarla, turistik müesseselere binalar 
için tanınan muafiyetin yanında, bir de kurul
dukları arazi ve ona ait çevresindeki arazi için 
hiç miktar tahdidi yapmadan, hiç dönüm -
dekar tahdidi yapmadan, ne kadar olursa ol
sun, tümünü böyle bir muafiyetin içerisine 
lalmanın sakıncasına komisyonun dikkatini çek
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; sim
idi, Kemal Demir'de söz sırası bitmişti. Kemal 
Demir'den sonra ihsan Kabadayı ve Kazova'-
yı da yazdım. 

Buyurun Sayın KaJbadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 15 nci madde
nin sıralanmış olan hendleri hakkında tecrübe
den edinmiş olduğum kanaatlerimi söylemeye 
çalışacağım. 

Daha evvel konuşmuş olan ve bu işin müte
hassısı olan Sayın Ahmet Şener arkadaşım izah 
etmişlerdi, (a) bendinde «Orman haline geti
rilmek üzere ağaçlandırılan arazi için 50 yıl» 
demiş. Hakikaten bunun içine kavaklık giriyor 
ise; yakînen kavaklık mevzuunu tamyan bir 
arkadaşınız olarak söylemek isterim ki, sulak 
yerlerde taban arazide kavaklık yapılmış ise, 
onuncu yaprakta kesilmeye başlar. Yani, 10 
sene sonra kavakçılık, bal gibi sahibine verim 
verir ve gelişenler kesilir. 10 ncu yıldan âza
misi 20 nci yıl içerisinde ekilen kavaklık biter, 
sökülür, yenisi dikilir. Bu demektir ki, kava
ğı da ağaçlandırma kalbul edersiniz, kavakçı
lıkla iştigal eden vatandaş, 10 000, 20 000, 
100 000, kaç kavak dikerse diksin, hakikaten 
kavak büyük bir gelir kaynağıdır, sahibine 
çok gelir sağlar, 2 - 3 yıllık bir emeği vardır, 
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ondan sonra hemen hemen hiçbir emeği yoktur. 
Büyük gelir sağlıyacaktır, eskisini tasfiye 
e^eoek, yenisini dikecek, periyodik devam ede
cek, tek kuru?} vergi vermiyecektir. 

Geliniz, buraca bir istisna koyalım. Kavak
çılık yapanlar için âzami 15 yıl diyelim ki, ver
gi verebilsin. 50 yıl kor iseniz, sureti katiye-
de vergi vermez. Samimî olarak kavakçılıkta 
gördüğüm hata bu ve kavakçılık yapanlar' 
dpjlıa çok ortalıalli insanlar değildir. Uzunca 
sür;:, 10 - 15 yıl bekliyecek, para alacaktır. 
Orruballi yalandasın uzun süre beklemeye ta-
har,'!înü!ü yoktur. Oldukça malî durumu güc-
1Ü, k-e-nes'i kavi olan kişiler kavakçılık yapar ve 
çok kere yerini alır, 10 000, 20 000 eker, 10 
s u n sonra kavağa dönüşürler, yerini sahibine 
iade ederler. 

Böylece bilhassa Batı ve Orta - Anadolu'da 
kavakçılık mühim 'bir gelir kaynağıdır. Bu kapı 
gelir bakımından acık kalmıştır. 50 yılın çok 
allında, âzami 15 yılla, hattâ 10 yılla tahdidi 
yerinde olur. 

(b) bendinde, «Fidanlıklar, dutluklar, çay..» 
Bunlar için belki eken, emek veren bir vatan
daş 10 yıl. müddet için vergi vermez, 10 ncu 
yılda nema sağlamaya, alınterini karşılıyacak 
gelir sağlamaya başlar. Ama, aynı bendin 
içerisine inciri sokamazsınız, incir için 10 yıl 
azdır, artması gerekir. Bilhassa Batı - Anado
lu'da .şöyle bir lâf vardır, haılk dilinde söy
lerler : «Bağ insanın kendinden, incir baba
sından, zeytin dedesinden, atasından kalmalı-
dır.» derler. Batıda halkla temas eden arka
daşla;* bunu pek iyi bilirler. Bağı kişi kendisi 
eker, 5 - u senede verim alabilir, doğrudur. 
incirin babasınnkn kalması gerekir, o yüzden 
10 r.ene a?dır, incirlik için 15 olması gerekir. 
Zeytinlik ioin de konan müddet 12 yıl çok az
dır. İlmin üzerine çıkmış katî hükümlerdir 
bun.hr. Zzjlm güc emekle yetişen, uzun yıllar 
is'iyer, ömür is'tiyen, insanlara çok kere ata
sından, dedesinden kalması icabeden nesnedir. 
ödcr.ıi^li ar.kru?aslanın bunu daha iyi bilirler. 
!3!nn?£!a.İ£yh, bu .1.2 yılın, da en az 20 yıla çı-
k^rıl'?avi realiteye, gerçeğe uyar kanısındayım. 
R:v\>\ arfrnci ruı bir önerge verdim, inşallah 
iltifat görürse bir hata, bir açık kapı tashih 
edilmiş, bir haksızlık da düzeltilmiş olur. 

Saygı! arımla efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Memduh Ekşi, beyanınız 
kısa mı? 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Kısa efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Şu ana kadar bu madde üzerinde 10 arka

daşımız konuşmuştur. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; geçici muafiyet tanıyan 
15 nci madde üzerinde çok kısa maruzatta bu
lunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Kemal Şensoy arkadaşımın da ifade 
ettiği gibi, bir fındık bahçesi ekiminden itibar 
ren asgari 15, âzami 20 sene içerisinde meyvası-
nı vermekte ve sahibine yararlı bir şekle gel
mektedir. Vergi neden alınırsa alınsın, mü
kellefe zorunluk vermeden, kolaylıkla ödiyefoi-
leceği şekilde mükellefe tahmil edilmelidir. Biz, 
maddedeki şekliyle, yani 10 yıl fındık yetişen 
araziden vergi almıyacak, daha sonraki yıllar
da alacaksak, fındık yetiştiricisi hiç olmazsa, 
5 sene sadece findik fidanına vergi ödiyecek-
tir. Değerli arkadaşımın 15 yıllık muafiyet 
tanınması yolundaki önergesine iltifat buyur
manızı diliyorum. 

Arkadaşlarını; Karadeniz'de aşağı - yukan 
3 milyondan fazla fındık üreticisi vardır ve 
hiç olmazsa, bu 5 senelik muafiyeti kendileri
ne bahşedecek olursanız, hem âdil bir işlem 
yapmış olacağız, hem de kendilerini büyük bir 
mükellefiyetten, 5 senelik olsun, kurtarmış 
olacağız. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, buyurunuz, 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilli arkadaşlarım; 
15 nci maddenin (a) fıkrasında «özel ka

nunlara göre yeniden orman haline getirilmek 
üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl.» Bu, orman 
denildiği zaman, kavak da haliyle bunun ara
sına giriyor. Zaten daha evvel bendeniz bir 
takrir vermiştim. Sayın komisyon eğer kavağı 
da bu bölüme aydıysa, takririmi geri alacak
tım. 

Aziz arkadaşlarım; Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolumuzda kavakçılık ananevi bir şekil
de gelişmekte ve ormanlarımızı da vikaye et
mektedir. Meselâ, Güney - Doğu illerimizin bâ
zılarında, ailede bir çocuk doğduğu zaman, er
kek ise, tahsili için, arazisinin durumuna göre 
1 500 - 2 000 kavak dikiliyor. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Kars'ta yok. 
MuoA UUUB-H (Devamıa) — Beyefendi, 

Kars ua yoK, ama una ua, Mardin'de var, mil
le i/veısiii arKttuagiarım oıiırıer. Kars da da ka-
vaKçıiıü var sayın arKauaşım. 

.tiger doğan çocuk: Kız ise; onun düğün mas
rafları ıçm yine aynı mimarda kavaK dımlmek-
tedir. 

Yalnız, şunu da belirtmek lâzım ki, 2 nevi 
kavaK varuır. Birisi, kağıt sanayiinde kullanı
lan Kanada kavağı dediğimiz kavak, bu 8 - 10 
sene içerisinde ıüııme göre yecişıyor. Sayın İh
san Kaoadayı arkadaşımın izah buyurdukları
nın aksme, maaıesef ben de bir itirafta buluna
cağım. fcJelvı Kavağı, Türkiye'mizin Doğu - Ana
dolu ve Güney - Doğuda 10 senede yetişmez. 

Bizde bugün, ormandan mamul keresteden 
daha ziyade, kavaktan mamul kereste kullanıl
maktadır. Doğu - Anadolumuzun çok yerlerinde 
kavağı mesken malzemesi olarak kullanmakta-
yiz. 25 - 30 senelik bir kavak ağacı, bugün Do
ğu illerimizin çoğunda 350 - 400 ve 500 lira ara
sında satılmaktadır. 

Yine bir şey ilâve edeyim: İtalya'dan gelen 
bir kavak mütehassıs heyeti, Doğu'da bir hayli 
tetkik yapmıştır. Kağızman ilçesine geldiler 
ve bir itirafta bulundular. Burada bir kavak 
dikildiği zaman, ilkin 1 seneye maloluyor, 24 
sene sonra 500 lira getiriyor bu kavak. Detay
larına inmiyeyim. 

Benim istirhamım; kavağa da hiçolmazsa 
20 sene tanıyalım. Yani fidanlık kapsamına gir
mediğine göre, bir arkadaşımız gayet güzel 
ifade ettiler. Fidanlık denilince, meyva fidan
lığı, aşılanıp satılan fidanlık akla geliyor. Kava
ğın da 20 sene müddetle ithalini rica ediyorum. 

Diğer meyva ağaçları da, meselâ 5 senede 
meyva veren ağaç vardır arkadaşlar. Şeftali fi
danı çekirdekten ekilip aşısı da dâhil 6 senede 
mükemmel şeftali veriyor. Ömrü de uzun olmu
yor. Kiraz da öyle. Şimdi, komisyondan istirha
mım; meyva hususunu da üç kısma ayıralım: 
10 sene, 15 sene ve 20 sene. Meselâ Antep fıstığı 
20 senede emele geliyor ve elma ve buna müma
sil bâzı meyvalar 15 senede, bâzısı da 10 sene
de mükemmel emele geliyor. Bu itibarla bunu 
da üç kısma ayırmak gereklidir. Bu hususun bu 
şekilde ele alınmasını komisyondan rica ederim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Kazova, vaktimiz dol
muştur, çok kısa konuşmak üzere buyurunuz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Burada kavak mevzuundan bahsediliyor. 
Şimdi, kavağın dikilme şekli başkadır; ben zi-
raatçi değilim, ama az çok ziraatten de anlıyan 
bir köylüyüm. Şimdi kavak gayrimuntazam 
dikilirse ancak 40 - 50 senede meydana gelir, 
ama fenni şekilde dikilirse, yani aralarında 
dörder metre olmak üzere dikilirse 20 - 25 sene
de meydana gelebilir. Şerit halinde dikerseniz 
15 senede meydana gelir; kavağın dikim usulü 
budur arkadaşlar. 

Meyvacılık mevzuuna gelince; bu (b) ben
dinde; fındık, incir, zeytin, dut ve ondan son
ra da tekrar meyvacılık deniyor. Burada dut, 
incir, zeytin denmeseydi ben bu sözü almıyacak-
tım. Çünkü meyvacılığın içerisine vişne de girer, 
kiraz da girer. Meselâ İstanbul'da Bostancı'da 
adam tarla halinde kiraz ekiyor, vişnelik yapı
yor, elmalık yapıyor, kayısı, şeftali yapıyor. 
Bunların hiçbirisi konmamış. Ya bu maddeye 
isim olarak doğrudan doğruya meyva bahçesi 
desinler, meyva sebze bahçesi densin veya viş
neyi, kirazı, şeftaliyi, kayısıyı, elmayı da koy
sunlar. Ben komisyondan bunu rica ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok Şimdi efendim 12 tane değişik
lik önergesi vardır, bunlar üzerinde muamele 
yapılacaktır. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 
Başkanım çok kısa bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Efen

dim, 15 nci maddenin (a) bendinde: «özel ka
nunlarına göre yeniden orman haline getirilmek 
üzere ağaçlandırılan arazi» deniyor. Buna ka
vaklıklar dâhil mi değil mi?. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Dâhil değildir efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
verilmiş bulunan 12 adet değişiklik önergesi 
vardır. Komisyon bu değişiklik önergelerinin 
kendisine havale edilmesini istiyor; bütün deği
şiklik önergelerini komisyona tevdi ediyorum. \ 

tahmin ediyorum ki, bu önergeler muvacehe
sinde maddeye belki yeni şekil vereceklerdir, 
onu takiben müzakereye devam edeceğiz. Veril
miş bulunan bütün değişiklik önergeleri komis
yona havale edilmiştir. 

13 ncü madde komisyondan gelmiştir, onu 
okutup mesaiye son vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Turgut Topaloğlu'nun, Komisyonumuza ha

vale buyurulan 13 ncü madde ile ilgili önergesi, 
aynı maksadı ifade için aşağıdaki şekilde de
ğiştirilerek benimsenmiştir. 

«Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mu
tasarrıfı bulunmıyan kişiler tarafından ödenen 
Arazi Vergileri ihtilâfın ödeme yapan aleyhine 
sonuçlanması halinde ihtilâfla ilgili bulunanların 
karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde baş
vurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olu
nur.» 

Komisyon Başkam Yerine 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Sayın Güler, bu önergenizde Sa
yın Turgut Topaloğlu'nun önergesini dikkat na
zara aldınız mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH
MAN GÜLER (Çorum) — Aldık efendim. 

BAŞKAN — Tamamen mi aldınız? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim 

Turgut Beyi gitmeden evvel gördüm, kabul et
tiklerini söylediler. Heyeti Umumiyeyi meşgul 
etmemek için arz ederim. 

BAŞKAN — O halde ayrıca önergesinin oya 
konulmasına lüzum yok diyorsunuz. Yarın gelip 
de bu önergem oya konacak, derse?.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kabul et
tiler Sayın Başkanım. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH
MAN GÜLER'(Çorum) — Sayın Başkan, muta
bakat halinde halledildi. 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyon tara
fından verilen önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi bu kabul edilen önerge ile 
birlikte Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 
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15 nci maddenin müzakeresini bitirdik, bütün 
değişiklik önergelerini Komisyona tevdi ettik, 
Komisyon havale edilmesini istedi, yarınki birle
şimde 15 nci maddenin yeni şekli müzakere edi
lecek. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 yılı Bütçesi Fi
nansman Kanunu tasarısının yapılan açık oyla
masına 228 milletvekili katılmıştır. 189 kabul, 

38 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı Millet 
Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, birleşimin sona er
mesi için gerekli saat hulul etmiştir. Bu sebeple 
vaktin gecikmesi dolayısiyle 28 Haziran Pazar 
günü - evvelce alman karar gereğince - saat 
10,00 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19,05) 
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1970 yılı Bütçesi finansman kanun ı tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Ü y sayısı : 450 
Uy verenler = 2 2 8 

Kabul edenler : ıl89 
Reddedenler : 88 
Çekinserler : 1 

Oya katlimi ya ular : 220 
Açık üıyelikil'er : 2 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali CaviD Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mdhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali ihsan UluibaJhşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Tokef 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Oiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldem 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Barlas Kikıtay 
Ertuğral Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağcıoğlu 
ZeMye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahınan Güler 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İl hami Ertem 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan. Oğuz 

Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 
Akgün SiHvrili 
İsmail Hafkkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
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Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arui'Ç 
Nihad Kürşad 
Şinasa Osm*. 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Yusuf Ziya Öndeı 
TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinciioğlu 

URFA 
Neomefttlin Cevheri 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismalii Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizanuoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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GAZİANTEP 
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TRABZON 
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UŞAK 
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YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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(Başbakan) 
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Saat : 10,00 

I 
A - 'BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

(B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanu
nu tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
38 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. 
Sayılı : 197) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1970) 

I I 
SORULAR, GEİSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK ıGEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİNCİ DEFA »GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
ıB •, {BİRİNCİ -GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I , — Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ve Ada

let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 202) (Da
ğıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

X 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arka
daşının 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Ko
misyonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 
200) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 





Santı • ı M İ L L E T M E C L İ S i S. Sayısı : 

Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici 

Komisyon raporu (1 /332) 

T. V. 
BaşbaLanhL- 18 . 5 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

ti ayı :71 - 1050/370 i 

MİLLET MLTLİŞL ILVŞ KAN LIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
17 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Emlâk Vergisi kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman D emir el 

OttNLL (liMiLKCL 

Değerleme ölçülerinin birleştirilmesi zorunluğu : 
Lmlâk Vergisi tâbiri işbu tasarıda halen yürürlükte bulunan Bina ve Arazi vergileri kav

ramlarım içine almaktadır. Her iki Yerginin reel ve mahallî olmak bakımından aynı mahiyette! 
bulunmaları böyle bir birleştirmeyi ioabettirmektedir. Ayrıca her iki vergide de aynı esasa göre 
vergilendirme yoluna geçilmesi amacı da bıı konuda, ayrı bir sebep teşkil (dinektedir. Filhakika bu
günkü sistemimiz arazide servet değeri esası binada irat esası şeklinde iki ayrı ölçüye dayandı
rılmıştır. (Jcncl olarak Fınlâk Vergisi sistemlerinde bu ölçülerden sadece birisi uygulanır; meselâ 
'Federal Almanya'da her türlü emlâk baklanda servet değeri caridir; Fransa ve diğer birçok 'Ba
tı Avrupa ülkelerinde ise irat esası uygulanmaktadır. 

Bu itibarla memleketi.nizde de iki ayrı ölçü esasından ayrılarak İnil ün emlâk nevileri için 
tek bir ölçüyü uygulamanın zamanı gelmiştir. 

Vergi değeri kavramı : 
Bu tasarıda her türlü emlâk nevileri için mükellefiyetin esası vergi d"ğeri kavramına dayan

dırılmıştır. Vergi değeri, mükellefin beyanda bulunduğu devrede emlâkin normal alım - satım de
ğeri olarak tanımlanmıştır. Tîayiç değer şeklinde bilinen bu değerleme tekniği, servetleri değerlen
dirmede en çok kullanılan bir tekniktir. TTaleıı Federal Almanya Funlâk vergi]eni sisteminde bu 
teknik kullanılma.ktadır. 

Kalkınma ha.lind.eki ülkelerde dinamik bir iktisadi denge söz konusudur, (.erek merkezi Hü
kümetin gerekse mahallî idarelerin enfrastrüktür yatırımları ve diğer harcamaları emlâk değerin
de daimî bir değişiklik meydana getirmektedir; buna mukabil, benzeıi değişiklikler aynı nisbet 
ve ölçüde emlâkin iratlarında gorülmiyebilmckte; ayrıca binalarda, zaman zaman uygulanan kira 
tahditleri rejimi, irat esasma dayanan Bina vergilerinde büyük haksızlıklar yaratabilmekte; İnin
den başka sahibinin kullandığı emlâk için irat laikdiri her zaman güçlüklere vol açmaktadır. 
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Servet değerine dayandırılan vergi değeri esasının birçok bakımlardan üstünlükleri vardır. 
l'ı'atlardaki değişiklikleri izlemek 'büyük güçlükler arz eder, servet değerindeki değişiklikler ise 
daha kolay izlenebilir. Şöyle ki, emlâk alım ve veraset ve intikal vergilerinde rayiç, değerin ve 
Gelir ve •Kurumlar vergilerimizde de bu kavramın benleri olan emsal bedelinin muhtelif amaç
larla kullanıldığı dikkate alınırsa, vergi sistemimizde 'bir nevi oto - kontrol düzeninin ilk adımı 
da bu reformla atılmış olacaktır. 

Aşağıda belirtileceği üzere tasarıda mükelleflerin beyanına dayanan bir usul benimsenmiş
tir; bu yeni usulün biraz önce belirttiğimiz oto-kontrol sistemi içinde değerlendirilmesi gerekir. 
Ayrıca T. B. M. Meclisine sevk edilmiş bulunan 1970 yılı. Finansman kanun tasarısında yer alan 
gayrimenkul değer artışı vergisinde de rayiç değer esası benimsenmiştir. Böylece emlâkla ilgili 
bütün vergilerde ayın ölçü kabul edilmiş olmaktadır. 

Beyan usulünün faydaları : 
Bugüne kadar uygulanan tahrir usulü modern vergicilik görüşlerine aykırı bir tekniktir. Tah

rir usulü her şeyder önce son derece külfetli ve masraflıdır; Vergi Usul Kanunumuzda öngörül
mesine rağmen 1937 yılından beri memlektimizde genel tahrir yapılabilmiş değildir; memleket yü
zeyine dağılmış milyonlarca emlâk biriminin tahriri vergi idaresi için büyük güçlükler çıkarır. Ay
rıca halihazır sistemimizdeki binalar için irat, arazi için kıymet esası şeklindeki farklı iki tek
niğin uygulanması da ilâve zorluklar yaratmaktaydı. 

Değerlemede bâzı normlar konabilirse de, prensip itibariyle de tahrirlerde her bir emlâk 
biriminin vergi değeri ayrı olarak takdir olunur; bu sebeple değerlemede eşitlik, adalet ve kesin
lik sağlanamaz. 

Tahrirlerde görevli komisyonların aynı özellik ve seviyede kurulmasını sağlamak imkânsız
dır; bu hal, değerlemede büyük fa.rklılıklar yaratmaktadır. 

Boyan usulü, Türk vergi sisteminde genellikle benimsenmiş temel bir ilkedir. Vergi değeri 
ölçüsünün kullanıldığı diğer vergilerimizde de esasen 'beyan usulü uygulanmaktadır; beyan edi
len vergi değerlerini Vergi İdaresinin inceliyerek ek tarhiyatta bulunmak hakkı gene söz konusu 
kanunlarda tanınmıştır. 

Bu itibarla Emlâk vergileri sistemimizde de uygulanması modern ve ileri adım teşkil edeceği 
kadar diğer vergilerle organik bir bağlantı da kurulmuş olacaktır. 

Verginin tarh ve tahsilinin Maliye Bakanlığına bırakılması : 
Emlâk Vergisi reformuna girişilirken bu reformun icabı olarak, teşkilât bakımından tarh ve 

tahsil usulünün de yeni bir nizama bağlanması zorunlu görülmektedir. 
Yukarda belirttiğimiz şekilde bir oto - kontrol sistemi kurulması 'endişesi böyle bir devri gerek

li kılar; zira Emlâk Alım Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Gelir ve kurumlar vergileriyle ta
sarı halindeki gayrimenkul değer artışı Vergisi Maliye Bakanlığınca uygulanan uygulanacak 
olan vergilerdir; Emlâk vergilerinin de aynı teşkilât eliyle tarh ve tahsiJi büyük faydalar sağlı-
yacaktır. Bu hal ayrıca tahsil masraflarında tasarruf imkânı verecektir, 

Böyle bir devir, sadece tarh ve tahsil bakımından olacak, mahallî idareler gelirlerinde her han
gi bir azalmaya yol açmıyacaktır; aksine getirdiği yeni esaslarla tasarı, mahallî idarelere ek kay
naklar Bağlıyacaktır. 

Ayrıca bu durum, mahallî idarelerin personel ve 'diğer giderler bakımından büyük bir yükten 
kurtarılmaları ve onlara mahalli hizmetlerini daha verimli bir şekilde görebilme imkânı kazandı
racaktır. 

Bundan başka tasarıda yeminli emlâk eksperleri marifetiyle, beyan edilen vergi değerlerinin 
rayiç değerlerle mukayesesi esası getirilmektedir. 

Bu elemanların gereken seviyede bulundurul a bil mel eri ancak Maliye Bakanlığı bünyesi içinde 
nı.ümlvün olabilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 202) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Tasan maddelerinin gerekçesi 

Emlâk Vergisi kanunu tasarısı, daha önce de açıklandığı üzere, birinci kısmı Bina Vergisine, 
ikinci kısmı Arazi Vergisine, üçüncü kısmı da müşterek hükümlere ilişkin olarak, üç kısım için
de tertiplenmiş bulunmaktadır. Kanun tasarısının maddeleriyle ilgili gerekçeler aşağıda bu kısım
lar itibariyle belirtilmiştir. 

BİRİNCİ KISIM 

Bina Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

'Mükellefiyete mütaallik bu bölümde, kanunun mevzuuna, bina kavramına ve mükellefe mü
tedair hükümler yer almaktadır. 

Madde 1. — Mevzu 
Tasarının 1 nci maddesi hükmü gereğince, «Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu ka

nun hükümlerine göre Bina Vergisine» tabidir. Bu madde, yürürlükteki 1837 sayılı Bina Vergisi 
Kanununun 1 nci maddesine tekabül etmekte, fakat mevzu, daha açık ve basit bir şekilde ifa
de edilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika Türkiye sınırları içinde bulunan bütün binaların vergiye tabi tutulduğu belirtildiği
ne göre, maddede, eskiden olduğu gibi, binanın, ikamete veya başka bir cihete tahsis edilmesinin, 
vergiye tabi olmak yönünden bir farklılık arz etmiyeceğinin, ayrıca zikredilmesi fuzuli görül
müştür. 

Madde 2. — Bina kavramı : 
Tasarının 2 nci maddesinde, bina kavramı tarif edilmiştir. Buna göre, yapıldığı madde ne olur

sa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsi bina tâbiri içinde mütalâa edil
mektedir. 

Keza inşaatın bünyesine giren, madde ve malzemenin mahiyeti her hangi bir önem arz etmekte 
ve yapılar, taş, demir, tahta, kerpiç v. s. gibi çeşitli malzemeden yapılmış olsalar dahi, sabit ol
dukları takdirde, bina addedilmektedir. 

Vergiye tabi olmak bakımından binanın' arza ne suretle bağlı okluğunu ve ittisalini de arama
ya llüzum bulunmamakta, binanın karada, gölde ve denizde inşa edilmiş olması mahiyetini değiş
tirmemektedir. 

Mer'i kanundaki «'karada nakli kabil binalar da şahit inşaat hükmündedir.» fıkrası maddeye 
alınmamıştır. Gerçekten, karada nakli kabil bunalan iki kısımda mütalâa etmıek icabeder. Birinci
si, bâzı Batı memleketlerinde müşahede edildiği üzere portatif olarak hazırlanan evlerdir ki, kı
sım, kısım imal ve inşa edilen bu evler, belli bir yere monte edilip kurulduktan sonra sabitleşmek
te ve o mahalde inşa edilen 'binadan her hangi bir farkı kalmamaktadır. Binaenaleyh, bunları ta-
biatiyle sabit bir inşaat olarak vergi mevzuu içinde mütalâa etmek gerekmektedir. Buna karşı
lık, ikinci çeşit evler, bir vasıta i'le çekilebildi transportabl meskenlerdir. Bu çeşit ikamete mah
sus 'barınaklar daimî olarak belli bir yerde bırakılmadıkları için, sabit inşaat addedilmelerinle im
kân görülmemekte, bilâkis turizm sanayiinde önemli bir yeri olan ve bilhassa turistler tarafından 
kullanılan ve kısa bir süre belirli 'kamp ve park mahallerine yerleştirilebilen bu çeşit karada nak
li kabil meskenleri, vergi mevzuu içinde mütalâa etmek yerinde görülmemektedir. Birçok Batı 
memleketleri mevzuatı da, bu konuda aynı şekilde hükümleri ihtiva etmektedir. Bu sebeple yü-
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rürlükteki kanunda yer alan «karada nakli 'kabil binalar da sabit inşaat hükmündedir.» fıkrası 
tasarıya alınmamış ve nakil vasıtasına takılıp çekilebildi seyyar evlerin bina kavramına dâhil'bu
lunmadığı tasrihen belirtilmiştir. 

Tadarının 2 nci maddesinin 2 nei fıkrası mucibince, kanunun uygulanmasında, Vergi Usul Ka
nununun 305 nci maddesinde yazılı bina mütemmimleri de bina ille birlikte na/jarı i itibara alına
caktır. Mezkûr maddedeki bina mütemmimleri şunlardır : 

a.) Belediye teşkilâtı bulunan yerlerde, belediye sınırları içindeki binaların ve belediye teşki
lâtı bulunmıyau yerlerde, köyü teşkil eden binaların aşgal eylediği saha dahilindeki binaların 
mütemmim atından olan arazi, 

b) iler nerede olursa olsun, ticaret ve sanata tahsis edilmiş elan ve bunlarla birlikte aynı iş
te kullanılan arazi, 

c) Bina. ile sınırlanmış olup, kullanış tarzı itibariyle de bina ile birilik teşkil eden avlu, bahçe 
v. s. arazi. 

Madde 3, — Mükellef : 
Mükellefi belirten hu madde hükmü, meri kanundaki 5 nci maddeye tekabül etmekte, sadece 

yürürlükteki kanunda yvv alan «mutasarrıf» deyimi yerine, bugün Medeni Kanunda tarifi yapılmış 
bulunan «malik» deyimi kullanılmış 'bulunmaktadır. 

Filhakika Bina Vergisini, binan m maliki, malik belli değilse, ve intifa hakkı sahibi varsa bu 
hakkın sahihi, bunlar yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödemekle mükellef tutulmuşlardır. 

a) Binanın maliki; 
Bilindiği üzere, mülkiyet hakkı sahibi olan malik, o şey üzeninde, kanun dairesinde dilediği gi

bi tasarruf etmek hakkını haiz bulunan kimsedir. (Medeni Kanun : 618) 
b) İntifa hakkı sahibi; 
İntifa hakkı, hilâfına sarahat bulunmadıkça sahibine, üzerinde tesis olunduğu şeyden tamamiy-

le istifade1 etmek hakkını bahşeylemektedir. M edimi Kanunun 718 nci maddesi gereğince gayrimen
kul mallardaki intifa, hakkı, tapu cisilinc kayıt /ile teessüs odca*, (jlayrimenkul sahibi ise, intifa de
vam ettiği müddetçe -sadece 'kuru 'mülkiyete malik olup, gayrimenkuklen istifade ilkımemektc-
dir. Binaenaleyh, Ibıı durumda, vergi mükellefin i u, malik' 'değil, intifa 'hakkı sahibinin o'llmalsı, şüp-
siz adalete »daha uygun düşmektedir. Kaldıki, Medeni'Kanunun Tol nci imaddefeıinde vlo, intifa edi
len şeyin vergisinin ve bu neviden sair 'borçlarının, intifa eden kimiye tarafından 'ödeneceği belir
tilmiştir. Kaldıki yaıbancı memleketler /mevzuatında da, intifa hakkına saıhiıbolanlar mükellef tutul -
ı i niş 'bul unıma'ktaldı r. 

e) Binaya malik gibi tasarruf edenler; 
Maddenin 'bu fıkracı 'bir nevi cim niyet hükmü .mahiyetindedir. Her hangi bir 'bina üzerin'Je, ka

nunen /malik ve intifa hakkı sahibi durumunda olmamakta beraber bunu her hangi bir .şekilde 
tasarruf etmekte İseler, vergiyi ödemekle mükellef tutulacak: yukarda zikredilen kanuni vasıf
ları haiz olmadıklarım derımeyan ederek, verigiyi ödemekten kaçınaımıyacakla/rdır. Medeni Kanu
nun 887 nci maddesinde tarif edilen «zil yed» bu duruma bir misal teşkil etim ektedir. 

d) Müşterek ve (iştirak halinde malik olanlar; 
Tasarının o ncü maddesinin 2 nci fıkrasında-, müşterek mülkiyet halinde bir binaya ımalik 'olan

ların, kişisel e i i oranımda vergi ile imüke'lief 'tutulacakları beilirtıilmiş ve iştirak 'halimde ımülkiyetto 
malikleıUen her 'birinin vergiden mütesıcllsiien sorumlu oiacakları ilâve edillmiştir. Müşterek mül
kiyet halinde kullanılan gayıimenkulde, hisseler tâyin ve tesbit edilmiş olduğu takdirde, verginin 
her bisHedarın hissesi nislbetinîde kendisinden istenilmesi lâzımgelir. Bu tefrikin tapuca tescil, edil
miş olması şarttır. Zaten Medeni Kanununun 626 nci 'maddesinde de, vergi ve sair mükellefiyetlerin, 
hilâfına hüküm 'yoksa, hisseleri nıisbetinde bütün hissedarlara aidolacağı hü'kıme bağlanmıştır. 

Bu .arada, iştirak halimde mülkiyetten de .süz acımık yerinde olacaktır-. Bilindiği igibi, iştirak 
halinde mülkiyette, iştirak teşkil elden kimsielerin her birinin hakkı, o şeyin tamaımma sâridir. 
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'Medeni 'Kanunun (530 ncu .maddesi mucibince, .şeriklerin kak ve vazifeleri, iştiraki tevliÜeden, 
kanun veya mukavc'l'e •hükümleriyle muayyendir. Binaenaleyh, iştirak 'halinde mülkiyette, 'bütün 
iştirakçiler vergiyi teker teker ödemekle nıükelllef tııtulabilnıeikle 'beraber, yukarda tcimas edilen 
Meldeni Kanun hükül inleri ne gö>re, iştiraki 'meydana getiren kanun veya mukavelede, iştirakçilerin 
vazifeleri belirtilirken iştirakçiler aidma vergivi ödemekle tavzif edilen 'biri varsa, mükellef ola
rak onun muhatap tutulması, böyle 'bir sarahat olmadığı mlhvaMe de verginin, iştirakçilerden 
hor hangi 'bilinilen, kendisinin IdiğeHlıerine umumi hükümler ımuvacohesin'de riicıı etmek hakkının 
mahfuz bulunduğu id a göz önüne alınarak tahsil edilmesi icalbetmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

(îç maddeden ibaret olan bu bölümde, daimî ve geçici mu arlıklara ve meskenler için tanınan 
istisnaya yer verilim iştir : 

Madde 4, — Daimî muaflıiklar : 
13 fıkra halinde1 'belirtilen daimi muaflıkların maihiyetleri ve açıklamaları aşağıda takdim olun

muştur ; 
a) Katlma 'bütçeli idarelere, il özel idarelerine, heletdiyelerc, köy tüzel kişiliğine ve kanun'"!a 

kurulup özel bütçe ile idare edilen üniversitelere aid'olup arat gctirmiyeeck bir cihete tahsis edi
len 'binalar ile Devlete mit 'binalar. 

Bu fıkra hükmü, maldldenin. heyeti umumiyesi içinde incelenecek olursa, ımuaflık için (Devlet 
lıaıt'ç) başlıca iki tomel şartın aranmakta olduğu 'mü.şekade edilecektir : 

1. Bina, fıkrada sayılan kaımu idarelerine ve kanum'a kurulup özel bütçe ile idare edilen üni
versitelere aiklolmalndır. 

2. .Bina, a!dı geçen idare ve kuruluşlara aidolmakla beraber, irat gotirmiyecek bir cihete tah
sis edilmiş 'bulıınmalıdır. 

Devlete ait 'binalar ise şartsız olarak vergiden muaf tutulmuştur. 
ıb) İl özel idarelerine, belediyelere ve köyler ile bunların teşkil ettikleri kirlikler veya bun-

.lara Ibağiı müesselere ait; 
aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha, ve soğuk hava işletme'binaları; 
•bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı durak yerleri; 
Bu fıkranın şümulüne giren binaların muaf i yetiyle ilgili Danıştay içtihatlarının farklı olması 

sebebiyle uygulama yıllarca ayrı istikametlerde yürütülmüştür. Halbuki, yeni tasarıda kabul edi
len esas ile meselenin vuzuha kavuşturulmuş olduğu mütalâa edilmektedir. 

Böyle bir işletmenin Bina Vergisi ile ilgili bir mükellefiyeti 'bahis konusu olunca, yukarda 
arz edildiği şekilde işletmenin fıkrada sayılan kamu idare ve müesseselerine aidolup olmadığına 
bakılacaktır. Yani işletmenin böyle bir bağlılığı varsa irat getiren bir cihet de tahsis edil m em işse, 
Bina Vergisi muaflığından da faydalandırılacaktır. 

c) Köylere, köy birliklerine ve köy belediyelerine ait tarım işletme binaları ile bunlar tarafın
dan köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiylc işletilen hamam, çamaşır
hane, değirmenler; 

Bu fıkrada sayılan binaların Bina Vergisi ile ilgili bir mükellefiyeti söz konusu olduğu tak
dirde, evvelki fıkralarda arz edildiği veçhile, binanın mezkûr kamu idare've müesseselerine aido
lup olmadıklarına bakılacak, diğer şartlar da varsa, Bina Vergisi muaflığı tanınacaktır. 

Fıkra hükmü, daha ziyade tatbikatta zuhur edelbilecek ihtilâfları önlemek ve diğer bâzı vergi 
kanunlariyle ahenk temin etmek maksadiyle ted vin edilmektedir. 

d) Ordu evleri, askerî gazinolar ve kantinler ile bunların müştemilâtı; 
Bâzı ordu evlerinin Devletin mülkiyetinde bulunmaması sebebiyle böyle bir fıkranın konulma

sına lüzum hâsıl olmuştur. 
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e)l Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar; 
Malûm olduğu üzere, bu dernekler, Cemiyetler Kanunmna göre kurulan ve kamu menfaatine 

yararlı oldukları Bakanlar Kurulunca kabul edilen derneklerdir. Sayıları her gün değişebileceği 
için burada tadada ve isimlerini zikretmeye lüzum görülmemiştir. Mezkûr derneklere ait binaların 
da, genel olarak daimî şekilde muaflıktan faydala nabilceekleri kabul edilmiştir. Ancak, şu şartla 
ki, ibinanm kiralanmamış olması kaydı yanında, Kurumlar Vergisine talbi işletmelere ait veya tah
sis edilmiş olmamaları lâzımdır. 

Kamu menfaatlerine yararlı dernekler de kamu idareleri gilbi kendilerine mevdu birçok vazife
leri ya doğrudan doğruya bizzat ifade ederler veya Kızılay Derneğinin Afyon KaraJhisar Maden 
Suyu İşletmesi «gilbi bu işlerin bir veya (birkaçını ifa etmek üzere muayyen iktisadi faaliyet gösteren 
kurumlar tesis ederler. 

Bu nevi derneklere ait binaların genel olarak Bıima Vıenglisıiınıdieın mıuıaf öknıa'lam kaibuıl /ediılmdde 
beraber iktisadi faaliyet gösteren müesseselere bu muaflığın verilmemesi istenmiştir. Filhakika 
özel hukuk iktisadi teşebbüsleriyle kamu menfaatine yararlı derneklere ait iktisadi işletmeler ara
sında, birinciler aleyhine bariz farklılıklar yaratmamak için bu müesseselerin diğer vergilerle be-
Tiafber Bliıma Vıengislilnıi idle lüdamıetal' gerıeMlği Ikafbul edilmektedir ki, bugünkü tatbikat da böyledir. 

Ancak, tıajtblilklajtltla (hor Ihiamıgi Ibliır liihltllâfıa meydan vermemek için bu gibi binaların durumu fık
ranın sonuna ilâve edilen parantezli hükümle halledilmek istenmiştir. Buna göre, binanın kiralan
mamış olması yanında aidolduğu veya tahsis edil niş bulunduğu işletmelerin Kurumlar Vergisine 
tabi olup olmadığı kıstasına bakılacaktır. Mezkûr işletme Kurumlar Vergisine tabi midir? de
ğil midir? 

Şayet işletme Kurumlar Vergisi mükellefi ise, bünyesine ve görevine bakılmaksızın sahiboldu-
ğu binalar vergi mevzuu içinde mütalâa edilecek, değilse, diğer şartlar da mevcut ise, muaflıktan 
istifade edebilecektir. 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık merkezi, sanatoryum, 
prevantoryum, öğrenci yurtları ile korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri tarafından 
vücuda getirilen yurtlar, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler ve kreşler : 

Tasarının !bu fıkrası, mer'i Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası hükümlerine benzemek
le beraber oldukça önemli değişiklikleri de ihtiva etmektedir. 

Evvelâ yürürlükteki hükümde zikri geçen müesseselere, tamamen aynı mahiyette olmaları iti
bariyle «prevantoryam», «dispanser», «Sağlık merkezi*, «öğrenci yurtları» «korunmaya muhtaç 
çocukları koruma birlikleri tarafından vücuda getirilen yurtlar», «revirler» ve «kreşler» de ilâve 
edilmiş, buna mukabil mer'i kanundaki «meccani olmak» şartı yerine, bu kadar mutlak olmıyan 
ve realiteye daha uygun bir deyim olarak «kazanç gayesi olmamak» ibaresi kullanılmıştır. Bu 
suretle çok zaruri bâzı masraflarını temin için, kazanç gayesi gütmemekle beraber, cüzi giriş ve 
muayene ücreti olan hastane ve saire gibi teşekküllerin muafiyetten istifadelerinin temini sağlan
mıştır. 

g) Dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müş
temilâtı : 

Bu muafiyet 1837 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasından aynen almmjş bulun
duğu ve kâfi derecede sarih olduğu cihetle izaha lüzum görülmemiştir. 

h) Çiftçilerle ilgili muafiyet : 
Tasarının 4 ncü maddesinin bu fıkrası hükmü, yürürlükteki kanunun 3 ncü maddesinin (b) fık

rasından, »bu fıkra da 39 ısayılı Kanunla yapılan tadilât da göz önünde tutularak, aynen alınmış 
olduğundan, izaha muhtaç bulunmamaktadır. 

i) iSu ürünleri müstahsılları ile ilgili muaflık : 
Tasarının bu fıkrası yürürlükteki kanunun yukariki fıkrada sözü eidilen madld'e&injden alınmış 

bulunmakla beraber, muaflık hükmü sadece balıkçılara inhisar ettirilmemiş, su ürünleri müstahsi
li denilmek suretiyle, meselâ aynı vasıfları taşıyan sünger avcılarına da teşmil edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 202) 



_ 7 — 
Diğer taraftan, yukardaki «h» ve «i» fıkralariyle daimî muafiyete alman binaların Ibir kısmı 

ikamete bir kısmı da mezkûr fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmesi halinde, her hangi bir 
ihtilâfa mahal bırakılmaması bakımından, verginin ne suretle alınacağına dair parantez içindeki 
hüküm, tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

j) Tasarının 4 ncü maddesinin bu fıkrası yürürlükteki kanunda mevcut bulunmıyan yeni bir 
hükmü ihtiva etmektedir. 

Filhakika buna göre; 
Umuma tahsis edildiği, yetkili makamlarca kabul edilen, rıhtım, iskele, dalga kıran, demir

yolu gibi 'yapılarla, köprü, rampa, tünel gibi demiryolu mütemmimleri, bina vergisinden muaf 
olacaktır. 

Hemen ilâve etmek gerekir ki, bu muaflıktan faydalanabilmek için sözü edilen inşaatın, kamu 
veya özel hukuk kişilerine aidolması her hangi bir fark yaratmamaktadır. Her hangi bir iskele, 
hususi bir şahsa aidolsa dahi, ücretli veya ücretsiz olarak umuma tahsis edilmişse muaflıktan 
faydalnacaktır. 

Bu fıkra, esasında biri Anonim Ortaklık diğeri İktisadi Devlet Teşekkülü olarak Kurumlar 
Vergisine tabi olan ve yukarda izah edilen sebeplerle Bina Vergisi ımuaflığından faydalanamayan 
Denizcilik Bankası ile Devlet Demiryollarına ait rıhtım,, demiryolu gibi tamamen âmme hizmetinde 
kullanılan ve muaflığa alınmadıkları takdirde ağır şekilde vergilendirilmeleri ieabeden ve vergi
lendirilmeleri çok zor olup, çeşitli ihtilâflara da yol açan tesislere matuf bulunmaktadır. 

lAncak, sözü edilen tesisler, yukarda da temas edildiği üzere, aynı şartları haiz iseler, kime 
aidolursa olsun muaflıktan faydalanacaklardır. 

k) Her nevi su bentleri, baraj, sulama ve kurutma tesisleri, 
Bu fıkra hükmü, yürürlükteki kanunun 3 ncü maddesinin 8 nci bendine tekabül etmekte olup, 

izahı gerektiren bir yönü bulunmamaktadır. Ancak barajların da muafiyete alınması uygun gö
rülmüştür. 

1) Tasarının 4 neü maddesinin bu fıkradaki muaflık; yabancı devletlere aidolup elçilik ve 
konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçilerin ikametine mahsus binalar ve bunların müştemi
lâtı (karşılıklı olmak şartiyle) ve «Merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, mil
letlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binaları kapsadığı ve milletlerarası ver
gileme kaidelerine uygun bulunduğu cihetle burada ayrıca izahına lüzum görülmemiştir. 

m)' Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Mitli Eğitim Bakanlı
ğınca tasdik olunan özel okul Ih inal arı 

Tasarının 'bu fıkrası hükmü, yürürlükteki kanunun 3 neü maddesinin 5 nci fılkrasımıın ilk (kıs
mımda msvcudolan hükmün, hâdiseye vuzuh verilmesi gayesiyle, ayrı bir fıkra halinde tedvinini 
istihdaf ctmielkte oljduğundan burada ayrıca izahına lüzum igörültmemiştir. 

Maddse 5. — Geçici muaflıklar 
a) Yeni yapı muaflığı : 
Tasarının muafiyete taallûk eden geçici nraddesinin (a) bendi geerğimce, vergi değeni yani ra

yiç /bedeli 30 000 liraya 'kadar (30 000 dâhil) olmak ve mesiken olarak kullanılmak şartiyle yeni
den inşa edilen 'binalar, bina apartman ise daireler, inşalarının sona erdiği yılı (talkibeden bütçe 
yılından itibaren 10 yıllıik muafiyete talbi tutulacak tır. Vergi değeri sözü 'edilen miktarı aşan binaı-
larda ise, muaflık hükmü, .değerin 30 000 lirasına uygulanalbilcektir. 

b) Turizm teşvik muaflığı : 
Tasarının aynı maddesi ile turizm endüstrisi teşvik kanunu hükümleri dairesinde turizm, mües

sesesi! belgesi almış olan ;Grelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin aldı geçen kamunda yazı
lı malksatlara tahsis ettikleri ve istetmelerine dâhil olan binaları, inşalarının sonla erdiği veya 
m'evcult binaların bu maklsada tahsisi hallinde turizm müessesesi bölgesinin alındığı yılı talkibeden 
bütçe yıllımdan itibaren '5 yıllık geçici muafiyetten faydalandırılmalktadır. 
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c) Tabiî âfetler bölgesinde inşa lolunan binalarla ilgili muafiyet : 
Tasarının bu maddesinde tanınan 10 yıllık geçici muafiyet deprem, su basması ve yangın gibi 

tabiî âfetlerin vukubukluğu bülSgeleride bu âfetlerin vukuunu takibeden yıldan itiba.reıı en geç iki 
yıl içinde inşa cdiileın binalara :ait bulunımakitadır. Bu hakle .ayın miaddeınûın (a) fıkrası hükmii-
ııii'n uygulanmıyacağı tabiîdir. 

d) Fuar, -sergi ve panayırlarda linişia edilen binalarla ilgili ınuafiyeıt : 
Tasarının bu maddesi ile tanınan ınıuafiyot, fuar, Sıergi ve panayırlarda inşa 'olunan binaları 

kapisamla'ktadır. Ancak bu binaların mezkûr yerler kapalı 'bulunduğa! «alınanlarda (başka maksat-
larlıa kııllan-ıldıkları taikdirde muıaiiiyetiten faydaki mannyacaktır. 

Madde 6. — Köy binalarına ıait dısıttiisna : 
Mer'i 1837 sayılı Kanunaın .-] nıeü maddesinin değişlik 7 ne i f ikrahında sadece .salı ipi e ılı ıhı ika

metine mahsus olup sendik. iradı 25 liraya kadar olan binalar Bina Vergisin den muaf bulunımdk-
tadır. Aocak bu defa tasarıda yer alan benzeti hüküm daha d:a genişletilerek köylerdeki her tür
lü binaların vteıigi değerlerinde 50 bin liralık bir istisna getirilmiştir. Böylee köylerde invar faa
li y çitlerini ve belediye hudutları dışındaki yatırını i arı teşvilk vasatı hiazırlanımış olmalkta ve kalkın
ma plânlarımızda önemle ele alman köy problemi 1 erinin halli için vergi politikası yoliyle katkıda 
bulunma imkânı. do ğra aktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Matralh vs nisbet : 

Madde 7. — Matrah : 
Tasarının bu maddesiyle Bina Vergisinin matı alımın, binanın bu kanun hükümlerine göre tes-

bit edilen vergi değeri olduğu kabul edilmiştir. Vergi değerinin tanımı ise, tasarının 29 ncu 
maddesinde yapılmış bulunmaktadır. 

Değirmen, fabrika ve imalâthane gibi gayr menkullerin içine sabit bir şekilde yerleştirilmiş 
bulunan istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahının dışında bırakılmıştır. 

Madde 8. — Nisbet : 
Tasarının bu maddesi ile Bina Vergisinin nisb^i (/r 10 olarak tesbit edilmiştir. 
Madde 9. — A) Mükellefiyetin başlaması : 
'Tasarının bu fıkrasında, yeniden inşa olunan veya inşaatın bitmesinden evvel kısmen kullanıl

maya başlanan binalarla, geçici ve devamlı muaflıktan faydalanmakta iken muaflık şartlarını 
kaybeden binalar için mükellef iyetin ne zaman başlıya cağı gösterilmektedir. 

B) Mükellef iyetin bitmesi : 
Tasarının bu fıkrasında, yanan, yıkılan ve vergiye1 tabi iken devamlı muaflık şartlarını kazanan 

veya oturulması ve kullanılması kanunlarla yasaklanmış bulunan binalarda mükellefiyetin ne 
zaman sona ereceği hükme bağlanmıştır. 

DÖRDÜNDÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 
Beyan esası : 
Madde 10. — Genel gerekçede izah edilen sebeplere istinaden tasarının bu maddesi ile beyan 

esası kabul edilmiş ve verginin tarh ve tahakkukuna esas olmak üzere, (geçici ve daimî muaflık
tan faydalananlar dâhil) mükellefler beyanda bulunmaya mecbur tutulmuşlardır. 

Verginin tarh ve tahakkuku : 
Madde 11. — Bu maddeye göre, Bina Vergisi, mükelleflerin beyanı üzerine, binanın bulunduğu 

mahallin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecektir. 
Beyan yılında yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden yıllarda, Bina Vergisi her bütçe yılının 

Mart ayından itibaren o yıl için otomatik olarak tahakkuk etmiş olacaktır. 
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İKİNCİ KİSİM 

Arazi Vergi.vi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 
Madde 12. —Mevzu : 
Arazi Vergisinin mevzuunu, Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar teşkil etmektedir. 
Hemen müşahede edileceği üzere, verginin mevzuu tasarıda, 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanu

nunun 1 nci maddesinden çok daha vazıh ve kısa olarak ifade olunmuştur. 
Gerçekten verginin mevzuu tarif edilirken, mer'i kanunda olduğu üzere matraha mütaallik 

hükümlere yer verilmemiş, keza tasarının 2 nci maddesinde, bina mütemmimlerinin, bina ile bir
likte nazarı itibara alınacağı zaten belirtilmiş olduğundan, bu maddede tekrarına lüzum kalma
mış ve bu suretle mevzu, açık bir şekilde tarif edilebilmiştir. 

Arazi, vergi hukukunda genel olarak, arz üzeninde hudutları dağ, ağaç, yol, çit gibi tabiî ve 
suni işaretlerle çevrilmiş bulunan yeryüzü olarak tarif edilmekte, arazinin içinde bulunan göl
cükler, kaynaklar ve dikilen şeyler de araziden sayılmaktadır. 

Arsanın tarifine gelince; belediye sınırları içinde parsellenmiş arazi arsa sayılmıştır. Ayrıca, 
hangi arazinin, parsellenmemiş olmasına rağmen bu kanuna göre arsa sayılacağı İmar ve İskân 
Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle be
lirtileceği aynı maddede hükme bağlanmıştır. 

Mer'i Kanunda arsanın bir tarifi yapılmamıştır. Bu itibarla tasarıda arsanın bir tarifi yazıl
mak suretiyle konuya vuzuh verilmiş ve muhtemel ihtilâfların önlenmesi de sağlanmış bulun
maktadır. 

Medeni Kanuna göıv ar.salar 'da arazi mefhumuna girer ve gayrimenkul mülkiyetinin mevzu
unu teşkil eder. 

Hemen ilâve etmek gerekir ki, tasarının 2 nci maddesinin izahı sırasında da belirtildiği üzere 
Vergi Usul Kanununun 305 nci maddesinde yazılı bina mütemmimatmdan olan arazi ve arsalar, bi
na ile birlikte nazarı itibara alınacağından ayrıca Arazi Vergisinin mevzuuna girmiyecektir. 

Madde 13. — Mükellef : 
Bina Vergisinde olduğu gibi Arazi Vergisinde de mükellef, mer'i hukukî terimlere daha uygun 

olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan Arazi Vergisinin mükellefi, 1833 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinde «arazinin mutasarrıfı ve intifa hakkı sahibi varsa, müntefii veya bunlar 
yoksa araziyi mutasarrıf gibi istimal eden kimse» olarak tarif edildiği halde, tasarının 13 ncü 
maddesinde, mükellef, «arazinin maliki, malik belli değilse ve intifa hakkı sahibi varsa bu hak
kın sahibi, bunlar yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler» şeklinde tarif edilmiş bulunmak
tadır. 

Müşterek mülkiyetle bir araziye malik olanlar, hisseleri oranında vergi ile mükellef tutulacak
lar, iştirak halinde, mülkiyette ise malikler veiî'iden müteselsilen mesul olacaklardır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Muaflık ve istisnalara ilişkin bulunan bu bölüm, daimî ve geçici muaflıklar ile küçük çiftçi
likteki istisnaya ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 14. — Daimî muaflıklar : 
Tasarının bu maddesinde daimî muaflıklar beş fıkra içimde (belirtilmiştir. Bunlar, Bina Vergisi 

daimî muaflıklarına mütedair bulunan dördüncü maddenin (a), (b), (e) ve (1) fıkralarında ay
nen yer almış ve sözü edilen maddeye ait gerekmede bu konulara etraflı şekilde temas edilmiş 
olduğundan, mezkûr izahatın, tekrarına lüzum görülmemiştir. 
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Ancak, tasarının bu maddesine ilâve edilen (e) fıkrasiyle, mezarlıklar da daimî muaflıklara 
alınmış bulunmaktadır. Bugüne kadar, mezarlıklar ziyadesiyle kamu menfaatiyle ilgili bir hizme
ti ihtiva etmeleri itibariyle vergiye tabi tutulmamakta idi. Bu kere bu hüküm bir fıkra ile ka
nuna alınmış bulunmaktadır. 

Madde 15. — Geçici muaflıklar : 
Tasarının bu maddesi hükmünü iki kısımda mütalâa etmek mümkündür. 
1. Ağaçlandırılan ve yeniden değerlendirilen; arazi, 
Bu kısım, esas itibariyle yürürlükteki kanunun 3 ncü maddesi hükümlerine tekabül etmekte

dir. Ancak, mezkûr maddenin (İD) fıkrasına, muhacir ve aşiretlere tahsis edilen arazinin geçici 
muaflığına ilişkin bulunduğundan ve mahiyeti itibariyle bu fıkra ile ilgili görülmediğinden, 
burada yer verilmemiş, (B) ve (O) fıkraları birleştirilmiş, bu suretle maddeye vuzuh verilmesi 
sağlanmış ve hafızada ımuhafazası daha koliay olacak şekilde basitleştirilmiştir. 

2. Turizme tahsis edilen arazi : 
Bu fıkra hükmü de 1833 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (g) fıkrasına uygun olup, izahı ge

rektirecek bir yönü bulunmamaktadır. 
Ancak, maddeye muafiyet konusu arazinin bu maddeye gösterilen cihetlere tahsis edilmiş olup 

olmadığının şartlarını Maliye ve Tarım Bakanlıkları müştereken tesbit edeceklerine dair bir fıkra 
konulmasına lüzum görülmüştür. 

Madde 16. — Küçük çiftçi muaflığı : 
Tasarının bu maddesi, teorik görüşlerin önünde, gerek sosyal bakımdan gerek vergi tekniği 

ve tatbikatı yönlerinden Emlâk Vergisinde küçük çiftçiler hakkında bir muaflık tanınmasının zo
runluluğu neticesini ifade etmektedir. 

Böyle bir muaflığın tasarıda derpişi hakkında şu mülâhazalar ileri sürülebilir : 
1. (Tarım Ekonomimizin strüktürü göz önünde tutulacak olursa teorik görüşlerin önüne geçen 

sosyal mülâhaza ve vakıalar küçük çiftçi muaflığının şu veya bu tarzda uygulanmasını zaruri 
kılar. 

Aşağıda da açıklanacağı üzere Emlâk Alım Vergisinin araziye (arsalar hariç) taallûk eden 
nisbeti genel olarak, eski hadlerin altına indirilmiş ve müterakki bir tarifenin ihdası uygun gö
rülmüştür. 

Bu mabetler üzerinden küçük arazi sahibi çiftçilerin ödiyecekleri vergi pek cüzi bulunacaktır. 
Bu itibarla, 25 000 liralık istisna haddini vergi tarifesindeki düşük nisbetlerle birlikte değer

lendirmek lâzımdır. 
2. Verginin küçük arazi sahibi çiftçilere taallûk eden tatbik sahası çok geniş, yaygın ve dağı

nık ve tatbikatı külfetli ve zaman alıcıdır. Bütün bu güçlüklere mukabil bu sahadan sağlanacak 
varidat genel fiskal hasılat ile kıyaslandığı takdirde büyük bir önem taşımamaktadır. 

Bütıün 'bu realist görüşlerden 'hareket cddllerek, gerek sosyal bakımından gerek vergi tekniği vo 
tatbikatı yönümden, Emlâk Vergisnn(de küçük arazi ısa'hjbi 'Çiftçiler hakkında şu esaslara -göre bir 
muaJflı'k tanınmış 'bulunmaktadır. 

1. İstisna (hükmü arazimin 'değeri esas tutulmak ısuretiyle ıdüzemlenlmiş ancak, 'spekülâsyona 
fazlasıiyle mıüsait 'bulunan arsalar istisna hükmümün dışın'da bırakılmıştır'. 

2. İstisnadan topilaım 'değeri 2:5 000 liraya kadar olan arazinin tamamı, 75 000 liraya kadar 
olanların ise yine '25 000 (lirası faydalaiiildinil.mis.tir. Vergilomelde ısort köşelere mâni olimak için 
mutlaJk istisna yerine yukarıdaki gibi plâfonlu istisna usulü 'kabul eJdilmıiştir. 

>3. Verginin karakteri .ve tekniği icabı ziraat erb'aJbıua ait arazimin genel toplamıma gıiidıilmiyo-
vck bu 'bakımdan yalnız bir vergi 'dairelsi iböl'gesi toplalm ünitesi olarak Ikalbul edilmiştir. 

4. HıiLsiseli arazide imü'kel tefler bâr 'aile birliği teşkil c'diyorisa, Ideğerlerin toplu lolarak, ayrı . 
ailte 'birliği teşkil Ediyorlarsa, hisse (değerlerinin ayrı ayrı nazara aln'mak 'suretiyle istisnadan ailo 
toplumunun istif ad esi 'sağlanmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve niM>et 
Makide 17. — Matrah : 
Tasannın bu maddesine göre Arazi Vergisinin matrahı, vergi, yani arazinin rayiç bedele göre 

tâyin (olunan değeni (olmaktadır. 
Madde 18.— Nisbet : 
Bu madde ile Arazi Vergisi niisfbetleri müterakki bir tarife içimde tesibit lolunımustur. Buna göre 

vergi nisfbeti, 
İlk ıgelien 50 000 lira için binde 5 
(Sonra g>elen 75 000 » » » 6 

» •* 100 000 » » » 8 
225 001 ve d'alh'a fazlla «matrahlar için binde 10 lOÜİmaktadır. 

Arsalar için bu niislbet taJsanya binde 15 o'larak alınmıştır. Ayrıca bu nilslbetin yüzde 50 oranın
da artırılabilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki Verilmiştir. 

Bilindiği gilbi, bilhassa büyümekte olan şehirlerde arsa Idleğerl'eri ıgititıikçe artmaktadır. Bu hu
sus göız önünde tutularak arsaların daha ağır bir şekilde vergilendirilmesinin uygun olacağı dîüşü-
nüLmüş ve (vergi nisbetıi Ibinde 15 olarak tes!bit eddlmıiştir. 

Mükellefiyetin banlaması ve bitmesi : 
Madde 19. — Tasarının 'bu ımadldeısi, devamlı muaflıktan faydalanmakta iken muaflık şartları

nı kaybeden arazi ile'vergiye tabd iken (devamlı muaflık şartlarını i'ktisalbeSden arazide; bu kanuna 
göre vergi değerini tadil 'eden sebeplerin doğbıası hallimde, vergi (mükellefiyetimin ne zaman başlıya -
cağını ve n'e zaman s'ona ereceğini 'göstermektedir. 

İBu maddenin sion fıkrasındaki büküm gereğince de, Hükümet tarafımdan tasarrufu yaJsialk edilen 
araziye ait vergi (mükellefiyeti, 'keyfiyetin mükelleflerce fbilldirilmeısi veya vergi dairesinde re'sen 
tesibit edilmesi üzerine olayın vukubuilduğu tarihten ısonra 'gelecek taksütltlen itibaren sıona 'ere
cektir. 

Bilindiği üzere 'bu 'hüküm 1833 sayıllı Kanunun '2 nfci maddesinde ımevcut 'bulunmaktadır. An
cak, maddeye Bina Vergisi ımükeöllefiyetine mütenazır «ekil verillmiş re daha fazla saraıhat kazan
dırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh v© tahakkuku 

Madde 20 ve '21. — Bu maddeler, taslarının Bina Vergisi ile ilgili 'bölümünün 10 ve 11 nci mad
delerine tekabül ettiğinden ayrıca izah. eidillmem iştir. 

-ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kısümlar arasında müşterek hükümler 

BÎRÎNOI BÖLÜM 

özel kanunlardaki muaflık hükümleri 

Madde 22. — Taşanının bu maddesiyle, mer'i kanundaki hüküm aynen alıramış ve özel kanun
larda mevcut Bina ve Arazi vergileriyle illgili muaflık ve istisna hükümlerinin saklı olacağı kabul 
edilmiştir. 

Beyanname verme ve bildirimde bulunma süresi : 
Madde 23. — Beyanname verme ve bildirimde bulunma sürelerini tâyin eden bu maddenin «a» 

fıikrasmda genel olarak bütün Emlâk Vergisi mükelleflerinin 5 yılda bir defa olımak üzere o yılın 
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Mart ayı ilâ Mayıis aylarında bir 'beyanname verecekleri derpiş olunmuştur. Bu suretle memleke
timizde her 5 yılda bir 'bina ve arazi değerlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve günün rayicine 
uydurulması sağlanmış olmaktadır. 

Maddenin «b» fıkrasına göre, yeni inşaatta inşaatın bittiği tarihi takübeden 2 ay içinde mükel
lefler beyanname vereceklerdir. Ancak inşaatın kısmen bitmesi halinde kullanılmaya başlanan kı
sımlar için dalhi aynı süre içinde (beyanname verilmesi mecburidir. 

Aynı maddenin «c» fılkrası ise tasarının 33 ncü maddesine göre vergi değerinin tadilini gerek
tiren sebeplerin doğması halinde dahi bu değişikliğini iki ay içinde verigi dairesine bildirilmesini 
zorunlu kılmıştır. Bu suretle vergi değerinin tadilini gerektiren her türlü değişikliğe vergi dai
resince zamanında muttali olunacak ve gerekli işlem yapılabilecektir. 

Beyannamenin §ekil ve muhtevası : 
Madde 24. — Emlâk Vergisi, beyan üzerine taı<h edileecği cihetle, beyannamelerde idare 'bakı

mından gerekli bütün malûmatın bulunması lâzinngel inektedir. Bu selbeple de 'beyannamenin şekil 
ve muhtevasının genel olarak Maliye Bakanlığınca tesbit ve tanzim edileceği hükme bağlanımış, ay-
î'itea beyannamelerde asgari ne gibi malûmatın bulunacağı Ida tasarının 'bu m adidesin] ie taldadî ola
rak gösterilmiştir. Buna göre beyannamede; binanın yeri, kullanış tarzı, inşaat sahası ve müştemi
lâtı, aylık kira 'bedeli, arazide arazinin büyüklüğü, yetiştirme ve sulaklık derecesi, aynıca bina 
ve arazinin vergi değeri olan rayiç değeriyle hesaplanan vergi miktarınım, asgari malûmat meya-
nında bulunması gerekecektir. 

Köylerde yapılacak beyan : 
Madde 2'5. — Tasarının bu maddesi hükmüne göre, köylerde, Bina ve Arazi Vergisi mükellef

leri, Emlâk Vergisine ilişkin beyanlarını, şifahi veya yazılı olarak muhtarlara yapaeıaklardır. Bu 
beyanlar ise yine şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığınca teslbit edilecek defterlere işlenecek ve mü
kellefe de imza ettirilecektir. 

5 yılda bir, o yılın Mayıs ayına kadar genel olarak verilen beyanname müddetine otomatik ola
rak eklenen 1 aylık, ek süre içinde de bina ve arazi mükellefleri köylerde yine muhtarlara beyanda 
bulunaoaklarından tasarının bu maddesinin son fıkrasında, 'beyan kayıt defterlerinin mulhtarlarca 
bahis konusu ek sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine teslim edileceği der
piş olunmuştur. 

Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri : 
Madde 26. — Bu madde ile muhtar ve ihtiyar kurullarına Emlâk Vergisi dolayısiyle vazife ve

rilmiştir. öngörülen hükme göre muhtar ve ihtiyar kurulu deftere kayıt ettikleri mükellef beyan
larının doğruluğunu tasdik edecekler, beyanın hakikate a3rkırı olduğunu gördükleri an mükellef
leri doğru beyanda bulun'malan için ikaz edecekler, buna rağmen ısrar olunursa bu defa deftere 
gerekli meşruhatı vereceklerdir. 

Ayrıca maddenin son fıkrası ile muhtar ve ihtiyar kurulu azalarına, teşvik ikramiyesi veril
mesi kabul edilmiş, bu suretle de mükelleflerin doğru beyanda bulunmaları sağlanmış olmakta
dır. Evvelce buna benzer bir ikramiye sistemi mülga Hayvanlar Vergisi Kanunu zamanında 
tatbik edilmiş ve başardı olmuştur. 

Ek süreler içinde beyaname verilmesi : 
Madde 27. •— 5 yılda bir verilecek beyannameler için Mayıs ayma kadar tanınan kanuni süre

ye bu madde ile bir aylık ek bir süre ilâve olunmuş ve beyanname bu süre içinde verilse dahi 
vergi ziyamın meveudolmadığı kaimi edilmiştir. Vergi Usul Kanununda esasen böyle bir ek süre 
vardır. Ancak Usul Kanunundaki 15 günlük ek süre bu vergi tatbikatında 1 aya çıkarılmıştır. 

Ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi mükellefleri için yine Vergi Usul Kanununda mevcudu I an 
ikinci bir ek süre, Emlâk Vergisi mükellefleri için de öngörülmüş ve tasarının bu maddesinde, 1 nci 
ek süreye» rağmen beyannamesini vermiyen mükelleflere, tebliğ edilmek şartiyle 1 aylık 2 nci bir 
ek süre daha verileceği hükme bağlanmıştır. 
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' iştirak halinde ve müşterek mülkiyete beyanname verilmesi : 

Madde 28. — Bu maddede, iştirak ve müşterek mülkiyette beyannamenin ne şekilde verile
ceği hakkında hüküm getirilmiştir. Medeni Kanunun bu husustaki hükümleri de göz önünde tutu
larak müşterek mülkiyette beyanamenin münferiden verileceği öngörülmüştür. Müşterek mülki
yette hisseler ayrılmış olduğu cihetle, mükelleflerin kendi hisselerine düşen gayrimenkule ait ra
yiç değeri beyan etmeleri icabeder. 

İştirak halinde mülkiyette ise mükellefler müşterek beyanname verebilecekler, dilerlerse ayrı 
ayrı da beyanda bulunabileceklerdir. Münferiden beyanda bulundukları takdirde de beyan ettik
leri değerler üzerinden her birine ayrı ayrı tarhiyat yapılacaktır. 

Ancak, gerek iştirak halindeki mülkiyette gerekse müşterek mülkiyette, yeminli emlâk eks-
perlerince takdir olunacak vergi değeri, kesinleştiği tarihten itibaren tüm gayrimenkulun vergi 
değeri olacak ve beyana müsteniden ilk tarhiyatlar da buna göre düzeltilecektir. 

Vergi değeri : 
Madde 29. — Bu madde ile Emlâk Vergisi tatbikatında vergi değerinin, «rayiç bedel» olduğu 

kabul edilmiştir. 13u suretle binaların gayrisâfi iradı üzei'inden vergi alınması usulü teı-k edilmiş 
ve arazide olduğu gibi binalarda da kıymetin vergi değeri olacağı öngörülmüştür. Maddenin ikin
ci fıkrası hükmüne göre de rayiç bedel bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım be
delidir. Yalnız burada dikkat edilecek husus, rayiç değer, beyannamenin verildiği tarihteki rayiç 
değer değil beyan tarihindeki rayiç değerdir. Beyan tarihi ise 5 yılda bir beyana davet edildiği: 

yeni inşaatta inşaatın hitama erdiği, diğer tadilâtta vergi değerinin tadilini icabettiren sebeple
rin vukubulduğu tarihlerdir. Bu suretle mükellefler arasında vergi adaleti sağlanmış ve aynı tarih
te yapılan binalar arasında farklı rayiç bedel takdirinden kaçınılmıştır. 

Ödeme süresi : 
Madde 30. — Madde hükmüne göre, binalarla, arsalara ait Emlâk Vergisi, mükelleflerin 5 yılda 

bir genel beyana davet edildikleri Mart ile Mayıs devresi ile Kasım ayında olmak üzere iki tak
sitte alınacaktır. Verginin ilk taksit aynım beyannamenin verilme süresinde bağlanmasının sebebi, 
beyanamesi ile birlikte vergisini de yatırmak istiyenlerin bu taleplerini yerine getirebilmek içindir. 

Arazi Vergisi için Kasım ayı ödeme ayı olarak kabul edilmiştir. Arazi Vergisinin 1 taksitte ve 
Kasım, ayında alınmasının sebebi, hasat mevsiminin ancak bu ayda tamamen sona erınesindendir. 

Ancak, maddenin 3 ncü fıkrasında ödeme aylarını bölgelerin özelliklerine göre iller itibariyle 
değiştirebilme yetkisi Maliye Bakanlığına tanınmıştır. 

Bu maddenin son fıkrasına, 5625 saydı Kanundaki hükme mütenazır bir hüküm konulmuş ve 
taksit süresi gelmiş Emlâk Vergisi dâhil evvelki yıllara ait vergi borçları ödenmedikçe bina ve 
arazinin başkalarına devir ve ferağ edilemiyeceği hükme bağlanmıştır. İhtilaflı durumda olan ver
gilerde ise tahakkuk eden verginin emaneten alınması suretiyle satışa müsaade edilebilecektir. Bu 
hüküm sayesinde 5625 sayılı Kanunun aksaklık yaratan hükmü bertaraf edilmiş olmakta gerek 
idareye, gerekse mükelleflere bir kolaylık sağlanmaktadır. Halen meri hükme göre ancak «kesin
leşen» vergilerin tahsili mümkün olabilmekte kesinleşmemiş vergi bulunduğu takdirde ise mü
kelleflerin tapu muameleleri verginin kesinleşmesine talik edilememektedir. Ayrıca, kesinleşmemiş 
vergilerin emaneten alınabileceği hakkında meri mevzuatta bir hüküm de bulunamadığından tat
bikatta büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Tasarının bu maddesi bu aksaklıkları giderecek ma
hiyettedir. 

Vergi dairesince yapılacak işlem ve zamana;?] nn : 
Madde 31. — Emlâk Vergisi bakımından tasa n da kabul edilen yeni sisteme göre, mükellefler 

bine ve arazilerinin rayiç kıymetini beyan edecekler ve idare de bu beyana istinaden derhal ilk 
tarhiyatmı yapacaktır. Ancak, tasarının bu maddesinde öngörüldüğü üzere, beyan edilen bu ra
yiç değerler yeminli emlâk eksperleri tarafından tetkike tabi tutulacak ve rayiç değerden noksan 
gösterilen gayrimenkullerin değerleri bu eksperler tarafından yeniden takdir olunacaktır. 
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Aıncak eksperler, bu Ibaıkdıirlerd'iuiı tamamen kend i Ikıisiyatdf lerime göre yapamıyacaMarditf. Tasarının 
bu maddesinde, vergi değerlerimin takdirinde şehir ve 'köylerin tabiî, iktisadi Ve bölgesel şartla
rına göre nazara ailunacak normların bir' tüzükte belirtileceği hükme bağlanjmıştır. Bu itibarla 
eksperler tüzükte belirtilecek .normlara uymaya ona göre ve objektif olarak kıymet takdirleri yap
maya mecbur olacaklardır. 

Ayrıca 'maddede, mükelleflerce beyan edilen değer ile yeımJiınıli emlâk eksperleri tarafımdan 
takdir edilecek değer arasımda zuhur edecek farklar dolayısiyle ımükellefler lehine, Blmlâ'k Alım 
Vergisinde olduğu gibi, bir müsamaha payı kabul edilmiş ve, beyan edilen değer île takdir edi
len değer arasındaki farkın % 40 ı aşmıamıası 'halinde ceza uygıüamimıvacağı hükme bağlanmıştır. 
Ancak % 40 oranımı aşan kısıım içim kusur cezası mevzuubaıhJsolıacaktır. 

Beyanname verilmesi halinde idarece tarh ve yeniden beyana davet : 
Madde 32. — 1 mci ve 2 nci ek sürelere rağmen beyannamenin! verilmemesi halinde yapı

lacak muameleye mütedair bulunan bu madde hükmüne göre, bu gibi ahvalde emlâk eksper
leri tarafından ilgili bina veya araziye rayiç kıymet takdir edilecek ve vergi bu değer üzerin
den terhodunacaktıır. 

Ayrıca bu 'maddenin 2 nci fıkrası ile yeni bir sistem getirilmekte, idarece yapılan tarhiyata 
itiraz edilmesi halinde mükellefe, itiraz tarihinden başlamak! üzere yeniden 15 günlük bir 
beyan süresi tanınmaktadır, Bu müddet içerisinde ve beyanda bulunulursa, vergi, ihtilâf 
sonuma kadar mezkûr beyan üzerinden tarh ve taJhsil olunacak, şayet 15 günlük müddete 
rağmen (mükellef beyanda bulunmazsa, idarece yapılan tarhiyatın tahsiline devam olunacak, 
itiraz tahsilatı durdurmryacaktır. Bu suretle ihtilaflı vergiler dolayısiyle, vergi alacağının, yıl
larca tahsil olunamamasının önüne geçilmiş olmaktadır. 

İster 15 günlük sürede yapılan beyan üzerine tarhediilen vergilerin tahsili cihetine gidilsin, 
isterse 15 'günlük müddete rağmen beyanda bulunulmaması sebebiyle idarece yapılan tarhiyatın 
tahsilime devam edilsin, İtiraz Koımisyonunca tetkik neticesinde kesinleşecek matraha, göre tah
sil edilecek vergilerin düzeltileceği izahtan varestedir. 

Vergi değerini tadil eden sebepler : 
Madde 33. — Vergi Usul Kanunumun 03 ncü muaddesine mütenazır olarak tasarıya konulan 

bu maddede, vergi değerini tadil edem sebepler, tadadî olarak gösterilmiş ve Vergi Usul 
Kanununun mezkûr (maddesinde tadil sebebi sayılan bâzı haller uygulamada zorluk göstere
bileceği mülâhazasiyle tasarının bu maddesine alınımamıştır. 

özel usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık cezasının uygulanmıyacağı : 
Madde 34, »%. — Taşanının 34 ncü maddesi, 1. inci ek süre ile 2. nci ek süre içinde ve bu 

iki süre arasında beyannamelerin verilmesi halimde mükelleflere kesilecek ceza miktarlarını gös
termektedir. 

Maddenin son fıkrasına göre, özesi! usulsüzhk cezaları köyler için % 50 oranında tatbik 
edilecektir. 

35 nci madde hükmü, bu vergi tatbikatında Usul Kanununum kaçakçılık cezası ile ilgili 
hükümlerinin uyguilammıyacağına mütedairdir. (Bugüne kadar kaçakçılık cezasının, hattâ % 50 
kusul' cezasının Bina Arazi vergilerinde uygulanmalmış olması ve V. U. Kanunu hükümle
rine göre bir bina. Ve arazinin her zaman için yoklama ile tesbit edilmesinin mümkün bu
lunması sebepleri ile, Emilâk Vergisinde kaçakçılık cezasına yer verilmemiştir. 

Çeşitli hükümler 

Bina ve Arazi Vergisinde zamanaşımı süresinin Ibaşlangıcı : 

Madde 36. — Tasarının bu maddesi ile Emlâk Vergisinde zamanaşımı bakımından yeni bir 
esas getirilmiş ve Hazine zararını önlemek için beyan dışı kalan bina ve araziye idarece muttali 
olunduğu tarihte, beş yıllık zamanaşımı müddetin in başlıyacağı kabul edilmiştir. Örneğin, dokuz 
senedir beyannamesi verilmemiş bir araziye, ida rece, bu arazinin tapuda satışı sebebiyle muttali 
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olunınuşsa, idarece ıttıla tarihinden itibaren beş yıllık zamanaşımı içerisinde, geçmiş dokuz yıla 
ait Emlâk Vergisi de tarh ve tahakkuk ettirilebilecektir. 

Vergi dairesinin yardımı : 
Madde 37. — Bu madde hükmüne göre, köylerdeki bina ve araziye ait beş yılda bir alman beyan

ların köy ımoıhtar ve ihtiyar kurullarınca tesbit edilebilmesi için gerektiği takdirde muhtarlıklara 
personel yardımı yapılabilecektir. Mülga Havva ular Vergisi Kanununda da buna benzer bir hük
me lüzum görülmüş 've uzun seneler başarı ile tatbik olunmuştur. 

Vergi Ulsul Kanunu tatbikatı : 
Madde 38, 39. — Tasarının 38 nci maddesi, bu kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 

Vergi Usul Kanununun bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerinin tatbikine devam olunacağını 
âmirdir. Esasen, tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten evvelki zamanlara aidolup henüz 
muameleleri neticelenmemiş işlerde Vergi Usul Kanunu hükümlerinin tatbiki, müktesep hak ve 
vergi adaleti yönünden zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca, bu kanunda aksine bir hüküm bulunma
dıkça Vergi Usul Kanunu hükümleri Emlâk Vergisinde de tatibik olunacaktır. 

Tasarının 39 ncu maddesine göre yeminli emlâk eksperleri Emlâk Vergisi tatbikatı bakımından, 
Vergi Usul Kanununca vergi inceleme yetkisini haiz olanlara tanınan bütün salâhiyetlerle teçhiz 
edilmiştir. 'Bu suretle, adı geçen eksperler de Vergi Usul Kanununda gösterilen vergi inceleme 
yetkisine haiz olacaklardır. 

Vergi hasılatından verilecek payla-r : 
Madde 40. — Tasarının bu maddesi, Emlâk Vergisi hasılatının il özel idareleri ile belediyeler 

arasında hangi nisbette bölüşüleceğine dair hükümleri ihtiva etmektedir. Adı geçen idarelere ve
rilecek paylardan artakalan miktar ise, verginin tarh, tahakkuk ve tahsil masrafları karşılığı 
olarak Hazinede tutulmaktadır. 

Madde 41. — Tasarının bu maddesine göre, 50 kuruşa kadar vergi kesirleri atılacak, '50 kuruş
tan fazla olan kesirler ise bir liraya iblâğ edilecektir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Son hükümler 
ıKaldınlan hükümler : 

Madde 42. — Tasarının bu maddesinde, tasarının kanunlaşması ile birlikte yürürlükten kaldırı
lacak kanunlar ile diğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri gösterilmiş bulunmaktadır. 

Geçici madde 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi, bu kanunla yürürlükten kaldırılan ka
nunlardaki geçici vergi muaflığından faydalanan ve faydalanması icabeden muaflıkların saklı 
tutulacağını âmirdir. 

Geçici madde 2. — Bu madde hükmüne göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan 
devre ile ilgili tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri halen iner'i Bina, Arazi ve Usul Kanunu ile bun
ların ek ve tadilleri hükümleri gereğince ve özel idarelerce yapılacaktır. 
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Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzla havale buyrulan, Hini fi k Vergisi kanun tasarısı, Maliye Bakanlığı temsilci
sinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edilmiştir; tasarıda uygun görülen değişiklikler aşağı
da gcrekçel eriyle arz edilmiştir. 

Elmlâk Vergisi kanun tasarısı yeni bir vergi! ihtiva etmemekte, uzun süreden beri uygu
lanan Bina, Buhran ve Savunma vergileri ile Arazi Vergisinin yerine kaini olmaktadır. 

Tasarı üo kısım halinde hazırlanmıştır, Brinei kısımda Bina Vergisi, ikinci kısımda 
Arazi Vergisi ve üçüncü kısımda ise her iki vergi ile ilgili usul hükümleri yer 'ahmaktadır. 
Tasarı birçok bakımlardan reform mahiyetindedir. 

Halen binalar irat esasına, arazi ise kıymet esasına göre vergilendirilmektedir. Yeni 
tasarı ile her iki itıevi gayrimenkul de kıymet esasına göre vergilendirilecektir, 

Ayrıca tasarı ile 'tahrir usulünden boyan usulüne geçilmektedir; Vergi Usul Kanununun 
10 yılda bir genel tahrir yapılacağına! ilişkin âmir hükmüne irağmcu kırk seineye yakın bir 
zamandan beri yeni bir tahrir yapılabilmiş değildir. Tahrir usulü gerek mükellefler gerekse 
idarö için son derece masraflı ve külfetlidir. Memleket sathına yayılmış milyonlarca gayri
menkul biliminin tahriri uzun yılları almakta ve takdir edilen irat. veya kıymetlere gerek 
mükelleflerin gerekse vergi idaresinin itirazları dolayısiyle işlemler sürüncemede kalmakta
dır; bu durumdan, geçmiş yıllar vergilerini toptan ödemek zorunda kalan mükellefler kadar, 
gelir temininde geciken 'mahallî idarelerimi/ de şikâyetçidir. Beyan) usulü bu şikâyetlere som 
verecek bir yenilik getirmektedir. 

Beyan' edilecek vergi değeri bina ve arazimin rayiç bedeli olup gayrimeııkullerin beyan ta
rihindeki normal alım satımı bedelinden ibaret ir. 

Boyan usulü vatandaşlarımızın yabancısı olduğu bir husus değildir. Kim lâk Alım Vergisinde ve 
Veraset ve İntikal Vergisinde gayrimenkullerin rayiç bedeli mükellefler tarafından beyan edilmek
tedir; idare, beyan edilen değerleri inceleme'.: yetkisine sahiptir. Aynı esas bu tasanda da mevcut
tur. 

Yııkauiaki hususlara ilâve olarak Hükümet insansının. genel gerekçesinde yv-v alan açıklamalar 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Baslık aynen kabul edilmiştir. 
Madde : 1, 2, '.) ve 4. — Aynen kabul edibindir. 
Madde 5. — (a) fıkrasında yer alan muafiyet hükümleri, Arazi Vergisiyle ilgili olarak tasarının 

Ki ncı maddesinde yer alan esaslara, benzer hah» getirilmiştir. Vergi değeri 50 bin liraya kadar 
olan binalar, inşa tarihinden itibaren 10 yıl müddetle.vergiden muaf olacaktı t. 

Hükümet tasarısında bu had <>0 bin lira olara.': yev almaktadır; tasarı ayrıca değeri IH) bin lirayı 
aşan bütün binalarda istisna hükmünün, değerin :>() bin lirası için mutlak suretle uygulanmasını 
derpiş ediyordu. Komisyonumuz, istisna hükmünün 100 bin. liraya, kadar olan binalarda sadece, 
değerin 50 bin liralık kısmı için; değeri 150 bili liraya kadar olan binalarda ise 25 bin liralık kısmı 
için 10 senelik, süreyle uygulanmasına., karar vermiştir. Değeri 150 bin liradan fazla olan binaların 
bu istisna hükmünden İstifade ettirilmemesi uygun görülmüştür. 

Maddenin (b), (e) ve (d) fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 6 ve 7. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bina Vergisi nisbetlerinin de Arazi Vergisinde olduğu gibi bina değerlerine göre 

farklılaştırılması esası kabul edilmiştir. Vergi değeri düşük binalardan daha az nisbetlerde vergi1 

alınması uygun görülmüştür. Buna göre vergi nisbetleri, vergi değeri 50 bin liraya kadar olan 
binalarda binde 7; 100 bin liraya kadar olan binalarda binde 8; 150 bin li'raya kadar olan binalarda 
binde 9 ve 150 bin liradan yüksek olan binalarda ise binde 10 olacaktır. 

Madde 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. — îşbu maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Tasarı metnindeki maddenin, arsalarda vergi nisbetini yüzde 50 ye kadar artırabil

mek hususunda Hükümete yetki veren son fıkrasının metinden çıkarılması uygun görülmüştür. 
Diğer fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

Madde 19, 20, 21 ve 22. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23. — (a) fıkrasında yer alan beyan süreleri bina ve arsalar için 5 yılda bir defa, arazi 

için ise 10 yılda bir defa olmak üzere değiştirilmiştir. 
Köylü vatandaşlarımızın, 5 yılda bir beyanda bulunmak külfetinden kurtarılmaları uygun görül

müştür. 
Maddenin (b) ve (c) fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
Madde 24. — Beyanname muhteviyatiyle ilgili iş bu maddenin (b) ve (e) fıkralarında değişik

lik yapılmış, diğer fıkraları ise aynen kabul edilmiştir. 
(b) fıkrasında yapılan değişiklikle, beyannamelerde, inşaatın nevinden başka inşa tarihi ve 

mükellefiyete giriş yılının gösterilmesi gerekecektir. 
(e) fıkrasında yapılan değişikliğe göre beyannamelerde, aylık kira bedeli, sadece kiraya verilme 

halinde gösterilecektir. 
(k) fıkrasının tasnifi alfebeye uymadığından (i) harfiyle tasnife tabi tutulmuştur. 
Madde 25. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde '26. — Maddede yer alan % 75 ve %' 05 ifadelerinin yazıyla yüzde 75 ve binde beş 

şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
Madde 27, 28, 29 ve 30 aynen kabul edilmiştir. 
Madde 31. — Maddede yer alan «Yeminli emlâk eksperi» ibaresinin metinden çıkarıl/ması, ha

len böyle bir sınıf memuriyetin bulunmaması dolayısiyle uygun görülmüştür. İlerde böyle bir sı
nıf memuriyet kurulduğu takdirde Emlâk Vergisiyle ilgili incelemelerde bu memurlar da görev
lendirilebilecektir. 

Bunun yerine «inöeleme yetkisine sahip me murlar» tâbiri kullanılmıştır. 
Birinci fıkra sonundaki «matrarlan yerine geçmek vergi değerlerini» ifadesi «raatr'alhlar ye

rine geçecek vergi değerlerini» şeklinde değiştirilmiştir. 
ikinci fıkra aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü fıkrada yer alan cezasız tarlhıyatla ilgili değer farkları nisbeıti yüzde 40 tan 50 ye çı

karılmıştır. 
Madde 32. — Bundan evvelki maddede olduğu şekilde, «Yeminli emlâk eksperleri»! tabiriyle 

ilgili düzeltme bu ımıaddenin birinci fıkrasında da yapılmıştır. 
ıtkinci ve üçündü fıkralar aynen kabul edilmiştir. 
Madde 312. — Sadece 3 ve '6 ncı fıkralarda ifade hataları düzeltilmiştir. Diğer fıkralar aynen 

kabul edilmiştir. 
Madde 314. — Beyanlarla ilgili özel usulsüzlük cezalarının bâzı hallerde, ödenmesi gereken 

vergi asıllarını geçebilme ilhtimıallerini önliyebilmek bakımından maddeye aşağıdaki fıkranın ek
lenmesi uygun görülmüştür. 

«Her halde bu usulsüzlük cezaları ödenmesi gereken verginin yüzde 215 ini geçemez.» 
Madde 35, 36, 37 ve 318. — işbu maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Taşandaki 39 ncu madde metinden çıkarılmıştır. Buna sebep 31 nıci maddeyle ilgili Komisyonu

muz değiştirişinde belirtildiği gibi halen mevcudolnuyan yeminli emlâk eksperleri sınıfına incele
me yetkisinin verilmesi hukuk: anlayışına uygun bulunmamıştır. 
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Madde 40. — Tasarıdaki 41 nci madde olup aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 1. — Tasarıda Bina Vergisiyle ilgili muafiyetler konusunda müktesep haklar 

malhfuz tutulmuş, fakat, inşa tarihleri 5 nci maddenin (>a) fıkrasında derpiş edilen 10 yıllük süre
yi aşmadığı halde her hangi bir muafiyetten fayda] anmıyan binalar dikkate alınmamıştır. 

Komisyonumuz bu gilbil binalar hakkında da ve inşa tarihlerimden itibaren geçen 10 yıllık sü
renin, 1 . 3 . T97İ1 den sonra kalan kısmı için geçici muafiyet hükmünün uygulanması esasının 
metne itlhaline karar vermiştir. 

Bu dunumda 19Ö1 yılında inışa edilen bir bina sadece bu kanunun uyigulanaJcağı ilk yıl olan 
1'9'T'l yıllında Bina Vergisinden muaf olacaktır. 

Geçici madde 2. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 41 ve 42, — Tasarının 42 ve 43 ncü maddeleri olup aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu saygıyla arz ederiz. 

•Başkan 
Afyon 

H. Dinçer 

Çoruml 
A. Güler 

Kars 
Söz haJkkıtm mahfuz 

T. Artaç 

Söztcü 
Ankara 
T. Toker 

Erzincan 
S. Perinçek 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
0. Vural 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Muğla 

A. Buldanh 

Diyarbakır 
A. Ensarioğlu 

Sakarya 
T. Bioztepe 

İmzada bulunamadı 

Adana 
M. K. KüçüMepepınar 

imzada bulunamadı 
Kars 

î. H. Alaca 

Süit 
M. N. Oktay 

• 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

EMLÂK VERGİSİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Bina Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 

MADDE 1. — Türkij'-e sınırlan içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina 
Vergisine tabidir. 

Bina tâbiri : 

MADDE 2. — Bu kanundaki bina tâbiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek 
su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. 

Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlik
te nazara alınır. 

Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar ev
ler ve benzerleri bina sayılmaz. 

Mükellef : 

MADDE 3. — Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina
ya malik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak 
halinde mükellefiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflıklar : 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek şartiyle Bina Vergisinden daimî ola
rak muaftır. 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve kanunla ku
rulup özel bütçe ile idare edilen üniversitelere ait binalar ile Devlete ait binalar. (Devlete ait bi
nalar için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) 

b) II özel idarelerine, belediyelere ve köylere ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler ve
ya bunlara bağlı müesseselere ait; 

aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları; 
bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı durak yerleri; 
c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları ile bunlar tarafından köylünün umu

mi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen hamam, çamaşırhane ve değirmen
ler; 

d) Orduevleri, askerî gazinolar ve kantinler ile bunların müştemilâtı; 
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GEÇÎCl KOMİSYONUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

EMLÂK VERGÎSÎ KANUNU TASARISI 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Bina Vergisi 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 

MADDE 1. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Bina tâbiri : 

MADDE 2. — Taşandaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Mükellef : 

MADDE 3. — Tasarıdaki1 metih Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflıklar : 

MADDE 4. — Taşandaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere 
aidolmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartiyle); 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık merkezi, sanatoryum, 
prevantoryum, öğrenci yurtları ile korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri tarafından vücuda 
getirilen yurtlar, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler ve kreşler; 

g) Dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müşte
milâtı ; 

h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle makina ve alet, depoları, zahire ambarları, samanlık
lar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (Seralar) ve 
benzeri binalarla işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları; 

i) Su ürünleri müstahsıllarımn istihsalde kullandıkları ağ ve alet depoları, kayıkhaneler, de
nizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları; 

(Yukarda (h) ve (i) fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikamete ve bir kısmı da mezkûr 
fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde vergi, yalnız ikamete tahsis olunan 
kısım için alınır.) 

j) Umuma tahsis edildiği Maliye Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve bun
ların mütemmimleriyle demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, peron, 
alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, cer \ e malzeme depoları gibi 
demiryolu mütemmimleri, (diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman ve müstakil idarehane bina
ları mütemmim sayılmaz.) 

k) Her nevi su bentleri, baraj, sulama ve kurutma tesisleri; 
1) Yabancı devletlere aidolup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçilerin ika

metine mahsus binalar ve bunların müştemilâtı (karşılıklı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bu
lunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait bi
nalar ; 

m) Kazanç temini gayesi bulunmıyan ve genel eğitime yararlı olduğu Millî Eğitim Bakan
lığınca tasdik olunan özel okul binaları; 

Geçici muaflıklar : 

M L ^ D D E 5. — İAşağıda yazılı binalar Bina Vergisinden geçici olarak muaftır; 
a) Vergi değeri 30 000 liraya kadar (30 000 dâhil) olmak şartiyle yeniden inşa edilen bina

lar, bina apartmain ise daireler, mesken olarak kullanılmak kaydiyle ve inşalarının sona erdiği 
yılı 'takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl. 

Vergi değeri 30 000 lirayı aşan binalarda yukardaki muaflık hükmü değerin 30.000 lirası için 
aynı süre ile uygulanır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin mesken olarak kullanılması şartiyle, satınalma 
veya sair ısurette iktisabolunması halinde de yukardaki hüküm bakiye müddet için tatbik edilir. 

İlâve inşaatlarda, bu kısım için yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır. 
Binanın, bina apartman ise dairenin kısmen veya tamamen meskenden başka maksatlara tah

sisi halinde bu 'bina veya daireye tanınmış bulunan muafiyet, tahsisin yapıldığı yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren düşer. 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik (Kanunu hükümleri dairesinde Turizm Müessesesi belgesi al
mış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis 
ettikleri ve işletmelerine dâhil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksa
da tahsisi halinde Turizm (Müessesesi belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 
5 yıl; 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Geçici muaflıklar : 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı binalar geçici olarak bina vergisinden muaftır. 
a) Vergi değeri 50 bin liraya kadar (50 bin dâhil) olmak şartiyle yeniden inşa edilen binalar, 

bina apartman ise daireler, mesken olarak kullanılmak kaydiyle ve inşaatlarının sona erdiği1 yılı ta
kibeden bütçe yılından itibarer 10 yıl, 

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

Vergi değeri 150 bin liraya kadar olan binalarda ise yukardaki muaflık hükmü, değerin 25 bin 
lirası için ayni süreyle uygulanır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin mesken olarak kullanılması şartiyle, satmalma veya 
sair suretle iktisabolunması halinde de yukardaki hüküm bakiye müddet için tatbik edilir. 

İlâve inşaatlarda, bu kısım için yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır. 
Binanın, bina apartman ise dairenin kısmen veya tamamen meskenden başka maksatlara tahsisi 

halinde bu bina veya daireye tanınmış bulunan muafiyet, tahsisin yapıldığı yılı takibeden bütçe 
yılından itibaren düşer. 

b) Turizm endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri1 dairesinde turifcm müessesesi belgesi almış 
olanlar Gelir veya Kurumlaır Vörgisâ mükellefiyetleri dâhlil binaları, 'inşaatlarının sona (eridiği veya 
mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde Turizm Müessesesi Belgesinin alındığı yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren 5 yıl; 
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(Hükümetin teklifi) 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vukubulduğu bölgelerde bu âfetlerin vuku
unu takibeden yıldan itibaren en geç 2 yıl içinde inşa edilen binalar 10 yıl süre ile geçici mua
fiyetten faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.) 

Mezkûr bölgeler Maliye ve İmar ve İskân Ba kanlığınca müştereken tesbit olunur. 
d) Fuar, sergi ve panayırlarda inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı zaman

larda başka maksatlarla kullanılan binalar hariç.) 
Yukarda «a», «b», «c» ve «d» fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için mükelleflerin 

mezkûr fıkralarda yazılı hallerin vukuundan itibaren 2 ay içerisinde keyfiyeti ilgili vergi daire
sine bildirmeleri veya beyannamelerine bu maksatla bir bildirim eklemeleri şarttır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından 
muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait mua
fiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

Köy binaları için istisna : 

MADDE 6. — (Köylerdeki binaların değerlerinin 50 000 lirası, bu vergiden müstesnadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah : 

MADDE 7. — (Bina vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

ıSabit istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz. 

Nisbet : 

MADDE 8. — (Bina vergisinin nisbeti binde ondur. 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 

MADDE 9. — A) Mükellefiyetin başlaması : 
Bina vergisi mükellefiyeti, 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin beyana davet edildikleri yılı, 
b) Yeniden inşa olunan binalar için inşaatın bittiği yılı, 
c) Yeniden inşa olunup inşaatın bitiminden önce kısmen kullanılan binaların kullanılan her 

kısmı için kullanma yılını, 
d) Muafiyetin sukut ettiği yılı, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
B) Mükellefiyetin bitmesi : 
Yanan, yıkılan ve vergiye tabi iken devamlı muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı 

mükellefiyet, bu olayların vukuu tarihini takibeden taksitten itibaren sona erer. 
Oturulması ve kullanılması kanunlara dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, bu hallerin 

devam ettiği sürece alınm,az. 
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(Geçici Komisyonun değiıştirişi) 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vuîıubulduğu bölgelerde bu âfetlerin vukuunu 
takibeden yıldan itibaren en geç iki yıl içinde inşa edilen binalar 10 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.) 

Mezkûr bölgeler Maliye ve imar ve iskân Bakanlığınca müşterek tesbit olunur. 
d) Fuar, sergi ve panayırlarda inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı zamanlarda 

başka maksatlarla kullanılan binalar hariç) 
Yukarıda «al», «b», «c» ve «d» fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için mükelleflerin 

mezkûr fıkralarda yazılı hallerin vukuundan itibaren 2 ay içerisinde keyfiyeti ilgili vergi dairesine 
bildirmeleri veya beyannamelerine bu maksatla bir bildirim eklemeleri şarttır. 

Süresinde bildirimde buiunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından 
muteber olur. Bu ta'kdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafi
yet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

Köy binalan için istisna : 

MADDE 6. — Köyolerdeki bin'alarm değerlerinin 60 000 lirası, bu vergiden müstesnadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah : 

MADDE 7. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Nisbet: 

MADDE 8. — Bina Vergfei aşağıda yazılı nisbetlerde alınır : 
Değeri '50 bin liraya kadar olan binalarda binde 7 
Değeri 100 bin liraya kadar ol'an binalarda binde1 8 
Değeri 150 bin liraya kadar olan binalarda binde 9 
Değeri 150 bin liradan yüksek olan binalarda binde 10. 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 

MADDE 9. — Taşandaki möt'm. Kömllsytonea aynen kabul >edilimiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası : 

MADDE 10. — Bina Vergisi, mükelleflerinin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir, 
Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri mecburidir. 

(Devletin muafiyetten faydalanması hali hariç) 

Verginin tarh ve tahakkuku : 

MJADDE 11. -— Bina Vergisi, ilgili vergi dairesi tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık ola
rak tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden yıllarda, Bina Vergisi her bütçe yılının birinci 
(dâhil) ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır. 

İKİNCİ KISIM 

Arazi Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet; 
Mevzu : 
MADDE 12. — 'Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 

arazi vergisine tabidir. 
Belediye sınırları içinde parsellenmiş arazi arsa sayılır. 
Hangi arazinin, parsellenmemiş olmasına rağmen bu kanuna göre arsa sayılacağı (İmar ve İs

kân Bakanlığının mütalâası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirtilir. 

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazî tâbiri arsaları da 
kapsar. 

Mükellef : 

MADDE 13. — Arazi Vergisinin arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa 
araziye malik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir araziye müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak 
halinde mükellefiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflık : 

MADDE 14. — Aşağıca yazılı arazi kiraya verilmemek şartiyle Arazi Vergisinden daimî olarak 
muaftır. 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine ve kanun
la kurulup özel bütçe ile idare edilen üniversitelere ait arazi ile Devlete ait arazi (Devlete ait 
arazi için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) 
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(Geçici Komisyonun değigtirigi) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası: 

MADDE 10. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Verginin tarh ve tahakkuku : 

MADDE 11. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kalbul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Arazi Vergisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 
Mevzu : 

MADDE 12. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Mükellef : 

MADDE 13. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflık ve istisnalar 

Daimî muaflık : 

MADDE 14. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen ka'bul edilmiştir. 
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• • (Hükümetin teklifi) • 

b) II özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara 
bağlı müesseseler tarafından işletilen; 

aa) 'Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletmelerine ait arazi; 
bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait arazi; 
c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere 

aidolmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartiyle); 
d) Yabancı devletlere aidolup gerek elçilik ve konsolosluk binaları gerekse elçilerin ikameti

ne mahsus binalar yapılmak üzere sahibolunan arazi ve arsalar ile bu çe^it binalardan yanan, yı
kılanların arsaları (Karşılıklı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan millletlararası kuru
luşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait arazi ve arsalar; 

e) Mezarlıklar; 

Geçici muaflıklar : 

MADDE 15. — Aşağıda yazılı arazi, Arazi Vergisinden geçici olarak muaftır. 
a) Özel kanunlarına göre yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl, 
b) Fındıklıklar, dutluklar, çay ve incir bahçeleri ve meyvahlH&r vüculda gettiirtilfmek üzere bun

larla ağaçlandırılan arazi ve fidanlıklar 10 yıl, 
c) Bağ ve güllük haline getirilen arazi 6 yıl, 
d) Zeytinlik vücuda getirilmek suretiyle ağaçlandırılan arazi 12 yıl, 
Aşılama suretiyle vücuda getirilen zeytinlikler 10 yıl, 
e) Kurutulan bataklıklarla yeniden ziraata elverişli hale getirilen arazı 5 yıl, 
f) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış 

olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin anılan kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri 
ve işletmelerine dâhil arazi 5 yıl, 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş oldu
ğunu ilgili Vergi Dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâyin olunan 
cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa 
muafiyet bildirimin yapıldığı yılı ta'kibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin 
yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakîki düşer. 

Muafiyetleri sona eren, muafiyetin bitimini takibeden bütçe yılından itibaren vergiye tabi 
tutulur. 

Muafiyet konusu arazinin bu maddede gösterilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının şart
larını Maliye ve Tarım bakanlıkları müştereken tesibit eder. 

Küçük çiftçilikte istisna : 

MADDE 16. — Mükelleflerin !bir vatfgi Idairesi bölgesindeki arazisinin (arsalar hariç) toplam 
vergi değeri 25 000 liraya kadar olanlarının tamamı, 75 000 liraya kadar olanlarının 25 000 lirası, 
Arazi Vergisinden müstenadır. 

Bu hükmün tatbikatımda aile reisi ile birlikte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara ait 
arazi değerleri toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarı ayrı ayrı nazara alınmak 
suretiyle uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 202) 



— 29 — 

(Gleçici Komisyonun d©ği§tiri§i) 

Geçici muaflıklar: 

MADDE 15. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Küçük çiftçilikte istisna : 

MADDE 16. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah : 
MADDE 17. — Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 

vergi değeridir. 

Nisbet : 

MADDE 18. — Arazi Vergisi aşağıda yazılı nisbetlerde alınır : 
İlk gelen 50 000 lira için binde 5 
Sonra gelen 75 000 lira için binde 6 
Sonra gelen 100 000 lira için binde 8 
225 001 ve daha fazla matrahlar için binde 10 
Arsalar için vergi nisbeti binde 15 dir. 
Ancak, arsa ile ilgili vergi nisbetini |% 50 ye kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Mükellefiyetin başlaması ve düşmesi : 

MADDE 19. — Arazi Vergisi mükellefiyeti, 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin beyan yılı, 
b) Bu kanunda yazılı ver*»î değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliğin vu

ku bulduğu yılı, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
Vergiye tabi iken devamlı muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın 

vukubulduğu tarihi talkibdden taksitten itibaren düşer. 
Hükümet tarafından tasarrufu yasak edilen .arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi 

daiiresine bildirilmesi veya verg'i dairesince re'sen tesbit edilmesi üzerine bu olayların vukua geldiği 
tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren aranmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası r 

MADDE 20. — Arazi Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 
Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri mecburidir. (Devle 

tin muafiyetten faydalanması hali hariç) 

Verginin tarh ve tahakkuku : 

MADDE 21. — Araızi Vergisi ile ilgili vergi dairesi tarafından mükellefin beyanı üzerine yıl
lık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden yıllarda Arazi Vergisi, her bütçe yılının birinci (dâhil) 
ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah : 

MADDE 17. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Nisbet: 

MADDE 18. — Arazi Vergisi aşağıda yazılı nis betlerde alınır : 
İlk gelen 50 000 lira için 'binde 5 
Sonra gelen 75 000 » » » 6 

» >y 100 000 » » » 8 
225 001 ve daha fazla matrahlar için binde 10. 

Arsalar için vergi niobeti binde 15 tir. 

Mükellefiyetin başlaması ve düşmesi: 

MADDE 19. — Tasarıdaki imetin Komisyonca aynen kabu'l edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 

Beyan esası: 

MADDE 20. — Tasarıdaki mjetin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Verginin tarh ve tahakkuku : 

MADDE 21. — Tasarıdaki metlin Komisyonca aynen kabul edilmiştir, 
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(Hükümetin teklifi) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özel kanunlardaki muaflık hükümler : 

MADDE 22. — Özel kanunlarla tanınmış Bina ve Arazi vergileriyle ilgili muaflık ve istisna hü
kümleri saklıdır. 

Beyanname verme ve bildirimde bulunma süresi : 

MADDE 23. — Emlâk Vergisi beyannameleri, 
a) Beş yılda bir defa olmak üzere Mart, Nisan, Mayıs aylarında, 
b) Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kulla

nılmaya başlanmışsa her kısmın, kullanılmasına başlandığı tarihi takibeden üç ay içinde, 
c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması ha

linde değişikliğin vukubulduğu ayı takibeden üç ay içinde, 
İlgili vergi dairesine verilir. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası : 

MADDE 24. — V«erg!i dairesine verilecek emlâk vergisi beyannamesinin şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tesbit ve tanzim olunur. 

Beyannamede asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir : 
a) Bina ve arazinin yeri, 
b) İnşaatın nevi, 
c) Binanın kullanılış tarzı ve binada asansör, kalorifer ve klima tesisatı bulunup bulunmadığı, 
d) Bina veya apartman dairesinin inşaat sahası ve müştemilâtı, 
e) Aylık kira bedeli, 
f) Arazinin büyüklüğü (Metrekare, dönüm) 
g) Arazinin yetiştirme kuvveti, sulaklık derecesi ile yapılan tarımın nev'i, 
h) Bina ve ar azlinin vergi değeri (apartman halindeki binalarda, birden fazla konut veya iş

yeri birimi için beyanda bulunan mükellef, aynı beyannamede her konut veya işyeri biriminin 
vergi değerini ayrı ayrı bildirir.) 

k) Hesaplanan vergi miktarı. 

Köylerde yapılacak beyan : 

MADDE 25. — Köylerde bulunan bina ve arazilerin vergilendirilmesiyle ilgili beyanlar şifahi 
veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. Şifahi veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçi
rildikten sonra mahsus hanesi mükellefe imza ettirilir. 

Birinci ek sürenin hitamından itibaren 15 gün içinde mezkûr defter müsbit evrakla birlikte 
muhtarlar tarafından imza mukabilinde ilgili vergi dairesine teslim olunur. 

Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri : 

MADDE 26. — Muhtar ve ihtiyar kurulu, mükelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tesbit et
tikten sonra ayrıca kendileri de bu beyanların doğruluğunu tasdik ederler. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kısımljar arasında müşterek hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özel hanımlardaki muafhh hükümleri : 

MADDE 22. — Taşandaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Beyanname verme ve bildirimde bulunma süresi: 

MADDE 2o. — Emlâk Vergisi beyannameleri: 
a) Bina ve arsalar iein beş yılda, arazi iein ise, on yılda bir defa olmak üzere, Mart, Nisan, 

Mayıs, aylarında; 
b) Yeni inşaat için inşaatın, hitanı bulduğu veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kul

lanılmaya başlanmışsa her kısmın kullanılmasına başlandığı tarihi takibe d on üç ay içinde; 
e) Bu kanunun .'v> neü maddesinde yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halin

de değişikliğin vukubuldıığu ayı takibeden üç ay içinde. 
İlgili vergi dairesine verilir. 

Beyannamenin sehil ve muhtevası: 

MADDE 24. — Vergi dairesine verilecek Emlâk Vergisi beyannamesinin şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tesbit ve tanzim olunur. 

Beyannamede asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir : 
a) Bina ve arazinin yeri, 
b) inşaatın nev'i, inşa tarihi ve mükellefiyete giriş yılı, 
c) Binanın kullanılış tarzı ve binada asansör, kalorifer ve klima tesisatı bulunup bulunmadığı, 
d) Bina veya, apartman dairesinin inşaat "a hası ve müştemilâtı, 
e) Kiraya verilmesi halinde, aylık kira bedeli, 
f) Arazinin büyüklüğü (Metrekare, e :nüm), 
g) Arazinin yetiştirme kuvveti, sulaklık derecesi ile yapılan tarımın nev'i, 
h) Bina ve arazinin vergi değeri (apartman halindeki - binalarda, birden fazla konut veya iş

yeri birimi için beyanda bulunan m ilkelle!', aynı beyannamede her konut veya işyeri biriminin 
vergi değerini ayrı ayrı bildirir.) 

i) Hesaplanan vergi miktarı. 

Köylerde yapılacak beyan : 

MADDE 25, ~— Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri : 

MADDE 26. — Muhtar ve ihtiyar kurulu, mükelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tesbit et
tikten sonra ayrıca kendileri de bu beyanların doğruluğunu tasdik ederler. 
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(Hükümetin teklifi) 

Beyanın hakikata aykırı olması halinde mükellef muhtar ve ihtiyar kurulu tarafından doğru 
beyana davet olunur. Mükellefçe ısrar edilmesi halinde beyan aynen tesbit edilmekle beraber 
gerçek durum, deftere yazılır. 

Her köyün bina ve. arazi vergisi mükelleflerinin beyanlarımın asgari % 75 inin vergi dairesin
ce kabule şayan bulunması halinde; o köy için tahakkuk ettirilen vergi miktarının % 05 ini aşma
mak şartiyle ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde köy muhtarlarına ve ihtiyar 
kurulu üyelerine ikramiye verilir. 

Ek süreler içinde beyanname verilmesi : 

M'ADDE 27. ı— 5 yılda bir 'defa verilen beyannameyle ilgili süre içinde beyanname verilmemesi 
halinde bu ısürenin sonundan bağlıyarak bir ay beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse 
vergi zıyaı olmamış sayılır. 

Ek süre içinde beyannamesini vermedikleri tesbit edilenler, tebliğ edilmek şartiyle bir ay için
de beyanname vermeye davet edilirler. 

İştirak halinde ve müşterek mülkiy&tte beyanname verilmesi : 

MADDE 28. — iştirak halinde mülkiyette mükellefler müşterek imzalı 'bir beyanname verebi
lecekleri gibi münferiden de beyanda bulunabilirler. 

Müşterek mülkiyet halinde ise beyanname münferiden verilir. 
Müşterek ve iştirak halinde mülkiyetin konusunu teşkil eden gayrimenkul için kesinleşen ver

gi değeri bütün mükellefler bakımından geçerli olur ve gerekli düzeltme yapılır. 
İştirak halinde mülkiyette, münferiden beyanname verildiği takdirde beyan edilen vergi de

ğerleri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır. 

Yergi değeri : 

Madde 29. —i Vergi değeri, emlâk vergisinin mevzuuna giren ıbina ve arazinin rayiç bedelidir. 
Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım - satım bedelidir. 

Ödeme süresi : 

MADDE 30. ı— Emlâk 'Yergisi birinci taksidi Mart, Kisan ve Mayıs aylarında ikinci taksidi 
Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 

Köylere ait bina ve arazilerin vergisi Kasım ayı içinde 'ödenir. 
Maliye 'Bakanlığı ödeme aylarını bölgelerin özelliklerine göre iller itibariyle değiştirebilir. 
İçinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile önceki bütee yıll'arma -ait Bina ve Arazi vergileri 

ödenmedikçe Veya tarhiyat ihtilaflı ise yapılan tarhiyat miktarı kadar bir meblâğ emaneten yatı
rılmadıkça bina ve arazilerin (bina apartman ise dairelerin) (başkalarına devir ve ferağı yapıla
maz ve üzerinde aynî bir hak tesis ve ref'edüleime/. 

Vergi dairesince yapılacak işlem ve zamanaşımı [: 

MADDE 31. — Vergi dairesi, gerektiği takdirde, Maliye (Bakanlığınca tesbit olunacak inceleme 
esaslarına istinaden ve aynı bakanlıkça tâyin edilen memurlar (yeminli emlâk eksperleri) marife
tiyle mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar yerine geçmek üzere vergi değerlerini yeniden tak
dir eder. 

Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabiî, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre na
zara alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar ve mükelleflerden 'bu konuda istenecek bilgi
ler tüzükte belirtilir. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Beyanın (hakikate aykırı olması halinde mükellef muhtar ve ihtiyar 'kurulu tarafından doğru 
beyana davet olunur. 'Mükellefçe ısrar edilmesi halinde beyan aynen fıcsbit edilmekle beraber ger
çek durum deftere yazılır. 

Her köyün Bina ve Arazi Vergisi mükelleflerinin beyanlarının asgari yüzde 75 inin vergi da
iresince kalbule şayan bulunması halinde; o köy için tahakkuk ettirilen vergi miktarının binde 
beşini aşmamaik şartiyile ve Maliye Bakanlığınca tesftrit edilecek esa'slar dâhilinde köy muhtarlarına 
ve ihtiyar kurulu üyelerine ikramiye verilir. 

Ek süreler içinde beyanname verilmesi : 

MADDE 27. —'Tasarıdaki metin komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

İştirak halinde ve müşterek mülkiyette beyanname verilmesi : 

MADDE 28. — Tasarıdaki metin komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Vergi değeri : 

MADDE 29. — Tasarıdaki metin komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarndaki metin komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Vergi dairesince yapılacak işlem ve zamanaşımı : 

MADDE 31. — Vergi dairesi, gerektiği takdirde, -Maliye (Bakanlığınca tesbit olunacak inceleme 
esaslarına istinaden ve aynı bakanlıkça tâyin edilecek inceleme yetkisine sahip memurlar marifetiy
le mükelleflerin (beyan ettikleri matrahlar yerine geçecek vergi değerlerini yeniden takdir eder. 

Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köyler in tabiî, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre naza
ra 'alınacak normlar ile uyulacak usul ye esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek bilgiler 
tüzükte belirtilir. 
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Mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas olm,ak üzere beyan edilen miktar ile yeminli emlâk 
eksperleri marifetiyle vergi dairesi tarafından takdir edilen rayiç bedel arasındaki fark üzerin
den kusur cezalı olarak ikmaleıı vergi tanhohmur. 'Ancak 'takdir farkının rayiç bedelin |% 40 
ma tekabül 'eden kısmı için ceza • uygulanmaz. 

Beyanname verilmemesi haUnde idarece tarh ve yeniden beyana davet : 

MADDE 32. — Ek sürelere rağmen beyannme verilmez ise, vergi, yeminli emlâk eksperleri 
marifetiyle 'takdir edilen vergi değerleri üzerinden idarece tarh edilir. 

Mükellefin idarece yapılan bu tarhiyata itiraz etmesi Ihalinde kendisi yeniden beyana davet 
olunmuş, sayılır. 

İtirazın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname verilirse, beyan üzerinden yeniden 
tarh ve tahakkuk yapılır. Beyanname. verilmediği takdirde, itiraz, daha önce idarece hesaplanan 
vergilerin tahsilini durdurmaz. 

Vergi değerini tadil eden sebepler : 

MADDE 33. — Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir. 
1. Yeni 'bina inşa edilmesi (mevcut binalara ilâveler yapılması veya asansör veya kalorifer 

tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.) 
2. iBir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamken veya kısmen hara-

bolması veya binada mevcut sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya t a n ^ 
men kaldırılması; 

3. ıBir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus ma
hallerinden bir kısmının dükkân, m,ağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller 
haline veya bu hallerde bulunan yerlerin ikamete mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (bu hük
mün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi ayrı bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kul
lanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.) 

4. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması : 
a) Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi; 
b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi, 
c) Tarım, yapılan bir arazinin tabiî bir âfet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden 

4arıma elverişsiz hale gelmesi, 
d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi, 
e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi, 
5. Bir ibinanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya 

bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi, 
6. Bir bina veya arazinin taksim veya ifras edilmesi mükellefinin 'değişmesi (araziden bir 

kısmının istimlâk edilmesi de ifraz hükmündedir.) 
7. Mütaald'dit ara,zi ve -arsalların tek bir iarazi ve arsa 'halir.'C getirilmesi veya ımütaaıddit hisse

lere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi, 
Yukardaki değişiklikler, bunların vukubuldupru yılı takibeden bütçe yılından itibaren nazara 

alınır. 

Özel usulsüzlük cezalan : 

MADDE 34. — Beyannamelerin; 
a) Birinci ek süre içinde verilmiş olması halinde 100 Tl. 
b) İkinci ek süre ile ilgili tebliğ yapılmadan önce verilmiş bulunması halinde 250 Tl. 
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Mükellefler taraıfından ilk tarhiyata esas olmak üzere beyan edilen miktar ile birinci fıkrada 
adı geçen memurlar marifetiyle vergi dairesi tara fmdan takdir edilen rayiç bedel arasındaki fark 
üzerinden kusur cezalı olarak ikmalen vergi tarh -olunur. Ancak, takdir farkının rayiç ıbedelin yüz
de ellisine tekalbül eden kısmı için ceza uygulanın az. 

Beyanname verilmemesi halinde idarece tarh ve yeniden beyana davet : 

MADDE 32. — Ek sürelere rağmen ıbeyannanıe verilmez ise, vergi, 31 nci madde gereğince 
görevlendirilmiş memurlar marifetiyle takdir edilen vergıi değerleri üzerinden İdarece tarheıdildr. 

Mükellefin idarece yapılan bu tarhiyata itiraz etmesi halinde kendisi yeniden heyana davet olun
muş sayılır. 

İtirazın yapıldığı 'tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname verilirse, beyan üzerinden yeni
den tarih ve tahakkuk yapılır. Beyanname verilm ediği takdirde, itiraz, daha önce idarece hesapla
nan vergilerin tahsilini durdurmaz. r 

Yergi değerini tadil eden sebepler : 

" MADDE 33. — Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir : 
1. Yeni hina inşa edilmesi (mevcut fcinalara ilâveler yapılması veya asansör veya kalorifer 

tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.) 
2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen ha-

rabolması veya binada mevcut sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tama
men kaldırılması; 

3. Bir kinaııın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikâmete mahsus ma
hallerinden bir kısmının dükkân, mağaza depo gibi ticaret ve sanat icrasın? mahsus mahaller 
haline kalbedilmesi, (bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve 
tadil sefoebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.) 

4. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması ; 
a)1 Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi; 
b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi, 
c) Tarım yapılan bir arazinin tabiî bir âfet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzün

den tarıma elverişsiz hale gelmesi, 
d) Tarım, yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi, 
e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi, 
5. Bir binanın mütemmimi, durumunda olan arazinin mütemmjmlik durumundan çıkması ve

ya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi, 
6. Bir bina veya arazinin takvim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi (araziden 

bir kısmının istimlâk edilmesi de ifraz'hükmündedir.) 
7. Mütaaddit ' arazi ve arsaların tek hir arazi ve arsa haline getirilmesi veya mütaaddit his

selere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselrinin birleştirilmesi, 
Yukardaki değişiklikler, bunların vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren nazara 

alınır. 

Özel usulsüzlük cezaları : 

MADDE 34. — Beyannamelerin; 
a) Birinci ek süre içinde verilmiş olması halinde 100 Tl. 
b) İkinci ek süre ile ilgili tebliğ yapılmadan önce verilmiş bulunması halinde 250 Tl. 
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e) İkinci ek süre ile ilgili tebliğ yapıldıktan sonra verilmesi halinde 500 Tl. 
özel usulsüzlük cezaları kesilir. 
Yukardaki özel usulsüzlük cezaları köyler için % 50 nisbetinde uygulanır. 

Kaçakçılık cezasının uygulanmıyocağı : 

MADDE 35. — Bu kanunun tatbikatında V. U. Kanununun kaçakçılık cezası ile ilgili hüküm
leri uygulanmaz. 

Çeşitli hükümler 

Bina ve arazide zamanaşımı süresinin başlang eı : 

MADDU :3ü. — Beyan dışı kalan bina ve arazide zamanaşımı, bu bina ve arazinin beyan edilme
diğine idarece muttali olunduğu tarihten başlar. 

Vergi Dairesinin yardımı : 

MADüDtE 37. — Köy muhtarının veya ihtiyar kurulu üyelerinin yeteneklerinin kâfi gelmemesi 
halinde muhtarlıklara Maliye Bakanlığının tesbit edeceği esaslar dâhilinde personel bakımından 
yardımda bulunulur. 

Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı : 

MLAIDDE 38. — Bu kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartiyle Vergi Usul Kanununun bu 
kanuna aykırı olmıyan hükümleri bu kanun hakkında da uygulanır. 

Yeminli emlâk eksperlerinin inceleme yetkisi : 

MADDE 39. — (Yeminli emlâk eksperleri bu kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanununa göre 
vergi inceleme yetkisini haizdir. 

Vergi hasılatından verilecek paylar. 

MADDE 40. — Emlâk Vergisi hasılatında il özel idareleri ile belediyelere aşağıdaki esas ve 
ölçülere göre pay verilir. 

1. [Belediye sınırları içindeki, arazi ve binalarıdan alman Emlâk Vergisi haısılatmın % 30 u 
özel idarelere, ;% 50 si belediyelere, 

2. OEtelediye sınırları dışındaki, arazi ve binalardan alman Emlâk Vergisi hasılatının % 70 
özel idarelere, 

Ödenir. 

Kesirler : 

MADDE 41. — Emlâk Vergisinin hesaplanmasında 50 (dâhil) kuruşa kadar olan vergi kesir
leri atılır; 50 kuruştan fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 
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c) İkinci ek süre ile ilgili tebliğ yapıldıktan sonra verilmesi halinde 500 Tl. 
Özel usulsüzlük cezaları kesilir. 
Her halde bu usulsüzlük cezaları ödenmesi gereken verginin yüzde 25 ini geçemez. 
Yukardaki özel usulsüzlük cezaları köyler için yüzde 50 nisbetinde uygulanıl. 

Kaçakçılık cezasının uygulaunuyacağı : 

MADDE 35. — Tasar'dak' metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

Bina ve arazide zamanaşımı süresinin başlangıcı : 

MADDE 36. —• Taşandaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Vergi Dairesinin yardımı : 

MADDE 37. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Vergi U.sul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı : 

MADDE 38. —• Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Vergi hasılatından verilecek paylar : 

MADDE 39. —• Hükümet tasarısındaki 39 ncu madde metinden çıkarılmış ve tasarıdaki 40 nci 
madde 39 ncu madde olarak Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Kesirler : 

MADDE 40. — Tasarıdaki 41 nci madde 40 ncı madde olarak Komisyonca kabul edilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 42. — Aşağıda yazılı kanunlarla dğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler 
kaldırılmıştır : 

1. 4 . 7 . 1931 tarhili ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 1996, 2413, 2870, 2898, 4873, 
5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı kanunlar ile ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5354 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin (b) 
fıkrası,' 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü ve 4040 sayılı Kanunun 489 sayılı Kanunla değişik 
31 nci maddeleri ile 5237 sayılı Kanunun 4 ncü ve 5419 sayılı 'Kanunun 3 ncü maddeleri, 

2. 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile 2567, 3585, 3726, 4699, 5650, 
6255, 483 sayılı kanunlar ile ek ve tadilleri ve 3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı Kanunla değişik 
86 mcı ımaddesmİR Arazi Vergisi ımuaıfiycti ile ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 51, 53 ilâ 62, 77 ve 78 nci maddeleri, 

GiEıÇtCt MADDE 1. — Bu kanunla yürürlükken kaldırılan kanunlardaki geçici vergi muaflı
ğından faydalanan veya faydalanması icabedenlerin muaflıkları saklıdır. 

Bu hüküm bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşası tamamlanan binalar hakkında 
uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan devre ile ilgili tarh, 
tıaihjalklkufk vo ılınldü! ırmıaıtrıelloilıcırfiıniın, Biınla ve Anazii Vcngiisi ıkaınsumu ile Vergi Uısuıl Kaınutnıu vte bunla
rın ek ve tadilleri hükümleri gereğince özel idareler tarafından yapılmasına devam olunur. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 43. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 44. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
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tKÎNCl BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 41. — Taşandaki 42 nci madde 41 nci madde olarak Komisyonca kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanunlardaki geçici vergi muaflı
ğından faydalanan veya faydalanması icabedenlerin muaflıkları saklıdır. Bu hüküm bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşası tamamlanan binalar hakkında uygulanmaz. 

Bu kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasındaki geçici muaflık hükümleri, bu kanunun yürürlü
ğü tarihinden önce muaflıktan faydalanmamış binalar hakkında da ve hunlann inşalarının sona 
erdiği yılı takibeden 10 yıllık devrenin 1 . 3. 1971 den sonra kalan kısmı için uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarıdaki metin Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 42. — Tasarıdaki 43 ncü madde 42 nci madde olarak Komisyonca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 43. — Tasarıdaki 44 ncü madde 43 ncü madde olarak Komisyonca aynen kabul edil
miştir. 

»^A^ l 
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