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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Elektirik Kurumu kanun tasarısı 
ile; 

6831 sayılı Orman ' Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi görü
şüldü ve kanunlaşmaları kabul edildi. 

Finansman kanunu tasarısının diğer iş
lere takdimen önoelik ve ivedilikle görüşülme
sine dair Geçici Komisyon Başkanı Yiğit Kö-
ker'in önergesi okundu ve kabul olundu. 

Bugün saat 15,00 te Birleşik Toplantı ya
pılacağından 16 Temmuz 1970 Perşembe günü 
sata 15,00 te coplanmak üzere birleşime saat 
12,45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Mehmet tfnaldı Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Manisa 

Doğan Barutçuoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Ye

dek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meslisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/303; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1133) (Millî Savun

ma Komisyonuna) (Müddet : 44 gün) 
2. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı As

kerlik Kanununun bâm maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 

| Meslisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
\ 1/304; Cumhuriyet Senatosu 1/1134) (Millî 
{ Savunma Komisyonuna) (Müddet : 44 gün) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvskili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Sami Turan (Kaysori,), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — 94 ncü Birleşimi acıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• 1. — Devlet Bakanı Bej d Sezgindin istifa
sının kabul edüeliğine, asaleten tâyin yapılın
caya kadar bu Bakanlığa Devlet Bakanı Hü
samettin Ataibeylin'nin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/899) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke

resi var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Bakanlığından istifa eden Refet Sez

ginin istifası kabul edilmiş ve asaleten tâyin 
yapılıncaya kadar; bu Bakanlığa Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyii'nin vekillik etmesi, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş
tür. 

Arz ederim. Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

350 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Diyarbakır Üyesi Salâhattin Cizrelioğ-
lu'nun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
Adalet Paftisinden istifa ettiğini bildirdiğine, 
itsifasının iline tebliğ edildiğine, gereğinin ifa
sına dair Adalet Partisi Grupu Başkanlığı tez
keresi 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

A. P. Genel Başkanlığı yazısı örneği ilişik
tir. 

Gereğinin ifasını saygı ile istirham eylerim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 
Grup Başkam 
Şeref Kayalar 

Adalet Partisi Genel Merkezi 

Sayı : 1801 Ankara, 15 . 7 . 1970 
Adalet Partisi 

Senato Grup Başkanlığına 
Ankara 

Diyarbakır Senatörü Sayın Selâhattin Ciz-
relioğlu Senato Umumi Heyetinde Adalet 
Partisinden istifa ettiğini bildirmiştir. 

istifası iline tebliğ edilmiştir. 

Bilginizi ve gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
y Teşkilât Başkanı 

Dr. Mustafa Gülcügil 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/894, 895' 896, 897) 

BAŞKAN — İzin tezkereleri var, okutuyo
rum : 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin hizalarında gösterilen müddet

lerde izinleri, Başkanlık Divanının 13 . 7 . 1970 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sa
kıp Hatmoğlu. Hastalığma binaen 11 . 7 . 1970 
tarihinden itibaren (20 Gün) 

Cumhuriyet Senatosu Tekhdağ Üyesi Ce
mal Tarlan. Hastalığına binaen 8 . 7 . 1970 ta
rihinden itibaren (20 Gün) 

Cumhuriyet Senatomu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in. Hastalığına binaen 10 . 7 . 1970 
tarihinden itibaren (20 Gün) 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Cahit 
Ortaç. Hastalığına binaen 11 . 7 . 1970 tarihin
den itibaren (21 Gün) 

BAŞKAH — Üyelerin adlarını ayrı ayrı 
okumak suretiyle izinlerini oylarınıza arz ede
ceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sakıp 
Hatmoğlu, hastalığma binaen 11.7.1970 tarihin
den itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Erzurum Üyesi Sayın Sakıp 
K?.,tımoğlu'na tezkerede belirtildiği müddet içe
risinde izin verilmelini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal 
Tarlan, hastalığına binaen 8.7.1970 tarihinden 
itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Tekirdağ Üyesi Sayın Cemal 
Tarla,n'a 8.7.1970 tarihinden itibaren 20 gün izin 
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil hastalığma binaen 10.7.1970 tarihin
den it-lbaren 20 gün. 

BAŞKAN — Kayseri Üyesi Sayın Hüsnü 
Dikeçligil'e 10.7.1970 tarihinden itibaren 20 gün 
izin verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Cahit Or
taç, hastalığma binaen 11.7.1970 tarihinden iti
baren 21 gün. 

BAŞKAN — Bursa Üyesi Sayın Cahit Or-
taç'a 11.7.1970 tarihinden itibaren 21 gün izin 
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

— 351 — 
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1. — Finansman kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Aadalet, İçişleri, Malî 
ve İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi : 1/330; Cum-
hiriyet Senatosu : 1/1129) (S. Sayısı : 1457) (1) 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi 93 ncü 
birleşimde kabul edilen tasarıya ait Komisyon 
raporunun okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Btmliyenler... Kabul edilmemiştir. 

1457 sıra sayılı Finansman kanun tasarısının 
tümü üzerindeki müzakerelerde grupları adına 
söz istiiyen sayın üyelerle şahısları adına söz is-
tiyen sayın üyeleri sırasiyle okuyorum. 

Sayın. Fikret Gündoğan, C.H.P. Grupu adına, 
Sayın Ferid Melen, G.P. Grupu adına, Sayın 
Suphi Karaman, M.B.G. adına, Sayın Mehmet 
tzmen, Kontenjan Grupu adına. 

Şahısları adına Sayın Hikmet İsmen, Sayın 
Ömer Hocaoğlu, Sayın Mehmet Hazer, Sayın 
Ekrem özden, Sayın Atayurt, Sayın Özer ve 
(Sayın Sarlıcalı. 

Müzakere usulü ile ilgili İM önerge var, si
yasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısının değişiklik öner
gesi bulunan maddelerinde müzakere açılması ve 
diğer maddelerin görüşmesiz oylanması husu
sunda karar ittihazını arz ve teklif ederim. 

Samsun. 
Enver Işıklar 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
şartla katılırız, her an değiştirge önergesi veri
lirse ve verildiği takdirde de görüşme kabul 
edilirse. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, zaten önerge
de bir tahdit yok. Yani önerge verme hakkına 
tecavüz eden bir husus yok. Buyurun Sayın 
Melen. 

(1) 1457 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

16 . 7 . 1970 O : 1 

ÜLEN İŞLER 

FERİD MELEN (Van) — Maddelerin reddi 
ne ait önergeler de değişiklik önergesi sayılıyor 
mu? 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî, önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Şahısları adına söz alan saym üyelerin de 
konuşmalarına imkân sağlamak üzere, tasaıranın 
tümü üzerinde şahısları adına yapılacak konuş
maların 10 ar dakika olarak teshit edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Efendim, şimdi şahısları adına 
söz isfciyen birçok üyeler olduğu için, hepsine 
konuşma fırsatı sağlıyabiîmek bakımından 10 ar 
dakika ile tahdit istenmektedir, bu önerge ile. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şa
hısları adına söz alan arkadaşlardan ziyade, is
tirham edelim de, grupları adına söz alan arka
daşlar daha kısa konuşmak imkânını bulabil
sinler. 

BAŞKAN — Onu Tüzüğümüze göre teklif 
edemedikleri için şahısları adına olanı teklif 
ediyorlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biraz 
evvel oyladığınız önerge de Tüzüğümüze uygun 
değildi, aslında. 

BAŞKAN — Efendim, o Heyeti Umumiyenin 
kabul edeceği bir müzakere usulüdür. 

Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi istiyorsunuz, Sa
yın Hocaoğlu? 

ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; önergenin aley
hinde bulunmak üzere huzurunuzu işgal ediyo
rum. Bugün Yüce Senatoda görüşülmesine baş
lanan tasarı, memleketin birçok yönleriyle ilgili 
bulunmaktadır. Bu tasarı Hükümet tarafından 

4. — GÖRÜŞ 
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keyf için Meclislere getirilmiş değildir ve kana
atimi sıram geldiği zaman huzurunuzda da ifa
de edeceğim. Bu tasarı; gelişigüzel, yeteri hazır
lık yapılmadan, Yüce Meclislere sunulmuş bir 
tasarıdır. 

Memleketin iktisadi bünyesiyle, vatandaşla
rımızın ödeme güçleri ile, emlâkiyle, arazisiyle, 
malı ile, mülkü ile hülâsa her şeyi ile olan bir ta
sarı üzerinde, milletten yetki alarak buraya gel
miş arkadaşların, enine boyuna görüşmemesi için 
fikirlerini söylememesi için sebep yoktur, öner
geler verilebilir. Fakat ciddî mevzularda her
kesin duyduğunu, bildiğini bu yüce kürsüden bü
tün millete ilân etmesi gerekir. Bu sebepten do
layı önergenin aleyhindeyim, itibar edilmemesini 
hassaten rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Fikret Gündoğan, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; Kanımızca Parlâmentomuzda, ko
nuşulan önemli kanun tasarılarından daha önem
li bir tasarıyı, müzakereye başlamış bulunuyo
ruz. Bu tasarı üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşlerini belirtmeye başlamadan evvel, 
arz etmeye mecbur olduğum bir hususu dikkat
lerinize sunuyorum. 

Bu tasan, finansman kanunu adı altında, 
birçok yeni vevgiji getiren ve birçok eski ver
giyi restore eden, bir kokteyl tasarı niteliğinde 
olduğu içindir ki, bizim sözlerimiz, eleştirileri
miz ve tenkidlerimiz de zorunlu olarak bu karı
şıma, bu alaşıma uymak yolunda olacaktır. Onun 
için bidüziye ve aynı konuda konuşma imkânı 
elimizden alınmıştır. 

Daldan dala atlayan konuşma tarzı bizim 
kendi üslûbumuz değil, kanunun bizi zorladığı 
bir zorunlu eleştiri yoludur. Çünkü bu kokteyl 
tasarının bu suretle getirilmesi ve geçirilmesi 
sanıyorum ki, Türkiye'de Parlâmentolu rejimin 
başladığı andan itibaren ihtiyar edilmiş bir psi
kolojik kandırma yoludur. Daha açık bir ifade 
ile şunu söyliyeyim M, 10 vergi mevzuunu bir 
kanunda toplayarak ve hemen bütçenin akabin
de getirme usulü, teker teker kendi başlarına 

diğer kanunları, tedvin edilmek istenen vergi 
kanunlarının birçoklarının belki de normal za
manlarda Parlâmentodan geçmemesi tehlikesini 
önleme kasdına matuftur. Ve Hükümet açısın
dan onlara fayda sağlayıcı bir yoldur. Ama he
men belirteyim İd, Türk vatandaşlarına yeni kül
fetler yükliyen vergi kanunlarını, bütçelerin aka
binde bir araya toplıyarak ve bu kanunları çı
karmazsanız bütçeler açık kalır ve korktuğunuz 
başınıza gelir, finansman güçlükleri devam eder, 
yatırımlar yapılamaz, giderek bugünlerde oldu
ğu gibi ülkede büyük geçim sıkıntısı çeken me
mur vatandaşların maaşlarına zam mahiyetinde 
olan personel tasarısının şayet realize edilmesi
ni istiyorsanız, bu kanunları çıkarın gibi bir nevi 
cebri mânevi ile bu kanunların sevk edildiğini 
söylemek zorundayız. 

Böyle yapılmamalıdır aslında; vergiler 1961 
Anayasasında, Türk vatandaşlarının kamu gi
derlerine iktisadi güçleri nisbetinde iştirakleri 
anlamında hüküm altına alınmıştır, öyle olun
ca her verginin tek konu halinde bir kanun için
de, bütçe açığım kapatma ihtiyacı veya memur 
kesimine maaş verme ihtiyaçlarının zoruyla ade
ta mânevi ikrahiyle çıkarılmamalıdır, her birisi 
teker teker ele alınmalıdır. Ve vatandaş nereye 
ne kadar vergi vereceğim bilmelidir. Böyle ya
pılmaması tenkide şayandır. 

Sonra, vergi kanunlarının anide getirilmesi 
de bir yerde tenkid edilebilir. BelM bâzı vergi 
çeşitleri anide getirilmezse, o potansiyel vergi
lendirilmeden ya da az vergilendirmek gibi bir 
akibete duçar olur diye itiraz edilebilir ama, 
genellikle sürekli olacak, temelli olacak vergi
lerin ani getirilmeleri yerine, memleket efkârın
da oluşturularak getirilmelerinde büyük fayda 
vardır. Bunun faydası şudur : 

önce kamu oyunda oluşturulan vergi konu
su hem en iyi tekliflerle getirilme olanağım ka
zanır, hem de vatandaş psikolojikman buna ha
zırlanır ve vergiden umulan hâsıla da daha ko
lay elde edilebilir. Ama, ani getirilen vergile
rin çoğunun, hem tenkidleri zayıf olur, hem de 
vatandaş psikolojik olarak karşı durma gibi bir 
meyil içine düşer. Bundan iki başlı zarar hâsıl 
olur. O itibarla vergilerin böyle getirilmesine 
tamamiyle taraftar değiliz. 

Bir tarihî gerçeği söyliyerek, eleştMlerin 
esasına geçmek istiyorum. Adalet Partisi £kti-
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dan beş yılı aşan iktidar döneminde uygula
dığı ekonomik ve malî politikalar sonucunda, 
Türkiye'yi ekonomik açıdan, malî açıdan çok 
önemli bir ikilemin başına getirmiş bulunmak
tadır. 

Türkiye'de bugün hâkim ekonomik karak
ter, malî karakter §u; bir taraftan dayanılmaz 
bütçe açıklan; finansman zorunlukları, diğer 
taraftan para darlığı ile beraber ekonomik dur
gunlukla beraber enflasyonist ortam.. Evet, 
Türkiye birbirleriyle çelişki içinde ve halinde 
olan bu ekonomik manzayaraya ayrılıyor. Hem 
durgunluk, hem enflasyonist tazyik, Türki
ye'nin ekonomik durumunun tıpatıp ifadesi. 
Bunun neden böyle olduğunu izah ederek ve 
giderek vergilerin ne anlama geldiğini ifade 
etmeye çalışacağım. 

Peşinen şunu söyliyeyim : Bir ekonomide 
enflasyonist temayül sürekli ise, yapısalsa o 
politikayı güdenler bunun bir çıkmaz olduğu
nu anlamışlar, yerine açık finansman kaynak
lan yerine, vergi kaynaklariyle finansman açık-
lannı kapatma ya da bütçe açıklarını kapatma 
yoluna girmiş ise ve ama bu yola girdiğinden 
itibaren tekrar eski illetine, açık finansman 
illerine, enflâsyon temayülüne, enflâsyon yo
luna girmemek şartiyle hakikaten muvaffak 
bir malî ve iktisadi politika izlemiş sayılabilir. 
Yok, öyle olmayıp da, bugün şimdi içinde bu
lunduğumuz vaziyetin bize ifade ettiği gibi, 
bir taraftan doğru ekonomik tedbirler olan 
vergilerle finansman kaynağı yaratmaya çalı
şacaksın, bütçe açığı kapatacaksın, enflâsyo
nu bir anlamda talep şişkinliğini gidermek su
retiyle durdurmaya çalışacaksın, fakat hemsn 
onun yanında, onunla beraber enflâsyonun bü
tün icaplarını yerine getirmek için, meselâ 
Merkez Bankası kaynaklarını kullanacaksın 
meselâ, kredi enflâsyonuna gideceksin bu bağ
daşması mümkün olmıyan iki politika türünü 
bir arada yürütme marifetini göstermek isti-
yenlerin sonunda muvaffakiyetsizliklere düşe
cekleri bir anlayıştır. Maalesef bu anlayış Tür
kiye'de devam edip gidiyor ve gidecek gibi gö
züküyor. Hele vergileri getiren Hükümetin 
derhal kamuoyunda kendisinin tahrik ettiğini 
sandığımız para darlığı ve ekonomik durgun
luğu giderici tedbirlerin alınması için teşebbü
se geçmiş olmasını görmek şaşırtıcıdır. Şaşır-

| tıcı olduğu kadar ümit kincidir. Ve Adalet 
j Partisi iktidarının ekonomi ilmi açısından ül

ke gerçekleri açısından savunulabilir bir hare
keti diye telâkki ettiğimiz vergilendirme poli
tikasının yanında enflâsyonu tahrik edici pi
yasaya para arz edici kredide enflâsyonu sağ
layıcı ve buna benzer birtakım temel malların 
fiyatlarını bizzat Hükümet olarak artırıcı hare
ketlerini anlamak mümkün değildir. Çok önem
li ikilem budur. 

Şimdi bunun böyle olduğunu ispat etmek 
için birkaç rakam verelim, bu iş anlaşılsın. 
Hakikaten Hükümet bir taraftan vergi ge
tiriyor, bir taraftan da enflâsyonu yaratıyor 
mu, ifade edelim, önümüzdeki finansman ta-
sansı, bu vergi politikası 10 aded vergiyi kap
sıyor. Ama onunla beraber bizzat enflâsyonu 
iyice şiddetlendiren Hükümet tedbirlerini sa
yalım : Birçok iktisadi Devlet Teşebbüsleri 
mallarına zamlar yapıldı. Hepiniz biliyorsu
nuz. Daha evvelisi gün Merkez Bankası Genel 
Müdürü piyasada para darlığını sebep ittihaz 
ederek, bir münasip miktar para şırıngası faa
liyetine geçeceklerini beyan etti. Yine buradan 
sayın Maliye Bakanı çeşitli vesilelerle kredi 
darlığını giderici tedbirler alındığını haihişle 
müjdeledi. İşte bu çelişkin politika içinde bu 
vergiler geliyor. 

Siz diyeceksiniz ki; bir taraftan duraklama 
(resesyon) var, enflâsyon var, bir taraftan 
vergiler getiriliyor dediğiniz zaman Türkiye'
de bir duraklama olduğunu nasıl iddia edersiniz? 
Onu birkaç kalem darbesi ile ifade edeyim. 
Türkiye'de 1968 yılından bu yana şiddetini git
tikçe artıran bir ekonomik duraklama vardır. 
Onunla atbaşı giden bir de enflâsyon vardır. 
Ekonomik duraklamanın 3 önemli sahada gö
rüntülerini ifade etmek suretiyle iddiamızı is
pat etmeye çalışacağım. Duraklama, üretim 
artışlanndaki azalma ve yavaşlama şeklinde 
tezahür etmektedir. Duraklama hem tarım ke
siminde, hem sanayi kesiminde kendini iyice 
belli etmektedir, özellikle tarım kesiminde üre
tim azalışları, düşüşleri ekonomik duraklama
nın başlıca nedeni olmaktadır. A. P. iktidarı
nın uyguladığı tarım politikası ile Türkiye'de 
1967 den bu yana zirai gelişme hızının ancak 
% 1 civarında olduğu artık kimsenin inkâr 
edemiyeceği bir hakikat halindedir. Hatta 
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bu % 1 resmî rakamının, gerçeği tam mânasiy-
le yansıtmadığı da aşikârdır. Tarım kesiminde 
birçok bölümlerde hububat üretiminde ve ba
sa. sınaî bitkiler üretiminde azalma olduğunu 
Devlet istatistik Enstitüsünün ve diğer resmî 
dairelerin neşrettiği rakamlardan öğrenmek 
mümkün oluyor. Bu Türkiye'de duraklamanın 
başlıca nedeni oluyor. Tarım kesiminde vukua 
gelen üretim azalışları derhal dış ticaret den
gemize tesir ediyor ve orada bir duraklamayı, 
Ibir darboğazı meydana getiriyor. Tarım kesi
mindeki üretim azalışları yüzünden sınai bit
ki ihracının azalması ve ondan elde edilen dö
viz gelirlerinin azalması sonucu ile karşı kar
şıya kalmakla memleket ekonomisi yalnız bir 
yönden zarar görmüyor. Döviz azalması sebe
biyle sanayiin mubtacolduğu hammadde ve ma-
kinalar ithalâtı yavaşlıyor ve azalıyor. Hal 
böyle olunca sanayi kesiminde fiilî duraklama
lar, daha doğrusu üretim azalmaları oluyor. 
Bu böyle nisıbet olarak tezahür eden durakla
ma sanayi kesiminde başka bir duraklamayı da 
intacediyor. Tarım kesimindeki üretim azalışı 
binnetice üreticinin eline geçen paranın azalışı, 
sirkülasyon ekonomiyi yavaşlatıyor. Sanayi 
kesiminin bâzı dallarında üretilsn emtianın 
dolaşımı yavaşlıyor, stoklar artmaya başlıyor. 
Stok artışı o kesimdeki üretimi yavaşlatmaya 
sebeboluyor. Böylece yalnız tarım kesiminde 
değil, aynı zamanda sanayi kesiminde ve dış 
ticarette duraklamalar, gerilemeler, yavaşlama
lar görülüyor. Bunun, bütün üretim dalların
daki yavaşlamanın, resesyonun, durgunlu
ğun sonuçları yalnız dış ticarette, tarımda ve 
sanayide mi hissediliyor? Hayır. Parasal alan
da da sonuçları hissediliyor, işte buradan iti
baren de Maliyeyi, ya da Türkiye'yi idare eden 
iktidarı parasal birtakım ameliyelere sevk et
me şartları doğuyor. Parasal alanlarda beliren 
durgunluk şiddetli fiyat artışlarını ve bâzı ke
simlerde spekülâsyonların artmasının... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Pa
rasal ne demek? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Mo-
neter, paravî. Ama sen, zatıâliniz gevezî oldu
ğunuz için anlamazsınız bunları. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, cevap verme
yin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, beni gevezelikle itham ediyor. 
Hakaret babında söylemişse ben de söz isterim. 

BAŞKAN — Aranızdaki samimiyete karışa
mam. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Asla, 
öyle bir şey yok. Kendimi tecavüzden koru
maya çahşıyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Mo-

neter alanda gözüken bu durum, bununla kal
mıyor. Faiz hadleri yükseliyor ve % 35 - 40 a 
varan faiz hadleri ile kredi bulmak yoluna dü
şen işletmelerin maliyetleri artıyor. Serbest 
piyasada döviz kurları yükseliyor. Moneter 
alanda ekonomik durgunluğun belirtileri bu 
ve buna benzer hareketler oluyor. Hattâ ta
lep şişkinliğini gidermek için doğru bir ted
bir olarak alınan ithalât depozitolarının, trans
ferlerin gecikmesi sebebiyle uzun müddet Ma
liye elinde, daha doğrusu Merkez Bankası elin
de, kalması yine bu parasal alanda duraklama
yı gösteriyor. Bundan başka 1968 den buyana 
ekonominin diğer kesimlerinde de bâzı aksak
lıklar gözüküyor. İnşaat malzemesi ithalâtı 
yanında gıda maddeleri ithalâtı büyük döviz 
yutucu bir dış ticaret darboğazı haline gelmiş 
oluyor. 

özetlersek; 1968 den buyana Türkiye'de 
ekonomik durumda hakikaten sayın Maliye 
Bakanının bütün çalışmalarına rağmen, ge
tirdiği olumlu tedbirlere rağmen, ondan önce 
takibedilen politikaların zorunlu sonucu yü
zünden tesirleri hiçe inecek kadar zarf belirti
leri doğuyor ve çok korkuyoruz M; temelde 
büyük kısmı ile doğru olan vergileme tedbir
lerinin sıhhatli bir ekonomi yaratmada roUeri 
umulduğunun çok daha altında olacaktır. Onun 
için her zaman söyledik, yine söylemeye mec
bur olduğumuz için tekrar ediyoruz. Türkiye'
de ekonomik durumun arz ettiği bu manzarayı 
bu vaziyeti umumiyeyi değiştirmeye yeteri 
tedbir olarak getirildiği iddia edilen vergi ted
birlerinin yeterli tedbir olabilmesi, kendileri
nin dışında oluşan başka birtakım olayların 
zaptı rapt altına alınmasına, disiplin altına 
alınmasına, o yönlerde Hükümetin politikası
nı kökünden değiştirmesine sıkı sıkıya bağlı
dır. Aksi takdirde teorik olarak doğru olan 
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vergileme tedbirlerinin meyvalarmı toplamak 
mümkün olmıyacaktır. Giderek; burada genel 
eleştirilerin en önemlisine varmış oluyoruz. 

Türkiye'de A. P. nin yaptığı gibi sadece 
yüzeysel tedbirlerle ekonomideki çarpıklıkları, 
darboğazları, duraklamaları, gerilemeleri, ka
yıpları önlemek mümkün değildir. Türkiye'de 
yapısal değişikliklere başvurulmadan, ekonomi
nin çarpıklıkları, darboğazlar içinde boğulmala
rı tablosunu değiştirmek mümkün olmıyacaktır. 
Biraz evvel arz ettiğim gibi tarımda, sanayi
de, dış ticarette ve malî alandaki bütün bo
zukluklar yapı bozukluklarının üste çıkışları, 
tezahürleridir. Tarımda üretim artışının çok 
cüzî oluşu, hattâ aslında üretim düşüşleri, ar
tış olmayıp, gerileyiş olması sanayide sonuç 
olarak üretim artışlarının olmayışı ve iddia edil
diği gibi % 12 lik bir ilerleme hızının hayal 
bulunduğu; parasal alandaki bu çarpıklıklar 
köklü tedbirler alınmadıkça değişmiyecektir 
ve A. P. İktidarı muvaffak olamıyacaktır. Bel
ki, bu vergileri alırsak işte her şeyin üstesinden 
geleceğiz gibi bir hayalin içindedirler. Tekrar 
ediyorum, açık finansman yerine, enflâsyon ye
rine vergi tedbirlerini tercih ederiz, kınama
yız; tabiî bâzı itirazi kayıtlarla, çekincelerle... 
Ama, hiç durmadan dinlenmeden kendimizi 
tekrar etmeye mecbur hissediyoruz. Türkiye'
deki yapısal ekonomik bozukluklar değiştiril
medikçe; vergi tedbirleri ile ekonomide ferah
lık yaratmaya muvaffak olunamıyacaktır. 

Vergi tedbirleri niçin alınmıştır Hiç şüp
heniz olmasın M; müzminleşen bütçe açıkla
rını kapamak için. Her sene denk bütçe getir
me iddiası ile ortaya çıkan A. P. iktidarı, her 
sene bütçenin fevkalâde geniş mikyasta açık
lar vermesi karşısında para basarak işi düzelt
menin mümkün olmadığını görünce, bu vergi 
tedbirlerine başvurmak zorunda kalmıştır ve 
tabiî çok da geç kalmıştır. Ekonomi hayliıien 
hayliye bozulduktan sonra yapılacak bu ver
gi operasyonu ekonominin bâzı kıymetli alan
larında enf aktüsleri onliyemiyecektir. O tıkanık
lıklar, dolaşım bozuklukları ya da tabiri caiz
se beslenme bozuklukları ekonominin o alan
larında devam edip gidecektir. Niçin A. P, ikti
darının uyguladığı ekonomik politika sonu
cunda bütçe açıkları büyümektedir. Esaslı İM 
sebebi vardır: Birisi, A. P. iktidarı vergi gelir-

| lerinin anamembaını teşkil eden gelirlerden ver
gi alma iktidarından yoksundur. A. P. iktida
rının malî, iktisadi politikasını eleştiren cid
dî eleştirmelerin üzerinde ittifak ettikleri nok
ta budur. ıG-elir kaynaklarını gereği gibi de-
ğerlendiremiyen ve sağamıyan bir iktidardır. Bu 
acs bugün getirilen vergilerin sebeplerinden bi
ridir ve giderek, bu vergilerden bâzıları, gelir
lerden alınması gereken vergilerin alamama
nın çaresi arandığı zaman bulunmuş bâzı pal-
yefcif çarelerdir, bu vergiılerin bâzıları. Bu bi
linci önemli acz yahut da noksanlık Türkiye'de 
bütçe açıklarını çok büyüten bir unsurdur. 

Ama ikinci ve önemli açık sebebi de Ada
le!; Partim iktidarının uyguladığı bir ekonomi 
politikasının bir yönü yüzündendir, önemli 
bir yönü yüzündendir. O politika, ki vergi ge-
lirlerifîîi azalttığı gibi ekonomik sahada vu
kua gelen çarpıklıkların da sebebidir. Uygula
dıkları ve vergi gelirlerini azaltan politika, 
özel kesime yapılan kamu fonu aktarması po
litikasıdır. Bu aktarmaların bildiğiniz gibi, 
çil para olarak akan bir kanalı, gümrük mua
fiyetleri, vergi indirimleri, taksitlendirmeler 
vesaireler gibi diğer hususlardır. 

Hemen belirteyim ki bu kesime kamu fon
larının aktarılması Adalet Partisine özgü bir po
litikadır dediğicniz zaman mübalâğa etmeyiz. 
Ama bunu kamu fonlarının özel kesime akta
rılması sürecini yakından taMbedip, o aktar
madan elde edilmesi umulan menfaati topîı-
yamamak yüzündendir ki, bu poljUkanın ver
mesi mümkün olan meyvayı dâhi alamadığı için 
politika iki katlı yanlış olmaktadır. Başıboş 
bir aktarmadır bu, kontrole edilemiyen, kontrol 
edilmiyen bir aktarmadır bu, nereye gittiği iyi
ce bilinmiyen bir aktarmadır bu, sonucunda büt
çe açıklan doğuran bir aktarmadır bu. 

Diyeceksiniz ki siz bunu iddia ediyorsunuz, 
çünkü sizim ekonomi politikanız böyle değil
dir. Siz Devletin eline geçmiş, daha doğrusu 
kamu fonu haline gelmiş varlıkları kendi 
ekonomi politikanız icabı belli alanlara ya
tırmada aracı aramazsınız, Devlet elifle yatı
rımlarınızı yaparsınız ya da bâzı müşterek ça
lışmaların kümelendiği araçlar eliyle yaparsı
nız, kooperatifler vesaire onun için siz bunu 
tenkidediyorsunuz. Ondan dolayı siz böyle bir 

! politikayı yeriyorsunuz Diyelim ki, bunda bîr 
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'hakikat payı vardır. Ama Adalet Partisi ikti
darının uyguladığı kamu fonlarının özel ke
sime kontrolsuz aktarılması sonucu husule ge
len büyük bütçe açıklarından bizzat kendisi
nin şikâyet etmekte olduğunu Hükümetin im
zasını iütiva eden 1970 programındaki bir pa
sajdan, bir paragraftan okuyacağım. Anlıya-
caksınız ki, bizzat Adalet Partisi dahi kendi 
politikasından şikâyetçidir. 

Bu programın 92 nci sayfasında, tabi keli
meler üzerinde birtakım spekülâsyonlar yapma
ya gidilmiyeceğini umarak okuyorum, diyor 
ki: «Özel yatırımları yatırım indirimli, güm
rük muafiyetleri v.b. yollarla kamu eliyle des
tekleme politikasını, kamu tasarruflarını nor
mal gelişme temposu (dışında artırmadan, «tek
rar ediyorum» kamu tasarruflarını normal ge
lişme temposu dışında artırmadan - sürdürmek 
mümkün değildir:. Bu açıdan yetersiz olan 
mevcut vergi sisteminde köklü değişiklikler 
yapılması gerekmektedir».. Demek ki, bu ver
gilerin geliş sebeplerinden binisi de kendi 
programlarında yazdıkları gibi, bütçe açığını 
meydana getiren, kontrolsuz olduğu için ya
pılan aktarmanın umulan ekonomik faydasını 
toplamıyan özel kesime aktarma politikasını 
karşılamak içindir. 

Yani bu vergileri, bâzılarının sandıkları gi-
bir toplıyan Hükümet, hemen, derhal meselâ 
çok muhtacolduğumuz sınai kalkınmamız ioin 
yatırım fonu yapacaktır yahut orada harcıya-
caktır sanılmasın .Bu vergilerin bir kısmı, bü
yük bir kısmı aslında burada yazıldığı gibi büt
çeye büyük ağırlık teşkil ettiği itiraf edilen 
özel keşfime yapılan aktarmaların bütçede hu
sule getirdikleri açığı kapamak kastına ma
tuftur. Yani o masraf için vergi alınıyor. Yani 
tercüme edersiniz, bu vergiler farzumuhal ne 
miktar geçimiı dar olan halka yansıyacaksa, ki 
yansıyacak olduğunu kanun da kabul ediyor, 
bâzılarının madde var yansısın diye, o toplanan 
vergi hâsılası alınacak burada yazıldığı gibi, 
özel kesimde plâna bağlanmamış, o anlamda 
plâna bağlanmış - yani ereği tâyin edilmemiş ya 
da kontrolü ımümkün olmıyan ya 'da zayıf bir 
kontrolla geçiştirilen, ekseriya merkatil kesime 
akan kamu fonlarını artık besliyemez hale gel
miş olan Devlet maliyesi bundan böyle vergi 
alarak besliyecektir. Yatırımlara hepsi gitmiye-
cek, yani o fakir halktan diyelim tâbir caizse, 

vergiler aslmda o merkantil kesimdeki insanla
rın ceplerini biraz daha dolduracaktır. Nasıl ki, 
vergi aldığınız takdirde enflâsyonist politikala
rı uygulamaya devam ederseniz, bir miktar pa
rayı bir kısım halkın cebinden alıp çok daha 
S3nginin cebine aktarmış olursanız, burada da 
ayır. şey olacaktır. 

Şimdi C. H. P. olarak biz hem politikamızın 
icabı hem de ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını na
zarı itibara alarak dersek İd, siz bu vergileri pek 
masum maksatlarla, daha doğrusu herkesin ka
bul edip katlanabileceği, tâbir bu olsun, mak
satlarla almıyorsunuz, işte yazdığınız gibi sonu 
meçhul bir istikamete akan, akıttığınız kamu 
fonlarının artık mecali kalmadığı için alıyor
sunuz. O kamu fonlarını aktarmak zorunda ya
hut öyle kullandığınız kamu fonlarını beslemek 
için vergi alıyorsunuz dersek ve tenkid eder
sek bizi kınayamazsınız. Çünkü sizin vesikanıza 
dayanıyoruz. Yani her hangi bir, çok kızgın bir 
hışım ile üzerine gittiğiniz halde, montaj sanayi
inde yarın biri gelir de müsaade isterse ona kay
nak aktarırken, işte şimdi bizim üzerinde çalış
tığımız vergi tasarılariyle elde edeceğiniz para
yı verirseniz şaşmayacağız. Şaşmıyacağız ama 
sonra günün birinde vergileme suretiyle biraz 
başlarına vurmak istediğiniz bir sektör haline 
gelmesini de kınayacağız. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi tek
rar etmekte fayda buluyorum, kokteyl mahiye
tinde olan bu vergi tasarısı üzerinde daldan da
la sıçramak bizim konuşma tarzımızın tabiatı de
ğil ama kanunun yapısı bunu icabettiriyor. 

Şimdi vergiler yüzünden fiyatlar artar mı, 
artmaz mı münakaşası yapılmaktadır. Adalet 
Partisi iktidarı ve ona yandaş olan bilimciler, 
ekonomi bilimcileri, vergilerin fiyatlara yansı
mayacağı tezini savunuyorlar. Kimsenin itiraz 
etmiyeceği gibi, şu anda bakmadığım için özür 
dilerim, yeni tasarı ile getirilen yeni işletme 
Vergisinin eski tasarıya baktım, şu anda bakma
dım, belki bizim Komisyonumuz Senato beyazın
dan vazgeçmiştir bir şey yapmıştır diye korku
yorum, onun için bakamadım, o işletme Vergisin
de bir madde bile var: Ne kadar vergi alınacaksa 
satışlardan, onun aynen alana yansıması öngö
rülmüş. 

Evet, buna karşılık vergiyi getirenler: Efen
dim, biz yüksek kazanç gruplarının hattâ biraz 
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daha giderek orta kazanç gruplarının gelirle
rini ya da tüketimlerini vergilendirdik, - tabiî 
bir nevi geliri vergilendirdik anlamına da gele
bilir, dolaylı olarak - öyle ise siz onun yansıması
nı istemiyor musunuz? Zenginden çok, falrirden 
az vergi alma prensibi sisin değil mi, diyecek
lerdir? 

Belki bu savt ilk nazarda doğru gibi gözüke
cektir. Hakikaten bu vergi türünde, meselâ Gi
der Vergisi tütünden daha âdil bir baz vardır, 
inkâr edilmez. Ancak Türkiye'de teorisyenlerin 
söyledikleri ve sandıkları ve Hükümetin de uy
duğu gibi fiyatlar toplanı arz, toplam talep den
gesi, daha doğrusu arz - talep kaidesine uygun 
tekevvün etmiyor. Türkiye'de sürekli olarak 
toplam arz kıtlığı, sürekli olarak toplam talep 
şişkinliği var. Talep şişkinliği Türkiye'de ya-
şıyan insanların ekonomik faaliyetleri sonunda 
elde ettikleri yüksek gelirlerden meydana geli
yor diye bir hayale kapılmmamasını rica ede
rim. Talep şişkinliği sunidir, ekseriya Devlet ta
rafından ve moneter alanda yapılan birtakım 
ameliyeler sonucu meydana gelir. Veyahut kre
dilerde, dağıtım sisteminde tercih edilen mer-
kantil grup yüzünden talep şişkinliği vardır. 
Onun için talep ve arz arasındaki dengesizliği 
bir ekonomik sıhhat müşiri olarak görmek ye
rine bu memlekette 20 yıldan beri hâkim olan 
belli bir partinin, adları değişerek belli bir par
tinin, ekonomik politikası icabıdır. Merkantil 
grupu her türlü besin maddesiyle suni olarak vi-
taminoz oluncaya kadar beslemek suretiyle eko
nomik kaldıraç elde edileceği kanısı ve smaileş-
menin vasıtası olarak tarihî görev yükletilmek 
istenen kesimin, suni beslenmesi sonucu husule 
gelen talep şişkinliğiyle arz azlığı dengesizliği 
sürüp gidecektir. 

Onun için bu vergileri aldığınız zaman fiyat
lar artacaktır efendiler, çaresi yoktur. Çünkü 
Türkiye'de biraz evvel arz ettiğim gibi enflâs-
yonist politikadan elinizi çekmediğiniz için, mu
kaveleler bile istikbale muzaf fiyatlarla yapıl
maktadır. Kınamıyorum ama işçi ücretlerinin 2 
yıllık, 3 2/ı!ık toplu sözleşmelerde olduğu gibi ya 
da gelecekte ifası gereken mukavelelerde, mal 
fiyatlarının, mukavelenin yapıldığı tarihte mal 
fiyatlarının, çok üstünde birtakım fiyatlara bağ
landığı da bilinen bir gerçektir. Çünkü daima 
Hükümetin enflâsyon yolliannı deneyeceği, ge-

I reksiz para şırınga edeceği, para darlığından şi
kâyet eden merkantil grupun ihtiyaçlarını gi
dermek için gözünü kırpmadan piyasaya gerek
siz para akıtacağını bildikleri için böyle yapıl
maktadır. 

Denecektir ki, biz o kadar çok para akıtmadık 
piyasaya, bunu mübalâğa ediyorsunuz. Hayır, 
etmiyoruz. Şimdi bir rakam vereceğim. Adalet 
Partisi döneminde piyasaya ne miktar para şı
rınga edilmiş, gereksiz para şişirilmiş, burada 
bir rakam gördüm, onu söyliyeceğim. Eakama 
da inanırım, yazan adamın bilgisine de inanı
rım. 

Bakınız, 1966 Ocak ayından 1969 Aralık ayı
na kadar para arzı, 16 428 000 000 liradan 
30 127 000 000 liraya çıkmıştır diye bir kayıt 
okudum. % 100 den fazla bir artış olmuştur. 
Soruyorum şimdi Sayın Maliye Bakanından, cid
dî bir münakaşa üzerindeysek : Türkiye'de bu 
para artışına mukabil üretim artışı, millî gelir 
artışı, ne yerden alırsanız alın bu seviyeye ulaş
mış mıdır? Tabiî bâzı kesimleri manşet gibi, flaş 
gibi verirseniz bâzı zihinlerde kendi lehinize bir 
durum yaratabilirsiniz. Ama, sözlerimin başında 
da ifade ettiğim gibi, tam 4 jûdzn beri tarım ke
siminde ancak % 1 gelişme hızına resmî olarak 
ulaştığınıza bakarsak, bu para arzı ile üretim 
hızı arasındaki dengesizliği görür, Türkiye'nin 
kaderinin giderek bozulmakta devam edeceğini 
iddia edenlere hak verirsiniz. 

Üretim darlıklarının devam ettiği ülkede, 
yapısal bozuklukların devam ettiği ülkede, siz 
para arzında bu kadar geniş elli olursanız, sa-
havetkâr olursanız çıkmazın içindesiniz, demek
tir. 

Buradan bana veya umumiyetle usul olduğu 
için cevap verecek olan Sayın Mahiye Bakanı
nın bir röntgene - tâbiri caizse ve mümkünse -
kendini koymasını ve bize içini söylemesini iste
rim. Mustarip midir, değil midir? Vergi getirdi. 
Cesurca bir adım, doğru bir adım. Ama, arka
sından... Biraz evvel arz ettiğim gibi, artık ne
dense kendisi söylemedi Merkez Bankası Genel 
Müdürü para darlığını gidermek için piyasaya 
yine para şırınga edileceğini söyledi. 

Hadi, «az yapılacaktır» denilerek savunula
caktır. Yahut, «ılımlı olacaktır» denecektir. 
«Ekonomide bu tartışılabilir» denecektir. E... 

{ peki Devletin ürettiği malların fiyatlarına zam 
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yaparken bunların enflâsyon yaratacağını, cıaba 
doğrusu enflâsyonun zaten kendisinde olduğunu, 
çünkü, enflâsyon aslında genel fiyat artısı an
lamına geldiğini, herkesin bildiği bir ortamda 
nasıl izah edeceksiniz? Çok sor olacak. 

Üretiminde hışlanma niyetinde olmadığını 
bildiğiniz halde, her zaman s 3yJ s d iğiniz gibi, 
sanayi kesiminde ara mallarınm ya da hammad
deleri almak için elinizde kâfi döviz bulunma
dığı gerçek iken, onun için burada bir röntgenle 
bakılır gibi, evet, haklıgııuz, sıla sık? bir eko
nomi politikası içine girmekten başka çıkar ça
re yoktur, dediğiniz zaman bizi memnun etmiş 
olımyacaksmız. Belki de bu ülkede Devlet adam
lığı yapmış kişilerin içinde en cesurca ve en doğ
ruca sözü söylemiş olacaksınız. 

Binaenaleyh, bizim memleketimizde arz ve 
talepte değişiklik olmayınca fiyatlar genel sevi
yesinde artma olmaz, bu itibarla vergiler fiyat
ları artırmaz, kaziyesi geçerli değildir. Su fi
yatlara resmen işletme Vergisinde olduğu gibi 
yansıyacaktır. Onu bırakalım hadi, yüksek bir 
gelir grupu sav'ı ile karsîlıyacaksınız ama, ken
di yaptığınız para şırıngaları ve fiyat artırma
ları genel fiyat seviyesini artıracaktır. 

O zaman, arzu ettiğiniz istikrar gelmeyecek
tir. Hele, talep şişkinliğini giderici olduğunu id
dia ettiğiniz bâzı vergilerden hem umduğunuzu 
alamıyacaksmız, hem de talep şişkinliğini gide-
remiyeceksiniz. Çünkü, suni olarak talep şişkin
liği devam edecek, enflâsyon yükünden. Bunlar 
birbirine çok bağlı şeyler. Anlaşılması da hemen 
o kadar kolayca değil, günlerce dikkatli bir in
celeme istiyor. 

Türkiye'de, görüşümüz odur ki, doğnı ted
bir olarak göreseğimia vergiler, Türkiye'deki 
yapısal bozuklar ve güdülen politika yüzünden 
verimli olmıyacaklardır. 

Şimdi bir de vergilerin kendi içlerinds taşı
dıkları bünyesel, yapılarının icabı birtalanı 
olumsuzluklara değinerek sözlerimize bir başka 
çeşni vermeye çalışalım : 

Yeni bir vergi olarak ihdas etmiş buyurdu
ğunuz vergilerden başlıyarak sırası ile gide
lim. Şöyle yine genel hatları ile bir tablo 
çizmeye çalışalım. 

Taşıt Alım Vergisi, bir lüks tüketim harca
masını vergilendirmek anlamına gelecektir. 
Büyük oranla vergi almaya müsait bir kay

naktır. Vergilendirmesinde mahzur yoktur. 
Türkiye gibi bir ülkede taşıt, özellikle kara 
taşıt alımı, ki, bu Kara Taşıt Alım Vergisi-
dir, bir miktar talep tahdidi yaratma mak
sadı ile alınırsa fazla münakaşa edilemez, 

Çünkü, Türkiye'de taşıma alanında da çar
pıklık vardır. Türkiye'de millerce deniz hattı 
vardır, kilometreleıce demir hattı vardır. Bun
ların büyük bir çoğunluğu âtıl kapasite ha
lindedir. Ama, binlerce kilometrelik mesafe
ye 5 tonluk kamyonlarla nakliye yapmak gibi 
bir çarpıklık içinde Türkiye büyük kaynak 
kaybına uğramaktadır. 

Şayet Taşıt Alım vergilerinde lüksünde 
veya biraz evvel arz ettiğim çarpıklığı yara
tan hususlarda olabilirse, yazmışınız burada 
triportörlere kadar, triportörler de vergiye 
tabi olmuş, otobüs, troleybüs dışarıda kal
mış, bâzıları içeri alınmış, belki bir talep 
şişkinliğini önlemek mümkün olabilir. Olabi
lir ki, oraya giden kaynaklar daha verimli 
sahalara yatırılabilir. Fazlaca söz söylemek 
gerekmez ama, bunun alımlısında yanlışım 
yoksa, özür dilerim, yalnız trafik şubelerin
deki kayıtlara ve noterdeki kayıtlara müra
caat edilmek gibi bir usul ihdas edilmiş. Bu
nun dışında satışlar yapılırsa ne yapılacaktır? 
Anlamak biraz güçtür. 

İkinci yeni vergi olarak getirdiğiniz vergi, 
işletme Vergisi ya da Satış Vergisi. Bu ver
giyi almaya muvaffak olabilecek bir Hüküme
tin tarihine büyük şanlar yazılır. Nasıl mu
vaffak olacaksınız? Kabul etmek müminin de
ğil. Çünkü, getirdiğiniz teknik ile bu ver
giyi almak yerine, kusura bakmayın ama, 
vatandaşı soymak tekniği getirmişsiniz. Vergi 
almmıyacaktır ama, vatandaş rahatça so
yulacaktır. 

Karşısında olmak ist emiyorum. Lüks tüke
tim harcamalarını, hattâ orta tabakanın tü
ketim harcamalarını kısmak mümkündür. Şe
kerden vergi alman memlekette, şu meyha
neden, birahaneden, bilmem ne haneden vergi 
alındığı zaman sizi kimse kınamaz. Bu 
memlekete en zaruri istihlâk maddesi 
olan şekerden vergi alınır. Daha bunun 
gibi nice nice istihlâk maddelerinden alı
nır. Ve binaenaleyh, bir meyhaneden, bilmem 
ne hanede yaşıyan adamın zevki sefasından 
bir miktar vergi almak doğrudur. Ama, yani 

359 — 



C. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1970 O : 1 

affedersiniz küçümsemiyorum, küçültmek iste
miyorum, sanki biz olsak başka bir araç mı 
bulacağız? Onu da iddia etmiyorum fakat na
sıl başaracaksınız bunu? 

Ne demek nasıl başaracaksınız?... Efendim, 
siz bugün normal 20 yıldan heri uygulana-
gelen fevkalâde iyi düzenlenmiş, sistema'tize 
edilmiş Gelir Vergisini almakta tekasül gös
teriyorsunuz, vergi toplamakta acziçindesi-
niz. Siz de itiraf ediyorsunuz. Islah Komis
yonu diye komisyon üstüne komisyon kuruyor
sunuz. 

Şimdi beyannameli, mükellefi belli, usulleri 
belli olmuş kazai içtihatları ile her türlü 
yönü açığa çıkmış bir vergiyi alamıyan maliye 
gidecek Türkiye'de epey genişçe bir sahayı 
kapsıyan işletme Vergisi alacak. Bunu da kişi
lerin söylediği sözle ve çeşitli olduğu için iti
bar etmiyor ama, milyonlarca lira vererek bir
takım kasalar getirmek suretiyle işte, kaydet
tirecek, filân. 

Bu bizim maliyemizin üstesinden gelemiye-
ceği bir iş yüklenmek olacak. Şöyle olacak : 

Bu vergiyi vatandaştan satıcı alacak ama 
maliyeye vermiyecek. Bunun sonu böyle olacak. 
Yani, bir başka elden yahut Devlet eliyle va
tandaşın bir nevi adamakıllı hırpalanması müm
kün olacak. 

Türkiye'de vergi memuru ile mükellef ara
sındaki münasebeti bilmiyen vsr mıdr bilmem? 
Türkive herkesin merakını çekmekte neden de-
vam eder, diye sorarlarsa benos bundan çeker. 
Devleti idare edenler bilir ki Türkiye'de herkes, 
vergi memuru olsun, başka memur olsun vatan
daşla münasebette iken sırf birtakım politika
lar yüzünden kendisinin ekonomik sorunlukla-
rmı gidermek idin vatandaştan mükemmelen 
rüşvet namı altında para alır. Ama bunun üs
tesinden gelemez, Sürer gider. 

Vergi de böyledir. Bütün kasabalarda birçok 
yerlerde vergi memurlariyle mükellef arasında 
pek büyük çapta, yoksulluk yüzünden, haksızlık 
yüzünden fena politika yüzünden, mükemmel 
bir anlaşma vardır. Hattâ birçok defterleri onlar 
tutarlar. Bu eski zamanda da böyle idi, şimdi 
de böyle. 

Bunun üstesinden gelememişindir. Grelecndyo-
ruz. Şikâyet ederiz, buradan dile getiririz, zapta 
geçer. Bu biraz utanç verici bir şeydir, ama 

şimdi işletme Vergisi getiririz, bunu nasıl ya
pacağımızı sorduğumuz zaman bize belM de kı
zacaklar dır. 

Yapamıyaoaksınız bunu. Bu başkasının elin
de kalacak. Kimin elinde kalacak?.. Siz haksız 
bir kazanç sağlıyacaksmız, satış yapana. Yani, 
ellerinde lüks tüketim yüzünden bolca kazanç 
bulunduğunu umduğunuz, gördüğünüz, kabul 
ettiğiniz bir kısım insanın eline daha fasla para 
geçmesini sağlıyacaksmız. O fazla parayı ken
dinizin alacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 
Alamıyacaksınız, orada kalacak. Daha zengin 
edeceksiniz. Vatandaşı soyduracaksınız. Bunun 
çaresi yoktur. Muvaffak olamıyacaksmız. 

Neden buna güttiniz? «Yoktu başka çaremiz» 
derseniz, öyle ise daha iyi teknikler getirmeden 
bunu yapmayınız. 

Niçin Türkiye'de maliyeyi ıslah etmek müm
kün değildir? Onu da anlamak zordur. 

Bir vatandaş sabahleyin gelip benden sordu
ğu için, bir sual olarak yöneltiyorum bunu, 
unutmamasını rica ediyorum, sayın bakanlığın 
ve komisyonun : 

Şu işletme Vergisinin 1 numaralı tablosunda, 
11 nci maddenin 1 nci fıkrasına göre yapılan 
tabloda, bezik salonları ve benzeri yerleri işle
tenlerden ne kasdediliyor, diye vatandaş gayet 
mahviyetkâr bir eda ile çok yanık, yanık sordu. 
Vaiettim kendisine soranım diye. Zabıtlara ge
çerse iyi olur, dedi. Soruyorum. Vazifemi yap
tım sayıyorum. 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi adı al
tında getirdiğiniz 3̂ eni verginin üzerinde menfi 
söz etmek, müspet söz etmekten daha güç. Ka
bul etmek gerekir ki, Gayrimenkul Kıymet Ar
tıcı Vergisi Türkiye'de vergilendirilmesi gere
ken bir kaynak olarak iyi ve isabetle seçilmiş 
bulunmaktadır. Hakikaten Türkiye ̂ de 1924 1er-
den bu yana, süregelen bir kazanç membaı yok 
yere havadan birçok insanı Devlet sırtından 
ooğu zaman milyarder kere milyarder etmiştir. 
Hiç değilse milyarlarca vergi kaybı sahası ola
rak bu gayrimenkul satışları ortada durmakta
dır. 50 yıl sonra dahi olsa bunu vergilendirmek 
hakikaten iyi bir şeydir. Keski, 50 yıldan beri 
de bu vergi alınmış olsa idi. 

Ankara'nın imarı konularını insanın hatırı
na getirmemesi mümkün değil. Büyük Atatürk'
ün yaptığı plânın bozulacağını ve bu emlâk me-



C. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1970 O : 1 

selelerimin büyük kahramanları dahi göçeceğini, 
aşacağını söyîiyen bir ecnebi plâncının sözlerine 
hak vermemek elde değil. 

Ankara imarı, şehirleşme yüzünden plânların 
nasıl bozulduğunu ve kimsenin bunu durdura
mayacağını, büyük menfaat dolaplarının dönece
ğini söyîiyen bir ecnebi mütehassısın sözlerini 
burada isabetli bir görüşün sahibi olarak ve 
tebrik ederek anıyorum. 

Şimdi neyse geç kalmış olmakla beraber bu 
Kıymet Artışı Vergisi fena bir vergi değil. 
Madem ki bu sahaya çok yatırım yapılıyor, çok 
kaynaklar buraya gidiyor, bir taraftan yatırım
ların bu sahadan başka yere aktarılmasını sağ
lamak, bir taraftan da havadan kazançları ver
gilendirmek çok güzel, hepsi iyi şeyler. Ama, o 
kadar fazlasına ben agâh olamam, zira teknis
yeni değilim. Bu vergiden bir hile yapılacağını 
söyleyip duruyorlar. Diyorlar ki, beyan üzerine 
kıymet alacak ve bu vergiye esas olacaktır. Son
ra satış sırasında eld3 edilen meblâğ ile, beyan 
üzerine konulan değer arasındaki fark vergilen
dirilecektir. Ama bunun hilesini bulacaklardır. 
Vergii verecdMeri zaman, değeri az gösterecek
lerdir. Satış yapacakları zaman vaktini bekliye-
cek ve değeri yükselteceklerdir. İşte o zaman 
vergi alamayacaksınız, derler. Buna nasıl bir ça
re bulacaksınız? Bunu teknik olarak anlamak 
isterim. 

Bir de burada söylemeden geçemiyeceğim bir 
husus var. Bu Gayrimenkul Kıymet Artışı Ver
gisinde spakülâtif kazançları vergilendirmek 
çok doğru, yerinde ve yüzde yüz beraber oldu
ğumuz bir husus, tekniklerini düzeltmek şartı ile. 
Ama, çok nadir ahvalde dahi olsa, bir gayri
menkulu bir zorunluluk yüzünden satmak mec
buriyetinde kalan ve aldığından yirmi sene son
ra satan bir kimsenin, alışı ile satışı arasındaki 
farkı vergilendirmekte o kadar pek fazla bir 
iktisadilik yok. Ben şahsan o temayüldeyimdir, 
kıymeti olan şeyin ister servet olsun, ister gelir 
olsun vergilendirilmesi lâzımdır. Toplumun mo
dern yaşayışı buna bağlıdır. Yalnız, Türkiye'de 
değil, dünyanın her yerinde böyle yapılmakta
dır. Ama, pek de böyle gayriâdil vergilere vergi 
demek doğru olmadığını söylemekten kendimi 
^alamıyorum. Bu husus üzerinde söylemek iste
diklerimiz bundan ibarettir. 

I Spor - Toto Vergisi, Spor - Totocularm kız
gınlığından başka hiçbir sonuç getirnıiyecektir. 
Ne alırsanız kârdır. Fena bir kaynak değildir, 
galiba. Ama, zannederim geliri çok cüzi bir şey 
olacaktır. Alınız, iyi edersimiz. Ama hilesini na
sıl önliyec efesiniz, onu bilmem. 

Bunlar yeni vergiler. Bir de bu Finansman 
Kanununda yeni bir vergi olan Bina İnşaat Ver
gisi vardır. Bunu değiştiriyorsunuz ve âdeta ye
ni gibi oluyor. Doğru. Ama, şu Ruhsat Verginiz 
gülünç. Kusura bakmayın, bu tâbiri başka bir 
tâbir bulamadığım için kullandım, geri alıyo
rum. Biraz latifeye değer bir şey. Her kattan 
1 500 lira Euhsat Vergisi alacaksınız. Hesapları 
ne güzel yapmışlar, 10 kattan 15 bin lira alacak
sınız. Adam üç milyon liraya satacak. Ve siz de 
üç milyon liralık bir değeri 15 bin lira vergiye 
tabi tuttuğunuz için birtakım insanları inşaat 
yapmaktan menetmiş olacaksınız. Fena yere 
akan, kötü yere akan, verimsiz yere akan kay
nağı verimli yere döndüreceksiniz. Bu olmaz, 
Sayın Maliye Bakanı. Ama diyeceksiniz M, efen
dim yani biz bir ruhsattan 15 bin lira mı ala
lım? O zaman size efendim, siz vergiyi niçin 
alıyorsunuz, nereden alıyorsunuz, nasıl alıyorsu
nuz sorusunu sorarlar. 1 500 lira olmasın da 
2 500 lira olsun. Hattâ daha da küçülmüş ya... 
Evet biraz lâtife edilecek bir vergi. 

100 metrekare ve ondan sonraki vergi de, 
biraz izahı güç olan bir husus. İcra - İflâs Ka
nununda güzel bir madde vardır. Bize Avrupa 
hukukundan geçmiştir. Galiba 92 nci maddedir, 
tatbikattan çoktan beri ayrıldığım için maddeyi 
tam söyliyemenıekte mazurum, orada haczi caiz 
olmıyan malları sayar. Şudur şudur dedikten 
sonra bir de, «borçlunun hali ile mütenasip evi 
satılamaz» der. Hâkimlik zamanımdan hatırım
da kalmıştır. Şimdi bu evlerin vergilendirilme
sine, yüzde yüz taraftarım. O kadar çok tarafta
rım ki, sayıyorum, Türkiye^de ne var varlık 
olarak derlerse, ev var demekten öteye ciddî ola
rak bir şey söylenemez. Fevkalâde gelişmiş şe
hirler manzarası arz ediyorsunuz, altını açıyor
sunuz, adam ya bir yerde memur veya bir yer
de tezgâhtar, ya da küçük küçük ticaret erbabı 
çıkıyor. Yani ev sahiplerinin büyük bir kısmı 
ne sanayi ile uğraşanlardır, ne de her hangi bir 
üretken yatırım ile. Vergilendirme ook güzel bir 

I şey. Ama şimdi adamın haline münasip evi nok-
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tasından geliyorum da, 8-9 nüfuslu hır adam, 
zorunlu efendim. Doğurgan bir millet, onun da 
bir insanısınız, gitmişsiniz, ölçmüş biçmişsiniz, 
aramış taramışsınız, 110 metrekareden aşağı eve 
sığmıyorsunuz. Buna mukabil iki kişilik bir 
(aileyi ele alalım. O da gitmiş bakmış ve demiş 
ki bana 90 metrekare yeter. Hakikaten ona 
yeter. 

Şimdi burada böylesine bir kıstas getirilemez 
mi? Diyeceksiniz ki çok zordur. Kesip atmak 
'iyidir, öyle ama, âdil midir, değil midir? Sorar
lar adama. Yüz metrekareden sonrası vergiye 
tabidir diyorsunuz. Niye? O lüks deniyor. Ca
nım adamın ihtiyacıdır, belki. Çok taraftarım 
bu vergiye. Bir tek ev yapılmaması tarafta
rıyım. Aslında biz çadır hayatı yaşıyacak bir 
dönemdeyiz. Ama, çok ev yapılıyor. 
o başka şey. Gelişme hızı çok yük
sek olan bir sektör. O da mükemmel 
bir şey. Ama bunu yüz metrekareden sonra 
vergilendirmek,, kolaylık sağlamaktan başka 
bir şey değildir. Kınanabilir. Onu da söyliye-
yim, daha bugünkü düzende vergiyi tâyin için 
gelen vergi memurları ile anlaşmak şartı ile 
evin 150 metresini 90 mstreye indirmek müm
kün iken, şimdi vergiler çoğalınca bunu daha 
kaçak hale getireceklerdir. Buna hiç şüphem 
yok. Ama öyle olmuş, başka çaresi yok. 

Kokakoiacılar gelirlerinin, biracılar karşı
sında bu vergi kanunu ile kötü duruma düşü
rüldüğünü söylüyorlar. Bu hususta hiçbir ke
lime ilâve etmiyorum,. Sayın arkadaşlarımdan 
birisi bunu anlatacaktır. Ancak benim de gö
züme çarptı. Kokakola yerine bira veya ayran 
içilmesi ciaha müreccah mıdır? Bunu da he
kimler bilir. 

Fakat, bu kanunda benim hiç taraftar ol
madığım bir vergi türü var ki, onu tenkid et
mek isterim. Bunun şiddetle karşısındayım. 
Elimde olsa değiştirmeye çalışırım. Bu 
Harçlar Kanununda yapılan değişiklik
lerdir. Harçlar Kanununda yapılan deği
şiklikler âdil değildir, yanlıştır. Kötü bir alış
kanlık sonucu Türk vergi hayatına girmiştir, 
gider gider. Bu mahkemelerdeki harçlardan 
meselâ ben vergi almam. Çok ağır bir hareket
tir. öyle bir ağır harekettir ki, bunu artık bil-
miyen yoktur. Bir insanın geliri bu memleket
te üstüste senede üç bin lira ise, gelirler ara

sında bire iki bin fark varsa, iki adama Dev
let hizmet verirken bir mahkemede mahkeme 
edilirken aynı külfeti yükletmek kadar acaip 
bir işlem olmaz, efendiler. Ben bir köylüyüm, 
20 dönüm toprakla geçiniyorum, dâva üstüne 
dâva etmeden yaşıyamıyorum. Birçok kimseler 
sanarlar ki, köylüler dâvalarını birbirlerine 
olan hissi sebeplerden ya da kızgınlıktan yapar
lar. Hayıı efendim, hayat mücadelesinde dâva-
sız başa çıkılmaz. Nitekim, çıkılmadığı için de 
cinayetler olur. Böyle bir memlekette siz ada
let hizmetlerini vergilendirirken, az gelirli bir 
vatandaşla çok gelirli bir vatandaşı aynı nis-
bstte vergilendirme yoluna giderseniz, bu ada
letle kabili telif olmadığı gibi, insancıl duygu
larla da kabili telif değildir. Bunun ıstırabını 
biz tatbikatta çekmişizdir ve çok ağır olmuş
tur, olmaktadır ve olacaktır da... Yanlış bir 
şeydir bu. Neden bunu yaparsınız? Neler elde 
edersiniz? Hiç mesabesinde bir şeydir ama, 
anlaşılan yapacaksınız. Sizlere su misali vere
ceğim, belki uyarıcı olur diye. Bir köy kahve
sinde peyke üzerinde boylu boyunca yatan bir 
adamın öyle yatmasına içerliyen bir orta hal
li ağanın; «Benim geldiğim kahvede böyle ya
tılmaz.» demesine, o köylünün şöyle cevap ver
diğini kulaklarımla duydum; «Neden bahsedi
yorsun sen Kırmızı Mustafa?» Ağanın adı Kır
mızı Mustafa idi, «...Ben burada yatmaya hak 
buluyorum kendimi. Nasıl olur buna böyle söy
lersin? Sen de köye 20 lira salma veriyorsun, 
ben de 20 lira salma veriyorum. Benim topra
ğım 20 dönüm, seninki 2 000 dönüm.» demiş 
ve dile getirmiştir, bunu. Bu adalet hizmetle
rinde ve diğer hizmetlerde Devletin vergi 
alırken gözetmesi lâzımgelen bir husustur. Na
sıl gözetme ve bunları nasıl bir tutar? Şaşa
rım ve bu bizim şiddetle karşısında bulundu
ğumuz bir vergidir. Ama artırmışsmızdır, ko
laylığı vardır, gider gider. Gidecektir de. 

Avcılardan da vergi almak hususuna gelin
ce: Burada aklıma köylü benzetmeleri geliyor; 
her şey bitmiş, bütün cihazı tamamlanmış da 
leğen örtüsü kalmış gibi, avcılardan vergi al
maya kadar gelmiş Devlet. Maşallah çok güzel 
bir hareket tarzı denilebilir. 

Genel olarak dernek istiyoruz ki, Türkiye'de 
Gelir Vergisi alamamanın bir resmî belgesidir, 
bu. Resmî belge olarak ortaya konmuş bir ka-
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nun, aczin ifadesi bir kanun. Bir çıkmazda, ça
resiz kalmanın ifadesi bir kanun deriz, iyi ted
birler olmasına rağmen, tekrar tekrar üstünde 
durduğumuz gibi, bu vergiler tatbik edilirken 
enflâsyon denilen beliyye bizzat Hükümet ta
rafından uygulanmasın ve kışkırtılmasın. 

Son olarak bir hususu daha ifade ederek hu
zurunuzdan ayrılacağım, iyi tedbirler ancak 
kendi yaşamalarım sağlıyacak vasat içinde is
tenilen sonuca ulaştırır, uygulıyanları. Ama, 
iyi tedbirler, iyi araçlar kem ellerde, kötü el
lerde, kötü vasatta, özellikle ekonomide ve ma
liyede yanlış politikalar vasatında umulan ne
ticeyi vermez. Bir tek netice verir. Kargaşa, 
az gelirlilerde sıkıntı, çok kazananlarda gerek
siz, karşılıksız büyük servet. Bütün az geliş
miş ülkelerin gösterdiği manzaranın, içinden 
çıkılması için bir tek çare, bugün Adalet Par
tisinin uygulamakta olduğu genel ekonomi po
litikasını kökünden değiştirmektir, öbür tara
fı lafıgüzaftır, avunmadır, kandırmadır, boşu
na vakit kaybıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ferid Melen, Güven 
Partisi Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarla!; Sayın Maliye Bakanı bütçe müza
kereleri sırasında bu yıl ihtiyaç duyulan ek fi
nansmanın vergi tedbirleri ile karşılanacağını 
beyan etmişti. Sayın Bakanın bu beyanı şu an
da huzurunuza gelen ve müzakeresine başla
nan kanun tasarısı ile fülen gerçekleşmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, evvelemirde vergi 
tedbirleri hakkındaki görüşlerimizi arz etme
den evvel, gelen tedbirler nelerdir ve neler ge
tirmektedir? Bunlara topluca huzurunuzda bir 
göz atmayı faydalı buluyorum. Bu mevzuun da
ha iyi aydınlanmasına ve kavranmasına im
kân verir, sanıyorum. 

Dört tasarı gelmiştir. Bunlardan birisi gi
der vergilerine % 100 zam yapılması için Hü
kümete yetki veren tasarı. Bu tasarı bildiği
niz gibi kanunlaşmıştır. 

ikincisi, şu anda müzakeresine başladığı
mız 1970 yılı finansman Kanunu. 

Üçüncüsü, birkaç gün sonra, belki yarın mü
zakeresine başlıyacağımız Emlâk Vergisi kanun 

I tasarısı ve bir de halen Mecliste konuşulmakta 
olan Belediye Gelirleri kanun tasarısıdır. 

Bunlardan, işaret ettiğim gibi Gider vergi
lerine zam yapma yetkisini veren tasarı kanun
laşmıştır. Diğer ikisi de kanunlaşmak üzere-

I dir. 
Muhterem arkadaşlar, topluca ele alınmış 

olan bu tedbirleri ben büyük bir vergi hareke
ti olarak görüyorum. Cidden büyük bir vergi 
hareketidir. Zaman zaman vergilere yapılan 
zamlar hariç tutulursa Cumhuriyet Devrinde 
Türkiye'de 3 büyük vergi hareketi olmuştur. 
Bunlar d a,n birincisi; âşarm ilgası üzerine 
1926 - 1928 yıllarında yapılan büyük vergi re
formudur ve reform olarak nitelendirmek 
mümkündür. Aşar ilga edilmiş, Temettü Vergisi 
ilga edilmiş. Bunların yerine Kazanç Vergisi ve 
Umumi istihlâk Vergisi gibi vergiler getirilmiş
ti. O devre göre. 

İkincisi; 1945 ilâ 1949 yıllarında gerçekleş
tirilmiş oian vergi hareketidir. Bununla da 
memleketimize Gelir Vergisi sistemi girmiş olu
yordu. Kazanç Vergisi kaldırılarak, yerine Ge
lir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve bütün vergi
lerdeki usul hükümleri bir araya getirilerek 
sistemli bir vergi usul hukuku ihdas edilmişti. 

Üçüncü büyük ıslahat hareketi; birinci plân 
döneminde gerçekleşmiştir. O da Millî Birlik 
Hükümeti tarafından başlanıp, yakın zamana 
kadar devam eden büyük bir ıslahat hareketi 
olmuştur. Bu devrede Gelir Vergisi, Kurum
lar Vergisi, Vergi Usul Kanunu ele alınmış. 
Birçok tadiller yapılmış. Motorlu kara taşıtla
rı adı ile bir vergi ihdas edilmiş. Gümrük Tari
fe Kanunu yeniden değiştirilmiş. Damga Res
mî, harçlar, veraset, bina vergisi, motorlu ka
ra taşıtları v. s. vergiler üzerincle geniş ıslah 
hareketleri yapılmıştı. Ve Emlâk Vergisi ve 
belediye gelirleri üzerinde de çalışılmaktaydı. 
Bunların büyük bir kısmı tamamlanmış ve bir 
kısmı da bugün huzurunuza gelen tasarılar 
arasındadır. 

Muhterem arkadaşlar, nihayet bu dördüncü 
devreye gelmiş oluyoruz. Bunu ben bir büyük 
vergi hareketi olarak vasıflandırdım. Belki bir 
ıslahat hareketi, reform hareketi olarak gör
mek mümkün olmıyacaktır, ileride arz edece
ğim bâzı sebeplerle. Ama, çok şümullü bir ver
gi hareketi olduğunu da kabul etmek lâzım. 
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Bu vergi tedbirleri neler getiriyor ve bu 
tedbirlere başvurulmasını gerektiren sebepler 
nelerdir? Bunlar hakkında topluca bilgi ver
mekte fayda olacaktır. Bir defa gider vergile
rine zam yapılmasına yetki veren ve kanunlaş
mış olan tasan ile biraz önce işaret ettiğim gibi 
Gider Vergisine tabi bütün maddelere, Hükü
met ihtiyaç duyduğu ve lüzum gördüğü tak
dirde % 100 e kadar zam yapacaktır. Yani 
bunlardan alınmakta olan ki, bâzıları üzerin
den % 25 - 30 niısbetinde satış değerimden ver
gi alınmaktadır, verginin nisbetini bir misline 
kadar artırma yetkisini haizdir. 

Bu tasan kanunlaşmıştır. Hükümet halen 
(bu yetkiyi haizdir ve içinde bulunduğumuz 
bütçe açığının 800 000 000 liralık kısmını bu 
zamlardan beklemektedir, bunlarla karşılıya-
cafrtıır. Bu ana kadar ki, zannediyorum ka
nunlaşan 15 gün oldu, henüz zam yapmamış
tır. Ama bütçe açığını karşılamak üzere bu 
zammı yapmaya sanıyorum ki mecbur olacak
tır. Zam yaparsa hangi maddelere zam gele
cektir? Gider Vergisi mevzuuna giren mad
deleri şöyle bir gözden geçirirsek bir fikir 
edinmemiz kabul olur. 

Gider Vergisine tabi maddeler; her türlü 
madenî eşya, akaryakıtlar, kauçuk mamulâtı, 
pilâstik maddeler, kâğıt ve mamulâtı, cam 
eşya, tekstil maddeleri, yani bütün kumaş
lar, bezler, basmalar, iplikler, dokumalar, 
elektrik, havagazı, patlayıcı maddeler, kibrit, 
taşıtlar, yani kamyon, otomobil v. s., saatler, 
ses cifhazlan, fotoğraf, sinema makinaları, se
ramik ve mamulleri, ziynet eşyası, kahve, ka
kao, içkiler, çimento, PTT hizmetleri, nak
liyat ve bankalar muamele vergileri. Bu mad
delere Hükümet arz ettiğim gibi istediği an
da vergilerinin bir katına kadar zam yapma 
yetkisine haizdir. 

Huzurunuza gelen kanun tasansı ile de ne 
yapılmak istenmektedir? Bir defa 4 yeni ver
gi ihdas ediliyor. Birincisi; Taşıt Alım Ver
gisi, ikincisi; İşletme Vergisi adı ile bir ver
gi, üçüncüsü; Gayrimenkul Değer Artış Ver
gisi, dördüncüsü; Spor - Toto Vergisi. 

Aynca Gider Vergisi Kanununda, Emlâk 
Alım Vergisi Kanununda, Veraset ve intikal 
Vergisi Kanununda, Damga Resmi Kanununda 
ve Harçlar Kanununda da değişiklikler yapı

lıyor ve bu vergilere yeni zamlar getiriyor. 
Bunun yamJbaşmda yine bu vergilerde bâzı mu
afiyetler ve istisnalar kaldırılarak verginin şü
mulü genişletiliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergiler üzerinde 
de bir nebze durmak faydalı olacaktır. Taşıt 
Alım Vergisi ile otomobil, kaptıkaçtı, otobüs, 
kamyon, motosiklet, gibi taşıt vasıtalarının 
alım satımında, yani satmalınması halinde 
500 liradan 20 000 liraya kadar vergi alın
masını derpiş ediyor, bu tasarılar. Ve bu ver
gi bir defaya mahsus değil, her alım satım 
muamelesi oldukça tekerrür edecektir. 

işletme Vergisi ismi bir nevi eğlence veya
hut lüks maddesini andıran bir vergidir. Bu da 
bütün lokantalar, meyhaneler, bahçeler, ga
zinolar, oyun salonları, barlar ile kuyumcular, 
sarraflar, plâk ve oyun aletleri, inşaat malze
mesi satanlar, oto lâstiği satanlar, kristal eş
ya satanlardan alınan bir vergidir. 

Gayrimenkul Değer Artışı Vergisi ile de 
Türkiye'deki arazi, binaların devri temliki in -
den doğan kazançlardan iktisap değer ile, irsen 
intikal etmiş olanlar da dâhil, satış değeri ara
sındaki farktan bir vergi alınması derpiş olu
nuyor. 

Spor - Totoda biliyorsunuz, spor - toto 
oyunları üzerinden alınan bir vergidir. 

Gider Vergisinde yapılan değişiklikle bir 
defa montaj sanayii vergilendirilmektedir. 
Montaj sanayii daha çok taşıtlar, nakil vasıta-
lan, saatler, cihazlar, fotoğraf makinalan 
v. s. Bankalar Muamele Vergisinin nisbeti 
% 20 den % 25 e çıkanlmaktadır. Aynca 
Hükümetin bunlara biraz evvel bahsettiğim ka
nunla yeni zamlar yapması da mümkündür. 
Faraza bu % 25 nisbeti % 50 ye çılkanlabdlir. 

Petrol boru hattı nakliyatından bir vergi 
düşünülüyor. PTT hizmetlerinden, yani mek
tup, telgraf, telefon v. s. üzerinden. Esasen 
mevcudolan bir verginin nisbetleri artırılıyor. 

Belediye sınırlan içindeki bina inşaatından 
inşaat Vergisi adı ile yeni bir vergi alınması 
düşünülüyor. Televizyon vergilendiriliyor. 
Petrol gazı vergilendiriliyor. Bâzı camların 
vergisi artırılıyor. Porselen eşya vergiye tabi 
tutuluyor, içkilerin vergi nisbetleri yükseli
yor ve kolalı içkiler ve kola özütleri de vergiye 
tabi tutuluyor. 
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Muhterem arkadaşlar; Damga Rösminde ya
pılan değişikliklerle de her türlü mukavelena
me, kefalet, teminat, rehin senetleri, tem-
lüknameler, mahkeme kararları, ticari işler
de kullanılan bütün kâğıtlar, faturalar, kredi 
mektupları, makbuzlar, senetler, beyanname
lerin maktu ve nispî vergileri artırılıyor. 

Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerle 
de; mahkeme harçlarıma, ticaret sicilli harçla
rına, adlî muamelelere ait harçlara, vergi iti
raz işlerine ait harçlara, tapu ve kadastro 
işlerine ait harçlara, pasap'ort harçlarına, vize 
harçlarına, ikamet tezkerelerine, ihtira berat
larına, maden arama ruhsatlarına, kayıt ve 
tescil harçlarına çeşitli oranlarda zamlar yapı
lıyor. Bundan başka Veraset Vergisi ile Em
lâk Vergisi kanunlarında vergi ziyamı önliye-
cek bâzı değişiklikler yapılıyor. Birkaç gün 
sonra müzakeresine başlıyacağımız Emlâk Ver
gisi tasanisı ile de Bina, Araza vergileri kaldı
rılarak bunların yerine mükellefleree her 5 
yılda bir beyan edilecek rayiç değeri üzerinden 
hesaplanan bir Emlâk Vergisi ihdas ediliyor. 

Belediye Gelirleri tasarısı henüz Mecliste
dir. Burada bütün belediye gelirleri yeniden 
ele alınmakta ve bilhassa bir yenilik olarak 
Meslek Vergisi adı ite bütün ticaret erbabın
dan alınacak bir vergi ihdas edilmektedir. Ge
çici oturma vergisi otellere gelen yabancılardan, 
otellerde ikamet edenlerden geçici oturma ver
gisi adı ile bir vergi alınmaktadır. Bilhassa 
ihale bedellerinden bir vergi ihdas edilmekte
dir ve ilânlar üzerine ağır bir vergi gelmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar; özetlediğim vergi 
tedbirleri oldukça şümullü tedbirlerdir. Bu 
tedbirlerle vergilerimiz birhayli artmakta ve 
bunların ekonomik hayat üzerinde ciddî tesir
ler yapacağı anlaşılmaktadır. Bu sebeple bun
lar üzerine ciddî olarak eğilmemiz gerektiğine 
inanıyorum. 

Vergi tedbirlerine başvurulmasını gerekti
ren sebepler nelerdir? Finansman Kanunu ge
rekçesinde şu ibareyi gördüm : «Plâna göre ya
pılan harcamalarla, mevcut mevzuata göre tah
sil edilmekte olan gelirler arasındaki dengesiz
liği kaldırmak ve büyük ölçüde istihlâke yönel
me temayülünü firenlemek ve artan talebi kon
trol etmek.» Yani, Hükümet gerekçesine gö

re bütün bu tedbirlere ve ağır olarak nitelen
dirdiğimiz bu tedbirlere İM sebeple müracaat 
edilmektedir : Birisi; harcama ile gelirler ara
sındaki dengesizliği gidermek. Yani gelirleri 
Devlet harcamaları seviyesine çıkarmak, ve 

ikincisi de; istihlâke yönelme temayülünü 
frelemek ve artan talebi kontrol etmek.. 

Muhterem arkadaşlar; burada bir noktaya 
işaret etmek istiyorum. Filhakika harcamalar
la gelirlerimiz arasında bir dengesizlik mev
cuttur. Gelirlerimiz her yıl artmakla beraber 
Devlet harcamalarını karşıhyacak seviyeye bir 
türlü çıkamamaktadır. Ama bu daha çok ge
lirlerimizin gereği kadar artmamasmdan çok, 
harcamaların daha süratli bir tempo ile art
masından ileri geldiğini kabul etmek lâzımdır. 

Maalesef harcamalarımızı plân hedeflerinin 
altında tutmaya veyahut plân hedefleri Seviye
sinde tutmaya imkân bulamıyoruz. Gelirleri
mizi plân hedeflerine yaklaştırmakla beraber, 
harcamalarımız bu hedeflerin üstünde ve bu se
viyenin üstüne çıkmadığı için, aradaki fark 
gün geçtikçe büyümektedir. 

Bütçe müzakerelerinde bu mevzular üzerin
de geniş şekilde durduk ve Senatoca malûm
dur, bütçelerimiz yıldan yıla açık vermektedir. 
Bilhassa 1964 ten bu yana bütçe açıklammıız 
her sene artan nisbeitte büyümektedir. Rakam 
olarak 1964 te 600 000 000 bütçe açığı varken, 
1965 te 900 000 000, 1966 da 700 000 000, 
1968 de 1 000 000 000 ve nihayet 1969 da 
2 000 000 000 bir bütçe açığı ile karşı karşı
ya kalmış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu açıklar dar mâ
nada, yani klâsik mânada bir açık ifade etme
mektedir. Eğer klâsik mânada açıklanmızı 
araştırırsak onlar bunun çok üstündedir. Bili
yorsunuz, masrafların bir kısmı bütçelerimiz
de istikrazla karşıüanır. Klâsik mânada istik
razlar açık sayılmak icabeder. Tasarruf bono
su ile karşılanan kısmı var, klâsik mânada 
borçlanmadır, açık saymak lâzım. Dış kredi
lerle karşılanan tamlar var - ki 2 000 000 000 
m üstündedir, her sene bütçelerimizin dış kre
di ile karşılanan kısmı, klâsik mânada bunla
rı açık saymak lâzım. Biz bugün bunları açık 
saymama temayülündeyiz ve normal gelirler 
araisma girmiştir. Bu sebeple sadece Merkez 
Bankası kaynakları ile veya diğer Hazine ted-
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birleri ile karşılanan kısmı açık saymaktayız. 
Bunlar da arz ettiğim gibi, her sene artan mik
tarla mütemadiyen yükselmektedir. Ve daha 
garibi, biliyorsunuz Hükümet yakın zamana 
'kadar Sayın Erez'in Maliye Bakanı oldu
ğu tarihe kadar, bu açıkları kabul de etme
mekteydi. Her sene bütçeyi denk olarak getir
diğini iddia ediyordu ve bütçenin hattâ denk 
olarak, bu gerçeğe rağmen, açıkların görün
müş olmasına rağmen, tahalkkuk etmiş olması
na rağmen, denk olarak kapandığını da iddia 
etmekten çekinmiyordu. 

Muhterem arkadaşlar; bu açıkların yanı-
'başında başka açıklar da var. iktisadi Devlet 
Teşekküllerimiz, ki Devlete ait müesseselerdir, 
bilıiyorsunuz bunların açıkları aslında Devlet 
bütçesinden karşılanması lâzım, bir kısmı da 
Devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Bu sene 
zannediyorum 1 500 000 000 üstünde, iktisa
di Devlet Teşekküllerinin finansmanlarını kar
şılamak için bütçeden bir ödenek: ayrılmıştır. 
Ama İktisadi Devlet Teşekküllerinin açıkları 
bundan da ibaret değil. Bir kısmı maalesef ha
len çeşitli yollarla yine Merkez Bankasından 
kapanmaktadır. Bunları da Devlet açığına ilâ
ve etmek lâzımıdır. 

Açıkların doğurduğu vaziyet malûmunuz
dur. Bir müddetten beri Hazinemiz muntazam 
ödeme gücünü kaybetmiştir, birçok istihkak
lar ödenmemektedir. Bir iddiaya göre bugün, 
2 000 000 000 - 3 000 000 000 üstünde teda
hülde kalmış istihkak mevcuttur. Sadece 
2 000 000 000 lık mütaahhit istihkakı ödene
memekte. Mütaabhit istihkaklarının ödeneme
mesi, işte bir taraftan yatırımların gecikme
sine s eheb olduğu gibi, bir taraftan müteahhit
leri, hattâ dolayısiyle piyasayı müşkül vaziye
te sokmaktadır. Ve birçok yerlerden işçiler 
aylarca ücretlerini bu yüzden alamama duru
muna girmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; işte yeni vergi ted
birlerine başvurulmasını gerektiren ve Hükü
meti bu ağır vergi tedbirlerine müracaata sevk 
eden asıl sebep, kanaatime göre budur ve sa
nıyorum ki bunu arttık gizliyecek halde de 
değildir. 

Gerekçede bahsedilen, talep şişkinliğinin 
ortadan kaldırılması hususuna gelince; ben 
bunu tâli bir sebebolarak görüyorum. Çünkü, 

talep şişkinliği konjonktür ile ilgili bir konu
dur ve bir konjonktür devresinde mevzuubahso-
lur. Halbuki bu vergiler daimî vergilerdir. 
Binaenaleyh, daimî talep şişkinliği, bir kon-
jontür hâdisesi için, nihayet bir konjonktür 
tedbiri alınabilir. Fakat bu vergiler arz etti
ğim ğilbi, daimî vergidir. Yarın talep şişkin
liği oıtadan kalksa daM, bu vergiler kalkacak 
değildir, devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce işaret et
tiğim gibi, Hükümet bu tedbirlere kanaatimce 
bir çaresizlik içinde baş vurmuştur. Ekonomimiz, 
benden evvel konuşan arkadaşımın da işaret et
tiği gibi, artık kabili inkâr değildir, her bakım
dan bir buhran noktasına gelmiştir ve bir dar 
boğazda bulunmaktadır. Ve bu dar boğazdan 
selâmetle kurtulmanın çarelerini arama duru
mundayız. Bu sebeple bu dar boğazdan kurtul
mak ve bu buhranı atlatmak için Hükümet iki 
yoldan birisini tercih etmiştir. Ya açık finans
manına gitmek veyahut daha doğrusu açık fi
nansman yolunda ısrarla devam etmek. Bu şüp
hesiz bizi daha vahim bir noktaya, daha tehlike
li bir noktaya, daha buhranlı bir devreye götü
recekti veyahut da adaletsiz vergilere. Hükü
met adaletsiz vergileri tercih etmiştir. Maliyenin 
müdafaada sarıldığı nokta sanıyorum ki, bu
dur. 

Muhterem arkadaşlar, bu noktaya geliş se
bepleri nedir? Bunun bir tanesi hiç şüphesiz ki, 
Adalet Partisi iktidarının, iktidara geldiği gün
den bu yana izlediği sakat ve tutarsız malî po
litika olmuştur. Bu malî politikanın sakat taraf
larını biz her yıl burada dilimizin döndüğü ka
dar ortaya koymaya çalıştık ve uyarmalar yap
tık. Ne yazık ki, yakın zamana kadar, bu nok
taya gelinceye kadar Adalet Partisi Hükümet
lerini bu yoldan ayırma imkânını bulamadık ve 
seslerimiz maalesef makes bulamadı. 

Hâdiselerin bizi haklı çıkarmış olmasından 
şahsan üzgünüm. Keşke biz haksiz çıksaydık, 
ama ne yazık ki, bugüne kadar söylediklerimi
zin hemen tamamı, eksiksiz olarak hemen tama
mı, birer birer gerçekleşmiştir. Bunun cezasını 
maalesef Adalet Partisi yalnız başına çekse bir 
dereceye kadar mesele kalmaz diyecektim ama, 
bunun cezasını bütün memleket çekecektir. Ada
let Partisi izlediği bu sakat politikanın cereme
sini bütün vatandaşlara çektirme durumundadır 
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ve getirilen tedbirler hakkında biraz sonra ve
receğim izahat göreceksiniz ki, bunu ortaya ko
yacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet masrafları ala
bildiğine, hattâ plânın ortaya koyduğu prensip
leri de bir tarafa bırakılarak artırılmıştır. Bu
radan geçen masraf kanunları üzerinde birçok 
arkadaşlarımız gibi, ben de zaman zaman dur
muştum. Ve hiçbir Hükümet bu kanunların bu
radan geçmesini önliyecek ciddî bir harekette 
bulunmamıştı. Maliye bakanlarının bu kanunlar 
müzakere edilirken burada bulunmadığım, gö
rürdük, muhalefet olarak biz müdahale mecbu
riyetinde kalırdık. Bu kanunları çıkarıyorsu
nuz, bu masrafları ihtiyar ediyorsunuz, yarın 
bunların faturası gelecektir ve bunları ödeme 
mecburiyetinde kalacağız. Ama bunlar da ma-
kes bulamıyor. 

Bir israfçı idare içerisinde olduğumuzu ar
tık inkâr edemeyiz. Bütün bir Devlet hayatı ha
kikaten büyük israf içerisindedir. Bunu her sa
hada görmek mümkündür ve bütçe müzakerele
rinde bütün arkadaşlar bu konunun her vesile 
ile üzerinde durmuşlardır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerindeki ıslah hare
keti bir türlü yürütülememiş ve başarıya ulaş
tırılamamıştır. Türkiye'de iktisadi hayatımızın 
yarısından fazlasına hâkim olan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin, Devlet için bir gelir kaynağı 
olması lâzımgeldiği halde, maalesef kendi yatı
rımlarını dahi karşılayacak durumda değildir
ler ve bütçemizden bunlara her yıl artan nisbet-
te yardım yapma durumundayız. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini, bilhassa 440 
sayılı Kanunun yürürlüğe konmasından sonra, 
bu durumdan kurtarmak için ufak bir himmet 
kâfi iken, Adalet Partisi Hükümeti bu himmeti 
maalesef esirgemiştir denebilir. Hattâ böyle 
himmet şöyle dursun, bilâkis iktisadi Devlet Te
şekküllerini partizan tasarruflar yüzünden bâzı 
israflara sevk etmiştir ve İktisadi Devlet Te
şekkülleri bugün bizim için bir israf kaynağı 
olmaktan başka şeye de yaramamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci Plân müzakere
leri sırasında, ikinci Plânın gerektirdiği finans
man ihtiyacını karşılamak için ciddî tedbirler 
alınması lüzumuna o vakit işaret etmiştim. 5 
yıl zarfında yapılacak 120 000 000 000 lık yatı
rımı karşılayacak, finansman kaynaklarını kar

şılamaya yeter olmadığını ve bunu karşılamak 
için vergi sistemimizde, İktisadi Devlet Teşek
külleri üzerinde ciddî ıslahat tedbirleri alınması 
lüzumuna işaret etmiştik ve bu lüzumu da Hü
kümet de inkâr etmiyordu ve zaten plânda da ya
zılı idi. Ama bunlar üzerinde de Adalet Parti
si Hükümeti durmamış ve 5 yıllık bir devreyi 
maalesef hareketsiz olarak geçirmiştir. 

işte bugün bizi bu buhran noktasına getiren 
ve memleketi ağır vergi mükellefiyeti ile karşı 
karşıya getiren sebepler bunlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tedbirler üzerin
de görüşlerimizi arza başlamadan evvel bir nok
taya daha işaret etmek istiyorum. Memleket bu 
türlü vergilere, mükellefiyetlere tahammül ede
cek haldedir. Daha doğrusu vergi yükümüz ağır 
mıdır, değil midir? Uzunca zaman bu işlerle uğ
raşmış bir arkadaşınız sıfatiyle ve biraz da ce
saretle şunu arz etmek isterim. Memleketimizde 
vergi yükü henüz ağır sayılacak bir oranda de
ğildir, bunu kabul etmek lâzımdır. Millî geliri
mizin % 20 si oranında bir vergi almamız müm
kündür ve bu oranda bir vergi almamız lâzım
dır. Kalkınmamızı gerçekleştirmek ve Devlet 
işlerini yürütebilmek için bu oranda, gayrisâfi 
millî hâsılamızdan % 20 oranında bir vergi al
mamız lâzımdır ve mümkündür. Bu orana ka
dar vergilerimizin, daha doğrusu vergi yükü
nün artırılmasında bir mahzur yoktur. 

Vergi mükellefiyetlerimiz henüz bu seviyeye 
çıkmamıştır. Sigorta fonlarını da, vergiye benzer 
bunlar, 'dâhil edersek henüz % 17 ve 18 civa
rında bulunuyoruz. Binaenaleyh, vergi yükü
müzü' bir miktar daha yükseltmeyi mümkün 
görürüz. Bunu parti 'olarak devamlı şekilde mü
dafaa ettik ve !her vesile ile ortaya koyduk. 

Burada bir ayrı noktaya :r,aret etmek is
tiyorum, ki, şahsan hattâ parti sözcüsü ola
rak bu konu üzerinde sık sık durdum. Bugün 
takibedilmekte olan yanlış bir fiyat politika
sı mevcuttur, bilhassa tarım ürünlerinde. Bu f:V 
yat politikasiyle 'biz çiftçimizden adı vergi ol
mamakla bebalber 'büyük bir vergi almaktayız. 
Eğer bunu vergi olarak mütalâa edersek, ki 
•kanaatime göre görünmez bir vergidir. O vakit 
vergi mükelleflerimiz bilhassa bâzı zümreler ve 
çiftçimiz iç::Q çok ağırdır, denebilir. 

Basında şikâyetler 'görürsünüz; «Çiftçimiz
den vergi almıyoruz», benim kanaatime göre en 
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ağır vergiyi yüklenen köylümüzdür, çifftçimiz-
dir. Onlardan filvaki gelir vergisi, bina vergi
si, arazi vergis'j yani vasıtasız vergileri almı
yorsak da Ibir taraftan vasıtalı vergilerin yü
küne tahammül etmektedirler ve diğer taraf
tan fiyat politikasiyle yani mahsulünü değer 
pahasına almama yüzünden, düşük ifratla al
mak yüzünden ondan vergi adiyle değil ama, 
mahiyet itibariyle vergiden farksız, elde et
tiği kazançtan ve gelirden vergiye benziyen 
b'r hisse almaktayız. Bu hisseyi maalesef Dev
let almamakta. Bu hisse başkalarının ve baş
ka zümrelerin celbine aktarılmaktadır. ÎBu nok
tayı da bu vesile ile işaret etmek lâzımdır. Bu
nun başlıca sebebinin de bugün tatbik edilmek
te 'olan suni para 'kuru yüzünden doğmakta
dır. Vergi tedbirleri alırken bu noktanın da 
daima göz önünde bulundurulması gerektiğine 
inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, memlekette vergi ge
lirinin artırılması lüzumuna işaret ettim, do
ğuran selbeıbepleri de izah ettikten sonra ve 
yine vergi yükünün 'bir miktar artırılmasının da 
mümkün olduğuna işaret ettim. 

Şimdi bunu nasıl artırmalıdır? Hiç şüphesiz 
verg:i tedbirlerine başvurularak ve vergi mev
zuatımızı ıslah ederek. 

Muhterem arkadaşlar,.sıhhatli kaynaklardan 
finansman ihtiyacımızı karşılamanın yolu da 
budur. Vergi ile açık finansmanı arasında sık 
sık bir mukayese yapılır. Sayın (Maliye Baka
nı sanıyorumki, bütçe konuşmalarında ve bu 
vergileri müdafaa ederken de bu mukayeseyi 
yapmaktadır. Bfc açık finansmanına başvur
ma yerine vergi tedbirlerine başvurduk. Elbet-
teki, vergi tedbirleri açık finansmana tercih 
edilir. Ama her vergi tedbici değil. Öyle vergi 
'tedbirleri vardır ki, açık finansmanda da bâ-
zan cemiyetimiz için, sosyal bünyemiz üı̂ in da
ha zararlı neticeler doğurabilir. Bu sebeple 
vergi tedbirleri denirken verg-j tedbirlerinin 
ne türlü tedbirler olması lâzımgeldiği üzerin
de de durmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, ötedenberi Güven Par
tisi olarak biz ele alınacak vergi tedbirlerinin 
ilmî esaslara, memleketimizin ve cemiyetimi
zin şartlarına ve bilhassa plân esaslarına uy
gun olması lüzumuna inanıyoruz. 

Tasarıları bu bakımdan ele aldığımız tak
dirde bunların ne ilmî esaslara ne de plân esas-
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lanna uygun olmadığı görülür. Modern vergi 
prensipleri ve metotlarına da tamamen zıit ted
birler olarak görüyoruz, bunları. Yine bu ted
birlerin iktisadi tesirlerinin, sosyal tesirleri
nin de hesabedflmemiş olduğunu ve ciddî tet
kiklere dayanmadığını görüyoruz. Yine bu 
mevzuda işaret edeceğâm bir nokta; bu tasa
rılar Vergi Reform Komisyonundan geçirilme
miştir. 

Muhterem arkadaşlar 1960 dan sonra Millî 
Birlik idaresi bir Vergi Reformu Komisyonu 
kurmuştu. Dalha evvel de buna benziyen bir 
komisyon çalışıyordu. Ama ciddî ve devamlı 
bir teşekkül haline getirilmişti. Yabancı müte
hassıslarla takviye edilmişti. Ve bu Vergi Re
form Komisyonu vergicilik ihareketionize bü
yük hizmetler yapmıştır. Vergi Reform Ko
misyonu Maliye uzmanlariyle memleketimizin 
ticaret ve sanayi erbabından seçilmiş »uzman
lardan ve üniversitelerden seçilmiş ilim adam
larından mürekkepti. Bunların yaptıkları ça
lışmalar ayrıca, memleket dışından getirtilen, 
hakikaten şöhretli yabancı uzmanlar tarafın
dan tetkik ediliyordu. 1963 ve 1965 yılları ara
sında gerçekleştirilen vergi reformlarının ta
mamı bu vergi Reform Komisyonunun hazır
lıklarına ve tetkiklerine dayanıyordu. Maale
sef böyle bir reform komisyonu mevcudolduğu 
halde maliyemiz bu son tedbirlera alırken, bu 
son tedbirlere müracaat ederken o reform ko
misyonuna başvurmamış, bu reform komisyo
nuna göstermemiş ve onun mütalâasını alma
mıştır. Umumi şikâyet de budur. 

Yine vergi tasarıları hazırlanırken umumi
yet I o dünyanın her yerinde de böyle yapılır. 
Bunlar nadir zamanlarda, nadir ahvalde giz
lilik içerisinde yürütülür. Umumiyetle bunlar 
yayınlanır umumi efkâra mal edilir, tenMdler 
toplanır, mütalâalar alınır; Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları, işçi teşekkülleri, ilmî teşekküller, 
üniversiteler bunların hepsinin tenkidleri, mü
talâaları toplanır ve ondan sonra tekâmül eder 
ve ondan sonra Meclis huzuruna getirilir. Bu de
fa huzurunuza getirilen vergi tedbirleri için ma
alesef bir başka yol tutulmuş tamamen gizlilik 
içinde cereyan etmiş. Bunu Ticaret Odalarının 
raporundan da anlıyoruz. Hiçbir makamdan, 
hiçbir merciden, hiçbir müesseseden ve ilim he
yetinden mütalâa alınmamış, gösterilmemiş ve 
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huzurunuza böyle getirilmiştir. Bunu da bu ted
birler aleyhinde bir durum olarak görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi tedbirleri 
kimlere hitabetmektedir? Sayın Maliye Bakanı 
bir konuşmasında; «Bu vergi tedbirleri yüksek 
gelir gruplarını içine alan, lüks sayılacak mad
deler ve hizmetler esas almaktadır,» demiştir. 
Biraz evvel işaret ettim, maalesef vergiye veya
hut zamma tabi tutulan madde hizmetleri ara
sında bu vasıfta olanlar belki birkaç tane var 
ama bunların mühim bir kısmı Maliye Bakanı
nın iddia ettiği gibi yüksek gelir grupları har-
camalariyle değil; fakir halkın, geniş halk küt
lelerinin, mütevazı halk kütlelerinin, orta halli 
halk kütlelerinin ihtiyaç maddesidir, bunların 
hepsi, iğneden ipliğe kadar birçok maddeye 
zam yapılmaktadır. Bunlar içerisinde mahdut 
birkaç madde hariç, büyük kısmiyle bunlar bü
tün vatandaşlarımızı; köylümüzü, şehirlimizi, 
işçimizi esnafımızı yani büyük halk kütlelerinin 
ihtiyaçlariyle ilgili maddelerdir. Binaenaleyh, 
bunları yüksek gelir gruplarını ilgilendiren mad
deler olarak vasıflandırmaya maalesef imkân 
yoktur. Keşke böyle olsaydı. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi tedbirlerinin 
bu maddelerin fiyatlarının artmasını intaeede-
ceği mukalLkaktır. Bu yokla da hem maliyet fi
yatlarına ve hem de halkımızın geçim şartları
na bunların tesir yapmaması mümkün değildn*. 
Vatandaşın günlük istihlâk maddesi veya kul
lanma maddelerinin aşağı - yukarı büyük kısmı
nın vergileri artırılmaktadır, bu zamlar mali
yetleri ve fiyatları yükseltecektir ve umumi ha
yatımızı daha sıkı bir cendere altına alacaktır. 

Bir iddiaya göre genel fiyat seviyesinin yük
selmesi, hattâ ücretlerin de artmasına sebep ola
caktır. Ticaret ve Sanayi Odalarımız raporun
da, bilhassa bu noktada dikkati çekmektedir. 
Bu fiyatların yükselmesi haklı olarak hayat pa
halılığını yükseltecektir. Onlar da dolayısiyle 
yeni ücret taleplerine yol açacaktır ve ücret ta
leplerinin de bizi bir enflâsyonist baskı altına 
alacağı iddia edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı 
bu iddiaya karşı «vergilerin enflâsyon yaratma
yacağını» söylemiştir. Bir bakıma doğrudur. 
Satınalma gücünü sıkan, daraltan her tedbir an- j 
ti enflâsyonist tedbir olarak mütalâa edilir. j 
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Muhterem arkadaşlar, bugün enflâsyon mef
humu üzerinde de bâzı yeni görüşler mevcut
tur. 

Enflâsyon; satınalma gücünün artması veya
hut talebin artması sebebiyle fiyatların yüksel
mesi olarak görülürdü, evvelce. Bu yukardan 
gelen bir enflâsyondur. Halbuki bugün bir baş
ka enflâsyon nevinin de mevcudoicluğu ilim 
adamlarınca kabul edilmiştir. Bu da aşa
ğıdan itilen bir enflâsyon. Yani maliyetle
rin artması sebebiyle fiyatların yükselmesi. Ni
hayet enflâsyon; fiyat seviyesinin yükselmesi ne
ticesini doğurduğuna göre; maliyetlerin, talebin 
artması sebebiyle fiyat seviyesi yükseleceği gi
bi, maliyetlerin yükselmesi de fiyat seviyesini 
yükselteceği için, binaenaleyh aşağıdan itilen 
bir enflâsyon da vardır, mevcuttur, teşvik edil
miştir ve bir ilmî gerçek halindedir. 

Fiyat seviyesi bakımından, Türkiye'mizde 
maalesef tam bir serbest piyasa mevcut değil
dir. Arz ve talep kanunu ancak serbest piyasa
larda rahatlıkla işliyebilir. Türkiye'mizde it
halât tahditlidir, sanayi mamullarimizin bir kıs
mı ihtiyacı karşılayamamaktadır. Binaenaleyh, 
istediğiniz kadar talebi kısmaya çalışın. Bu ta
lep normal seviyenin altına düşmedikçe anti enf
lâsyonist bir tesir yaratmaz. Bugün piyasamı
zın kapalı bir piyasa olması yüzünden vergi ted
birleri almış olmanıza rağmen talep azalmıya-
caktır, çünkü ihtiyaçlar hudutsuzdur, maalesef. 
Azalmıyacaktır ve fiyat seviyesi yükselmeye de
vam edecektir. Bu sebeple Sayın Maliye Bakanı
nın bu görüşüne iştirak etmiyoruz. Bu tedbirler 
anti enflâsyonist tedbir olarak görülmekle bera
ber yine enflâsyoncu bir baskı yaratacaktır ve 
enflâsyoncu baskı yaratmasını önlememize maa
lesef imkân yoktur. Çünkü fiyat seviyesini yük
seltecektir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel işaret 
ettim. Yeni vergi tedbirleri plân esaslarına da 
uygun değil. Plân bu Hükümetin, Adalet Par
tisi iktidarının yaptığı plândır. Yani kendi tes-
bit öttükleri esaslara da uygun değildir. Plânda 
ekonomik denge ve istliıkararı bozmadan kaynak
ları geliştirmek için şu tedbirler tavsiye edil
miştir, hulasaten. 

özeltliyerek arz edeyim. Vergi reform çalış
malarını hızlandırmak, vergi dairelerimi ıslah et-
mok, vergi ziyamı önlemek, vergi kazasını ıslah 
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etmek, gönüllü tasarrufları teşvik etmek, serma
ye piyasasını kurmak, hizmetlerin verimliliğini 
artırmak, İktisadi Devlet Teşekküllerinin zarar
larını ortadan kaldırmak, denmiştir. Getirdiği
miz tedbirler, biraz evvel özetlediğim tedbirler, 
plânın tesbit ettiği, plânın tavsiye ettiği bu ted
birlerle hiöbir surette ilgisi bulunmıyan tedbir-
lardir. Bu sebeple bunları plân esaslarına uy
gun tedbirler olarak mütalâa etmeye de maal
esef imkân görmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, yeni vergi tedbirleri 
bir ıslah hareketi olarak görüidbilir mi, veya 
gösterilebilir mi? Plânda vergi ıslahatı için 
(yine plâna müracaat ediyorum plânda vergi 
ıslahatı için) şu hedefler tesbit edilmiştir : 

Vergiden âzami hâsılayı sağlamak, tabiî 
zorlamak suretiyle değil, verginin âdil bir su
rette dağılmasını temin etmek, vergi sistemimi
zi ekonomimizin gelişmesini teşvik edici ve des
tekleyici bir hale sokmak, vergi hukukunu de
mokratik prensiplere göre geliştirmek, mükellef 
haklarının korunmasını sağlıyacak esasları yü
rürlüğe koymaîk, vergi sistemimizi sosyal politi
kanın gerçekleştirilmesine yararlı bir araç hali
ne getirmek, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
mız, - Birinci Plânımız da böyle idi - vergide ıs
lahatı bu şökilde anlamaktadır. Binaenaleyh, ge
tirilen tedbirler, biraz sonra işaret edeceğim, 
ıızaiktan, yakından maalesef Plânımızın göster
diği bu hedeflerle hiçbir ilgi ve münasebeti ol-
mıyan tedbirlerdir. Belki bir - iki tanesini bun
lara yakın görmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, görüşümüze g'öre ter
sine bu tedbirleri bir defa plân hedefleriyle, 
birkaç noktası hariç bağdaştırmaya imkân ol
madığı gibi, vergi yükünün dağılışındaki ada
letsizlikleri maalesef daha da artıracak mahi
yettedir. Dürüst vergi ödiyen mükelleflerin ver
gi yükü bu tedbirlerle ağır şekilde artırılmakta, 
yine bu tedbirlerle dürüst vergi ödemek itiya
dında olmıyanlara geniş imkânlar ve yollar açıl
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Beş Yıllık 
Plânımıza da uygun olarak 1962 ile 1965 yılları 
arasında gerçekleştirilen vergi ıslahatı ile bil
hassa tutarlı ve disiplinli bir vergi sistemi mey
dana getirilmesine çalışılmakta idi ve vergi ıs
lahatı için buna devam edilmesi lâzımdı. Bu ıs
lahat ile küçük ve perakende mükellefiyetleri 

kaldırıyorduk. Devlet ihtiyaçları büyüdükçe ve 
finansman ihtiyaçları büyüdükçe artık 100 mil
yonluk, 50 milyonluk, 40 milyonluk, 80 milyon
luk, hattâ 500 milyonluk küçük vergilerle Dev
leti idare etmeye imkân yek. Binaenaleyh, sis
temli büyük vergilere gidiş başlamıştır, bütün 
dünyada. İşte bu, bilhassa Gelir Vergisi sistemi
nin gelişmesinden sonra gelirin elde edilmesi 
sırasında, gelirin teşekkülü sırasında elde edi
len kazanç ve iratlar Gelir Vergisiyle vergilen
dirilmekte ve gelirin harcanması sırasında da 
bilhassa bütün gelirin harcanmasını kavrayacak 
şekilde bir Gider Vergisi, şümullü ve sistemli 
bir Gider Vergisi ihdas edilmiştir. Bütün mem
leketlerde bu iki vergi geliştirilmektedir, Gelir 
Verghi ve COer Vergisi. Bütün perakende ve 
küçük mükellefiy3tler bu iki vergi manzumesi, 
bu iki vergi sistemi içerisine sokularak, iki tane 
büyük vergi geliştirilmiştir ve bunun yamba-
şmda, işte Gümrük Vergisi v.s. gibi, bunların 
yanında yer alan yan tedbirler var. 

Muhterem, arkadaşlar, biıîde de son vergi 
ıslahatiyle bu hedef gözetilmişti. Birkaç (büyük 
vergi siste'matize edilmiş, büyük vergi ve bu
nun yanıbaşında bütün vergi hukukunu, yani 
verginin tarhını, tahsilini ve buna müteferri bü
tün muameleleri bir araya getiren, adliyedeki 
usul hukuku gibi vergi usullerini sistemli şe
kilde birleştiren bir usul hukuku. Maalesef bu 
gelen tedbirlerle, bu istikamette yol almamıza 
bâzı mâni ve engeller çıkarılmıştır. Ufak tefek 
vergiler ihdas edilmiştir, işte inşaat vergisi, bil
mem oto alım vergisi şu bu, yani basit şeyler. 
Bu mükellefiyetlerin esasına gireceğim şüphesiz, 
yalnız 'bu mükellefiyetler lüzumlu olsa dahi, 
bunları böyle ayrı, ufak tefek, bölük pörçük 
kanunlar halinde tedvin etme yerine, büyük 
vergilere enkorpore etmek ve büyük vergiler 
içerisine sokmak, her halde vergiciliğimizi güç
lendirme bakımından ve vergiciliğimizi tekem
mül ettirme bakımından daha yericıde bir ha
reket olurdu. Yeniden dağınık mükellefiyetle
re gidiyoruz. Birtakım kaynakları ufak tefek 
tedbirlerle zorluyoruz. Mükellefiyetlerin sayısı
nı artırıyoruz. Bunlar biliyorsunuz muhterem 
arkadaşlar, hem ekonomi içki ve hem de mü
kellef için çok zor olmaktadır. Mükellefi de 
düşünmek lâzımdır bu arada; mükellefin imkân-

I larmı, kabiliyetlerini. Nihayet ona da bâzı mü
kellefiyetler yüklüyoruz, basitleştirmek lâzım-
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dır, sistematize etmek lâzımdır. Halbuki bu üst 
üste gelen mükellefiyetler, (zaman ile görmü
şüzdür, memleketimizde de olmuştur bu, biraz 
tasfiye ettik bunu, fakat yeniden o yola giri
yoruz.) bir bunaltıcı hal almaktadır ve bir ver
gi cehennemi yaratıyoruz. Vergiler ağır olma
dığı halde vergilerin böyle bölük pörçük, ufak 
tefek, yaygın mükellefiyetler 'halinde olması, 
b.c nevi vergi cehennemi yaratıyor. Sağa baktı
nız vergi, sola baktınız vergi, önünüze baktı
nız vergi.. Bu bunaltıcı bir şeydir, yorucu bir 
şeydir, hem vatandaş için bu hem de ekonomi 
için ve ekonominin gelişmesi için. 

Şimdi bâzı arkadaşlar diyecekler ki, sen ne
ler yaptm, neler getirdin? Onu arz ederim. Biz 
bu dağınıklıktan kurtarmak için büyük gayret 
sarf ett:& ve 1862 - 1965 arasında gerçekleştir
diğimiz vergi reformunda, ki tamamlanmamıştı 
ve bu tamamlama şerefini A. P. iktidarına bı
rakmıştık, ama bugüne kadar maalesef bu im
kândan faydalanmadı birçok hazırlıkları olma
sına rağmen, bugün bunu tamamlamaJk şöyle 
dursun, bilâkis bu dağınıklığı artırma yoluna 
g:Vmistir, bu tedbirlerle. 

Muhterem arkadaşlar, vergi ıslahatımızın 
ıbir diğer hedefi de, büyük randımanlı vergiler 
yanında mahallî idarelere bırakılan kaynaklara 
Devletin elini uzatmaması idi. Vergi dağı
nıklığını ve hakikaten vergi cehennemini orta
dan kaldırmak için kaynakları taksim etme
ye başlamışlardır, birçok medeni meınleket-
lerde. Mahallî idarelere bırakmışlardır bâzı 
kaynakları. Onlara Devlet el uzatmaz ve ma
hallî idareler vergi alır, belediyeler vergi
ler, vilâyetler vergi alır, komünler vergi alır, 
köyler vergi alır, başka teşekküller vergi alır. 
Bu kaynaklara Devlet el uzattığı takdirde, o 
vakit mükerrer vergi olmaktadır. Biraz sonra 
arz edeceğim, mükerrer vergiler olmaktadır. 
Mükellef hem Devlete vergi vermekte, hem 
komüne vergi vermekte, hem vilâyete vergi 
vermekte, hem belediyeye vergi vermekte ve 
bir kaynaktan birkaç tane vergi vermekte
dir. Bu vergileri ıbir araya getimezseniz, mik
tarı yüksek olmasa daJhi mükellef için fevka
lâde yorucu ve ekonomi için fevkalâde sıkıcı 
hal almaktadır. Ekonominin gelişmesini âdeta 
zorlaştıran vergilerdir. Maalesef, bu tedbir
lerle arz ettiğimiz gibi, yönelmiş olduğumuz 

istikâmetten geri dönülmekte ve yeniden ma
hallî idarelere ayrılması lâzımgelen, bırakıl
ması lâzımgelen kaynaklara Devlet el uzatmak
tadır. İşte biraz sonra işaret edeceğim gibi; 
İnşaat Ruhsat Harcı, Değer Artışı Vergisi, 
Eğlence Vergisi ki, 'bütün bunlar kanaatimce 
mahallî idarelere bırakılması lâzımgelen 
kaynaklardır. Bunlara maliye el uzatmıştır, 
Devlet el uzatmıştır. Faraza, inşaattan hem 
belediyeler vergi alacak, inşaat ruhsatından, 
hem Devlet vergi alacaktır. Eğlence yerle
rinden hem. belediye vergi alacak, hem Devlet 
vergi alacaktır ve birkaç türlü vergi alacak
tır. Eğlence yerinden belediye bildiğiniz gibi 
Meslek Vergisi alacak, yeni gelen tedbirle, 
'bilmem Ruhsat Harcı alacaktır yeni gelen 
tedbirle, Eğlence Re^mi alacaktır yeni gsian 
vergi tedbirleriyle, Devlet olarak da biz hem 
bir Eğlence Vergisi alacağız, adı işletme 
Vergisi ve hem de Gelir Vergisi alacağız. Bir
kaç tane vergi verecektir. Bir tane aim bun
lardan, toplayın mecmuunu bir vergi alın. Ya 
Devlet alsın veyahutta mahallî idareler akın 
ve mükellef işe başladığı zaman, mükellef 
çalıştığı zaman, vatandaş iş yaptığı zaman ne 
ödeyeceğini, kime ödeyeceğini ve her gün 
kapısını çalacak memurun hangi memur ol
duğunu bilmelidir. Aksi halde dediğim gibi 
bir vergi cehennemi içerisinde çalışma m::3-
buriyetinde kalır. 

Muhterem arkadaşlar, yeni vergi tedbir
lerini iktisadi gelişmeyi kolaylaştıracak yer
de, ekonomik gelişmeyi engelliyeeek mahiyet
te görüyoruz. Umumiyetle vergi tazyiki Ar
tıyor, biraz evvel işaret ettiğim gibi, mükel
lef sıkı bir cendere içine sokuluyor; her adım
da vergi, sağa bakınız vergi, sola bakınız 
vergi.. Kalkınan bir memlekette bu türlü ver
gilerle hakikaten gelişmeyi süratlendirmek 
imkânı yoktur. Bir misal vardır muhterem 
arkadaşlar, ispanya misali, ispanya'nın Fran
sa'dan, Almanya'dan geri kalmasının sebep
leri arasında belki tarihi sebepler, ba^ka se
bepler var ama, ekonomi bakımından daha 
çok vergilere bağlanır, ispanya'da Alkavala 
adı ile bir Muamele Vergisi ihdas edilmiş
tir. ispanya'nın sanayilejmasini yakın zanalı
lara kadar önlemeye yeter bir vergi olmuş
tur. Bir cehennem sistemi meydana getirmiş 
ve neden sonra ispanyollar ayılmışlardır ve 
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'bu vergiyi kaldırdıktan sonradır ki, (hattâ 
bu vergiye bağlı birçok vergiyi de kaldırdık
tan sonradır ki) ispanya kendisine gelişme 
yolunu açabilmiştir, yani bir verginin veya 
bir vergi sisteminin bir memleketin kalkın
masında, gelişmesinde ne kadar büyük rol 
oynayabileceğini gösteren beliğ bir misaldir, 
müşahhas bir misaldir, ispanya misali. Bizde de 
bir Muamele Vergisi vardı, onu da kabul et
mek lâzım, Türkiye'de sanayiimizin dağıl
masına sebebolmuştur. Bilhassa bölük pörçük, 
küçük sanayi halinde doğmasına, dağılma
sına sebebolmuştur ve bugün memleket bu
nun zararlarım hâlâ çökmektedir. Bizim 20 
sene tatbik ettiğimiz ve benim de mesuliyetine 
katıldığım, yani Gelirler Umum Müdürü ola
rak çalıştığım zamanlarda, tatbik edilen bir 
vergi idi, sonra Gider Vergisini hazırladık, 
oraya gittik ve Gider Vergisi sistemine geç
tikten sonradır ki, sanayide dağılmayı önle
meye muvafıak olduk ve sanayimizde Türki
ye'de dağılmayı teşvik eden, dağılmaya zor
layan vergi emin olun ki, uzun zaman tat
bik ettiğimiz Muamele Vergisi olmuştur ve bi
zim gelişmemizi, sanayileşmemizi âdeta önle
miştir. 

Kalkman bir memlekette biraz elbise içeri
sinde insan rahat hissetmelidir, kendisini. Bir 
vergi cenderesi içerisine girdiğiniz takdirde 
hakikaten kalkınma güçleşir, onun acılarını 
çekiyoruz ve çekmekteyiz. Şimdi 'bu gelen 
tedbirler korkuyorum ki. bunu büsbütün 
artırsın, zorlaştırsm. 1962 - 1963 te birçok 
teşvik tedbirleri alınmıştı, Gelir Vergisi ile al
dığımız tedbirler mevcuttu. Yatırım indirimi, sü
ratli amortisman tedbiri, değer artışlarının ya
tırıma tahsis edildiği takdirde vergiden muaf 
tutulması tedbiri. Ondan sonra yine A. P. ik
tidarı devrinde 93-3 sayılı bir Kanun çıkarıldı. 
Bu kanunla Hükümete geniş yetki verildi, teş
vik tedbirleri alındı. Şimdi bir taraftan bu teş
vik tedbirlerini alırken, bir taraftan bu teşvik 
tedbirlerine memlekette ihtiyaç duyulurken bu
nun yanı başında yeniden o tedbirlerin zıddına 
tedbirlerle vatandaşın önüne, sanayicimizin önü
ne çıkıyoruz ve ondan sonra da gelişme bekliyo
ruz. Hakikaten bu mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, faraza turizmi teşvik 
ediyoruz. Oteller yapıyoruz, yatak sayısını çoğal

tıyorum, memlekette; lokantalarımızı ıslah etme
ye çalışıyoruz. Ama beri taraftan bilmiyorum 
bütçeye kaç lira getireceği de belli değiî. Biraz 
evvel Fikret arkadaşınım da izah ettiği gibi, bü
yük çapta kaçakçılığa da müsait bir sahada, lo
kantasına bir bira koyan adamdan 8 000 Hradan 
aşağı olmamak üzere vergi almayı düşünüyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, yine vergi tedbirlerini 
vergi ziyamı teşvik edecek mahiyete görüyo
ruz. Getirilen vergi tedbirlerinin bâzıları haki
katen vergi kaçırılmasına hem imkân veren, hem 
de vergi kaçırılmasını teşvik eder tedbirlerdir. 
Yine takdir usullerine geniş şekilde yer veril
meye başlanmıştır, bu vergi tedbirleriyle. 

Muhterem arkadaşlar, en âdil vergi hiç şüp
hesiz, gerçek gelirden, gerçek kazançtan alınan 
vergidir. Mümkün olduğu kadar ister gelir üze
rinden alınsın, ister gider üzerinden alınsın; 
gelir ve gider de nihayet bir gelir usulüdür ve
yahut da gelirin tezahürüdür, ister gelir üzerin
den, ister gider üzerinden alınsın, bunun gerçek 
miktarı üzerinden alınmasına çalışmak lâzımdır. 
Takdir usulleri veyahut da karine usulleri, bun
lar zamanı geçmiş usullerdir. Bunlarla vergi 
adaleti sağlamaya imkân yok, gerçek gelire 
yaklaşmaya da imkân yoktur. Bu sebeple biz 
başladığımız vergi reformu ile 1945 ten beri, 
mümkün olduğu kadar bu takdir usullerinden 
kaçmaya çalıştık. Görüyoruz ki, bu gelen vergi 
tedbirleriyle daha çok takdir usullerine yönel
miş 3^eniden bu istikamete gitmeye başlamış bu
lunuyoruz. Bununla bir vergi adaleti sağlamaya 
imkân yok. Ayrıca takdir usullerinin ne bü
yük suiistimallere yol açtığını hepimiz biliriz. 
Memlekette nerede takdir varsa orada suiistimal 
vardır, nerede takdir varsa orada vatandaşla, 
mükelefle, memur arasında ihtilâf vardır, çatış
ma vardır. Binaenaleyh, mümkün olduğu ka
dar takdir usullerini çok zaruri hallere inhisar 
ettirmek lâzımdır. Tamamen kaçınmaya imkân 
olmıyabiiir. Ama, getirilen bu vergi tedbirleri 
ile yeniden bu takdir usullerine daha geniş şe
kilde baş vurulduğunu görüyoruz. Ve bu se
beple beğenmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, işte özellikeri üzerin
de bu suretle durduğumuz yeni vergi tedbirleri 
hakkındaki görüşümüzü tamamlamak üzere bir 
de bunların birkaçı üzerinde bir nebze durmak
ta fayda görüyorum. 
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Taşıt Alını Vergisi; biraz evvel işaret ettim, 
motorlu kara taşıtlarının alım satımı üzerinden 
alınan bir vergidir. Bir Motorlu Kara Taşıtları 
Vergisi varken, bu verginin lüzumla mu değil 
mi, faydalı mı değil mi, belki faydalı tarafı var
dır, bilhassa memleketimizde kara nakliyatı ile, 
demiryolu nakliyatı arasındaki rekabeti kısmen 
önlemek üzere bir faydalı tarafı olabilir, ama 
bir defa her alım satımda vergi alınması haki
katen haksız bir şeydir. Bir kısım istisnalar 
yapmışlardır. Hükümetin getirdiği tasarıda yok
tu, komisyonlar bâzı istisnalar koymuşlardır. 
Bilhassa şoförlerin, mesleki şoförlük olanların 
satmaldıkları taşıtlar üzerinden bu vergi kaldı
rılmıştır. Ama, her alım satımda böyle bir vergi 
alınması hakikaten yorucu ve sıkıcıdır. Kaldı ki 
böyle bir vergi ihdas edilecekse, motorlu kara ta
şıtları vergisi gibi bir vergi varken, bu vergi içe
risine bir iki maddeyle bunu koymak mümkün 
iken, ayrı ad altında bir vergi getirilmesinin ma
nâsını ben ankyamadım. Lüzumsuz dağılmadan 
başka bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlar, beri taraftan yol şebe
kemizi genişletiyoruz, bilhassa köy yollarını ya
pıyoruz ve köylerimize motorlu taşıtlar da gir
meye başlamıştır ve motorlu taşıtların sayısı art
tıkça emin olun ekonomimizde bilhassa bir pi
yasa ekonomisi haline gelmektedir ve memleket 
olarak bundan geniş şekilde faydalanıyoruz. Şim
di, bunu engellemekte, bunu zorlaştırmakta ne 
türlü bir iktisadi fayda vardır bilmiyorum. Bana 
kalırsa oradan aldığımız 5 - 10 kuruşluk vergi, 
beri taraftan yapacağımız büyük kaybı karşıla
yamaz. Bu sebeple fazla fayda getirmeyen bir 
tasarı olarak görüyorum. Ayrıca bunun tarife
lerinin ağır olduğundan şikâyet edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, işletme vergisi üzerin
de biraz evvel durdum. Bir defa bunun adı iyi 
seçilmemiş kanaatime göre. işletme vergisi de
yince, ticari, sınayi bütün işletmeler akla gelir 
ve hepsinden alınmak icabetler. Halbuki, burada 
bakıyoruz bu vergi mevzuuna girenler, kuyum
cular, mücevherat satanlar, bir de eğelence yer
leri ; lokanta vesaire, bir iki tane de konfor eşya
sı diyebileceğimiz eşyaları satanlardır. Bu se
beple bu adı bu vergiye pek yakıştıramadım. Ya
ni adı işletme vergisi olmaması lâzım, işletme 
vergisi belediyenin getirdiği vergidir; Belediye 
Gelirleri Kanunu geldiği zaman göreceksiniz. 

Onlar da Meslek Vergisi demişlerdir. Asıl iş
letme vergisi bence odur. Bu ad ona yakışırdı 
buraya getirmişlerdir. Buna da belki şunu di
yebilirdik; konfor vergisi veya eğlence ve lüks 
vergisi adını koysaydık belki daha iyi olurdu. 
Ama nedense böyle bir adla getirmişlerdir. Adı 
mevzuuna uymıyan bir vergidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi mevzuuna 
giren bilhassa lokantalar, eğlence yerleri vesa
ire, bunlar tamamen mahallî idarelere ve bele
diyelere bırakılması lâzım gelen mevzularıdır, 
kaynaklardır. Esasen bunlardan belediyeler 
vergi almaktadır. Eğer bunların mükellefiyetle
rini kâfi görmüyorsak, Belediye Gelirleri Kanu
nunda düşünelim. Bir ayrı vergi ihdas etmeye 
hiç ihtiyaç yoktu. 

Bana Meclisteki komisyonda söz vermişlerdi 
konuştum; bu vergiler için demiştim M, Maliye 
memurlarını barlara alıştırmaktan başka bir 
şeye yaramaz, bunlar... Hakikaten böyle ola
caktır. Fikret arkadaşım da temas etti; bu sa
halardan kolay vergi alınmaz. Lokantadır, bar
dır, bunları disiplin altına almak o kadar ko
lay şey değildir. 

Bir kısmı için maktu vergi ihdas edilmiş. 
Ben eminim, maktuiyeti kabul edecek kimse 
pek olmıyaoaktır. Bâzıları kabul edebilir, çok 
kazanan bâzıları. O da büyük birkaç şehirde 
birkaç kişiden ibarettir. Onlar belki tercih eder
ler ama üst tarafı öteki usulle verecektir ve 
arkadaşımızın da işaret ettiği gibi, müşteri
den alacaktır ve hazineye vermiyecektir. Bu 
vergiyi vatandaş belki verecektir, ama Maliye 
bundan faydalanamıyacaktır. Bu bakımdan 
da, kaçağa prim veren vergi deriz biz, bunlara 
Çünkü bir vergi düşünülürken sadece verginin 
âdil olup olmaması düşünülmez, teknik bakımın
dan da iş ele alınır. Kavrıyabiliyor muyum... Bi
naenaleyh fazla kaçak yapacak madde üzerine 
vergi koymak için düşünmek gerekir. Meselâ ku
yumculuk maddeleri, mücevherat... Bunlardan 
çok vergi alalım diye düşünür herkes; lüks 
maddedir, bunu ancak zenginler kullanır... Ama 
alamazsınız, çünkü kaçar bu... Bunda mutedil 
bir vergi düşünebilirsiniz alabilirsiniz. Biraz 
ağır bir vergi koydunuz mu alamazsınız. Hiç-
birşey alamazsınız. Bütün vergicilik âleminde 
bunu bilmeyen yoktur. Basit kaidelerdir, her
kes bilir. Binaenaleyh bunlara yüklenilmez. 
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Bunlara yüklendiğimiz zaman kaçağa prim ve
rirsiniz, kaçar gider; vergi de alamazsınız, me
sele kalmaz. O mahiyette bir vergi olarak görü
yorum. 

Muhterem arkadaşlar bir diğer nokta, haki
katen güç hale getiriyoruz. Düşünün, vilâyetle
rimizde, kasabalarımızda bir lokanta bir bira 
koymuş; birayı kaldırtacaksmız. Ne yapacak iç
kili lokanta deyince? Altı bin lira, onbeş bin 
lira vergi vermemek için bir birayı kaldıracak. 
Ne olacak? Bir iki müessesenin inhisarına gi
recektir. İçkili lokanta sayısı bire yahut ikiye 
inecektir herkes oraya gidecektir. Bütün va
tandaşların zararına sebep olacaksınız.. Beş on 
kuruş vergi almak için bunu yapmaya hakkı
mız yok. Dedim ya, ekonomik bakımdan da, 
sosyal bakımdan da, malî bakımdan da hiçbir 
faydası olmıyan tedbirlerdir, bunlar. 

Bunları korken sadece bir istanbul'da, belki 
Ankara'da - Ankara'da da pek fazla yok - bir
kaç tane büyük teşebbüsü göz önünde bulundu
ruyoruz. Bebek'te bilmem hangi gazino, Taşlık'-
da bilmem hangi gazino. Muhterem arkadaş
lar bunlar birkaç tanedir. Aldığımız tedbir Hak
kâri'deki, Van'daki fukara, köşenin dibindeki lo
kantayı da bunun içine alıyoruz. Berikini düşü
nüyoruz, halbuki vergi mevzuuna bu da giriyor 
ve onu imha veyahut onu yere seriyoruz. 

Burada bir nokta daha var, Ticaret Odaları 
da bilhassa üzerinde durmuş; verginin masraf 
yazılmaması.., Müşteriye intikâl ettirildiği halde 
mümkün ama, verginin masraf yazılmaması ol
maz. Hem verecek size maktu olarak falan yerde
ki fukara lokantacı; hadi bira satayım, müşteri
mi kaybetmiyeyim diye altı bin lira verecek, on
dan sonra da masraf yazdırmıyacaksınız ve bunu 
Gelir Vergisine ilâveten ödiyecek. Müşteriye in
tikal ettirmesi fatura yazması halinde müm
kün ama, maktu vergi verme halinde büyük 
güçlük vardır. Müşteriye intikal etse fiyata 
koyup alacak, o gelir arasındadır. E, tenzilini 
kabul etmiyorsunuz. Bu durumda mükerrer bir 
vergi, haksız bir vergi alma durumuna giri
yorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, Gayrimenkul Kıy
met Artışı Vergisi : Şehirlerimiz büyümektedir 
ve şehirleşmenin süratlenmesi yüzünden haki
katen gayrimenkul fiyatlarında artışlar ol
maktadır. Bu herkesin dikkatini çekiyor ve 

gayrimenkul fiyatlarındaki .artış dolayıisiyle 
iktisap bedeliyle satış bedeli arasındaki değer 
farkından bir vergi alınması insana mâkul ge
liyor, haklı geliyor ve âdil bir tedbir olanak 
görünüyor, işe böyle velhleten bakınca bu in
tibaı almamaya imkân yok ve hepimiz sanıyo
rum ki, bu vergiyi ele aldığımız zaman bize bir 
haklı görünür tarafı oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, maalesef gerçek du
rum bu değildir. Bir defa böyle "bir vergiyi 
her vergide olduğu gibi, bunu da meşru bir 
temele oturtmak lâzıimdır. Ben, üzerinde çok 
düşündüm, bunu, nadir hallerde meşru temele 
oturtmanın mümikün olduğunu göndüm. Spe
külâsyon hallerinde, evet. Nitekim, spekülâsyon 
için mevzuatımızda hüküm var, mevzuatımıza 
girmemiş değildir, girmiştir; G-elir Vergisine 
girmiştir. Alıp, 4 sene içerisinde satan bir kim
se bir kazanç elde ederse, bu vergiye tabidir 
ve hakikaten meşru bir vergidir, âdil bir ver
gidir, yerinde bir vergidir. Ama, değer artışla
rı umumiyetle böyle cereyan etmez. BilihaJssa 
uzun devrede bir değer artışı var mı, yok mu? 
Bu, münakaşa edilebilir. 30 sene evvel yaptır
dığınız bir binanın 30 sene evvelki değeri ile, 
bugünkü değeri arasında bir fark varsa bu 
gerçek bir değer artışı mıdır, değil midir? 
Bu daima münakaşa edilebilir. Çünkü, bu 30 
senelik devre zarfında fiyatlar artmıştır. Bu, 
umumi fiyat seviyesindeki artışa muvazi bir 
artış, bir değer artışı değildir. Bilâkis izafi 
bir artıştır ve para değerinin düşmesinden do
ğan bir artıştır. Buna bir artış denmez. Şöyle 
bir misal vereyim : 30 sene evvel bir ev yaptır
dınız veyahut babanızdan bir ev kaldı. Bu 
evin o tarihteki maliyet fiyatı, iktisap değeri 
faraza 100 bin lira idi, veyahut 50 bin lira idi; 
bugün, 300 - 400 bin lira edebilir. Zahiren 50 
bin lira ile, 400 bin lira arasında 350 bin lira
lık bir değer artışı var. Ama, bu evi satıp 50 
bin liraya bir ev alamazsınız. Faraza, Ankara'-
daki evinizi satıp, İstanbul'da bir ev almiak ih
tiyacında iseniz, Ankara'da sattığınız ev ile is
tanbul'da yine muadili bir ev alabilirsiniz; 
ama, iktisap değeri ile maliyet değeri arasın
daki fark 300 bin lira olduğuna göre bundan 
vergi vermeniz lâzılm. O vaikit bu vergiyi ve
rirseniz bu evi alamazsınız. 

Nerede kaldı burada bir değer artış/ı? Ya
ni, bu misalleri çoğaltabiliriz. Arz ettiğim gibi 
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bu münakaşa edilebilir, uzun devrelerde. Kı
sa devrelerde, evet. Kısa devrede bir değer ar
tışını tespit etmek: mümkündür ve *bundan vergi 
almak lâzımdır. Aıma, uzun devredeki fiyat 
f arıkları her zaman bir değer artışına tekabül 
etmiyebilir. Böyle olunca da, bundan vergi 
alma caiz olmaz ve dünyanın hiçbir yerinde de 
böyle bir vergi yoktur, bu bizim icadımız ola
cak. Dünyanın hiçbir yerinde müstakil bir 
değer artışı vergisi yok. Benim hatırladığıma 
göre, ara sıra Cenubî - Amerika'ya bâzı sos
yalist diktatörler gelir, onlar böyle vegiler 
'koymuşlardır, ama o diktatörlerin hayatı ile 
kaim olmuştur, gidince vergi de kalkmıştır. 
Türkiye'ye diktatör de gelmemiştir. Demokra
tik bir idare, demtokratik bir rejim böytle bir 
vergiyi getirmektedir. Bu, garip bir şeydir, 
ama çıkacaktır, tahmin ©diyorum ve çıktıktan 
sonra felâketi göreceksiniz, .memlekette nelere 
mal olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; sonra bu vergi ger
çek bir değer ar'tıişı üzerinden de alınmıyor. 
Bilhassa Meclis komisyonlarında yapılan deği
şikliğe göre bu vergi, vergi değerleri arasın
daki farktan alınacaktır. Yani, binaların ik
tisap değerini, vergi değeri olarak kabul edi
yoruz. Siz bir bina yaptırmışsınız, 100 bin 
liraya veyahut satınlalmıışsınız 100 bin liraya, 
o esas alınmıyacak. Ne olacak? O binaya bir 
vergi değeri konacak ve sattığımız zaman da 
yine satış bedelli ürerimden değil, yine bir ver
gi değeri koııaoalk, bu iki vergi değeri arasın
dan. Vergi değeri nasıl konacak? Vergi değe
rini ıbeyan edeceksiniz, her 5 senede bir tahrir 
olacak ve mükellefler, vatandaşlar, herkes 
kendi oturduğu yerin veyahut sahibolduğu 
gayrimenkulun, binanın, arsanın, tarlanın ver
gi değerini kendisi beyan edecek, rayiç değe
re göre ve sattığınız zaman da işte ikisi arasın
daki farktan vergi alıyor. O vakit de beyan 
edeceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar; bu nazari bir şey. 
Yani, gerçek halktan da vergi alınıyor. Blir na
zari bir şey konuyor. Vergi değeri beyan ©de-
ceksiniz, alımda da, satımda da, bu M beyan 
arasındaki farkitan. Şimdi bu beyanı namu'slu 
vatandaşlar doğru yapar, ama birçok aihvalıde 
de biliyorsunuz, vergi vermemek için birçok 
çeşitli beyanlar yapılır. 

ı Binaenaleyh, bir malı satmak isitiyen adam, 
I eğer satm'ak niyeti ile almışsa, eğer bu malı 

yakın zamanda sialtmayı düşünüyorsa vergi de
ğerini beyan zamanı yüksek bir beyan yapa
cak; o vakit vergi vermiyecek. Diğer vatan
daş da, satmayı düşünmiıyen, aklına getirmi-
yen kimse de normal olarak, tabiî beyan eder
se göreceğiz, ileride Emlâk Vergisi ile birleş-

I tliriyorlar, fazla Emlâk Vergisi vermemek için 
normal bir fiyat beyan edecek, o valkit o ver
giyi vermeye meclbur kalacak. Bu kadar anor
mal, bu kadar ipe sapa gelmiyen, özür dilerim, 
bir vergi görülmemiştir ve olamaz, Türk Par
lâmentosundan nasıl geçti, Meclisten ve bura
dan nasıl geçecektir, hayrat ederim. 

Muhterem arkadaşlar; bir başka nokta : 
Hadi şehirler olsa anları'm, şehirlerde şehirleş
me ölüyor, emlâk değerleri yükseliyor; bu, 
Türkiye'ye şâmil, köylere de şâmil bir vergi. 

I Yani vatandaş, köydeki vatandaş tarlasını sat-' 
tığı .zaman, babasından kalan tarlasını sattığı 

I ızam'an o da vergi ödiyecek. Hele köylerdeki 
I meseleyi bırakın, köylerdeki mesele başka ba

kımdan ehemmiyet arz eder. 

Maalesef biz tapulama meselemizi tapu me
selesini halletmedik. Bugün dahi köy arazile
rinin büyük bir kısmı tapusuzdur ve bu yüz
den memlekette büyük hâdiseler olmaktadır. 
Tetkik edin, emin olun bütün cinayetlerin 
Ibelki % 50 sinden fazlası arazı ihtilâfına da
yanır, kaynağını ondan alır. Ben maliye mü
fettişi olduğum zaman, beni Suriye ve Cezayir 
kadastrolarını tetkike yolladılar. Halep'e git
tim, Suriys kadastrosunu tetkik ettim, Fran
sızlar güzel bir kadastro sistemi get irmişler di. 

1 Bana istatistikler gösterdiler, kadastrodan ev
vel cinayetler, kadalstrodan sonra cinayet sa
yısı, diye. % 10 a inmişti. Kadastrodan sonra 
cinayetler % 90 azalmıştı. Bu cinayetlerden 
birçoğunun kaynağı arazi ihtilâfı, hudut ih
tilâfı ve saireden doğuyordu. Kadastro bü
yük bir mesele halletmişti. 

I Şimdi Türkiye'de buna çalışıyoruz, kadas
tro yapmaya çalışıyoruz, tapulamaya çahşıyo-

I ruz ve bir taraftan da bunu enlgelliyecek, büs
bütün bir şeikMe köylüyü tapulamaya git
mekten kaçıracak, vergi tedbiri alıyoruz. Nasıl 

I bir iştir, hakikaten insanın havsalası almıyor. 
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Bırakın köylünün vergi vermesini, bir defa 
gelip % 10 temünat yatıracak, göreceksiniz; 
köylü bumun külfetinden kaçar. 

Muhterem arkadaşlar; bir tapu harcının 
muamelesi dairi köylü için büyük bir külfet 
teşkil etmektedir. Gelecek, beyann'ame doldu
racak, iktisap değerini beyan edecek, satış 
değerini beyan edecek, arada birtakım masraf
lar yapmışsa onu da arayıp, bulacak, beyan 
edecek. Yapamaz bunu fukara. Ne olur? Gel
mez, ve tapu dışında alış - verişler başlar. 
Dediğimtiz gibi, milyonlar sarf ediyoruz, mil
yarlar ısarf ediyoruz tapulama için ve bunu 
'başka yoldan, garip bir vergi tedbiri yolu ile 
ortadan kaldırıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Melen, saat 13,00 e ge
liyor, ona göre toparlamanızı rica edeceğim. 

FERİD MELEN (Devamla) — 15 dakikaya 
kadar bitireceğim, sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Biraz daha azaltırsanız, bu 
müddeti, çok daha iyi olur. Aksi takdirde 
oturumu kapatmak mecburiyetindeyim. 5 da
kika kadar toleranslı olalım. 

FERİD MELEN (Devamla) — Tamamlamı-
ya çalaışayiim, sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar; bunun tarifesi de 
ağırdır. Tarifesi, % 60 a kadar. 300 bin lira
yı aşınca vergi farkı, nazari değer farkı, % 60 
vergi alıyoruz, % 10 teminat alıyoruz. Bunu 
da hakikaten altından kalküamıyacak bir mü
kellefiyet olarak görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; rayiç değer. Bu 
alım - satım değerinin rayiç değere dayanması 
büyük ihtilâflar yaratır. Veraset Vergisinde 
bunu bir ölçüde tatbik ettik. Hemen bütün 
muamelelerin, yani irsen intikal eden mallar 
ıdolayısiyle alınmakta olan her vergide ihtilâf 
doğmuştur ve hepsi takdire gitmdştir. Bunu 
bu şekilde, yeni vergi ile genişletirsek altından 
kalkılamıyacak bir şey doğacaktır. 

Ayrıca, mülk emniyetini geniş şekilde orta
dan kaldırmaya sanıyorum ki bire bir ilâçtır. 
Bundan kimler memnun olur? Takdir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar, Gider Vergisinde 
montaj sanayii vergilendiriliyor. Olabilir. Mon
taj sanayiinin vergilendirilmesi. Yalnız burada 
mühim bir nokta vardır, o da şudur: 

Gider Vergisinde çifte vergilendirmeyi ön
lemek için bir iptidai madde tenzilât vardır. 
Fakat, montaj sanayiinde bu kabul edilmemiş
tir, ayrı bir madde konmuştur, iptidai madde 
tenzilâtını önliyen. Bunun maniasını anlıyama-
dım. Yani, biz montaj sanayiini cezalandırmak 
mı istiyoruz? Montaj sanayii faydalıdır, demi
yorum, ama zararlıdır demeye de imkân yok. 
Bütün dâva, montaj sanayiini hakiki sanayi 
haline getirmektir ve bu yolda onu teşvik et
mek lâzımdır, cezalandırma yolu ile bunu yapa
mayız. Ne yaparız? O vaMit bunu kapatırız, 
kapanır. Kapanınca ne olur? Bu defa dışarıdan 
bu mamulü almıya mecbur oluruz. Faraza, 
muhterem arkadaşlar radyoculuk. Radyoculuk
ta montaj sanayii hakikaten gelişmiştir; radyo
da, hattâ televizyonda. Ama, şimdi biz bunu 
cezalandırıyoruz. Hattâ, iptidai madde tenzi
latını da kabul etmiyoruz. Buna mukabil bir 
başka şey yapmışız;. Gümrük açıktır, bütün iş
çilerimiz piyasayı radyo ve televizyona boğu
yorlar ve onları da teşvik ediyoruz. Canım bu 
montaj sanayiinde çalışan yüzlerce, binlerce 
işçi vardır, yakında bunların hepsi işsiz kala
caktır. Nasıl bir iktisadi fayda sağlıyorum, ben? 
Yani, hiç olmazsa yarı işçiliği memlekette ka
lan bir sanayii kapatacağım ve ondan sonra 
tam mamulünü dışarıdan ithâl edeceğim. Bu 
da iyi bir iktisadi politika değildir. 

Bina İnşaat Vergisi. Bunun belediyelere 
ait bir vergi olması lâzımdır. Bence bina inşaat 
vergisi ile korkarım ki gecekonduları teşvik 
eaecsksiııLs, ağır bir vergi almak sureti ile. 
Burada mühim olan bir nokta: 

Muhterem arkadaşlar, gelişmiş şehirlere bel
ki bir ölçüde düşünülebilir, buralardaki inşaat 
işlerini biraz zorlaştırmak işi. Ama, memleke
tin az gelişmiş bölgeleri var, daha yeni şehir
leşme başlıyor. Mağara hayatı yaşıyan insan 
olduğunu iddia ediyoruz. Orada da bir kerpiç-
ton bina inşasını dahi büyük güçlüklere uğ
ratacağız, zorlaştıracağız. O vakit ne olur? Ge
cekondu inşaatı yapılır, vatandaşı o yola sevk 
ederiz. Maddesi geldiği zaman arz edeceğim, 
hiç olmazsa, memleketin gelişmeye muhtaç böl
gelerinde bunu almıyahm. 

Muhterem arkadaşlar, Emlâk Vergisinin 
üzerinde ayrı olarak konuşacağım. Emlâk Ver
gisi, aslında bizim vergi reformunun bir par-
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şasidir, tamamlamak lazım. Yalnız getirilen 
vergi gayet garip. Bir kadastrol vergi olması 
lâzımdır, tahrire dayanan bir vergi olması... 
Dünyanın her yerinde de Emlâk Vergisi ka-
dasltroya dayanarak alınır. Biz bunda da be
yan üzerinden vergi alınması yolunu tutmuşuz. 
Bu nasıl taJtbik edilir? Bilmiyorum. 5 milyon, 
10 milyon mükelleften her biri kendisinin otur
duğu eve bir değer biçecek ve beyan edecek, 
onun üzerinden vergi alınacak. Tabiî, aynı va
sıftaki bina için göreceksiniz belki 10 bin çe
şit vergi beyanı olacaktır. Bütün bunlar üze
rinden vergi... 

Efendim, diyorlar ki, bizim mütehassısları
mız olacaktır, şunu yapacak, bunu yapacak, 
5 milyon... 

BAŞKAN — Sayın Melen, bunu Emlâk Ver
gisi görüşülürken konuşuruz. 

FERİD MELEN (Devamla) — 5 milyon 
mükellefin beyannamesini tetkik etmek ne 
mümkündür. Mümkün olsa da bundan doğa
cak ihtilâfları halletmek mümkün değildir. Bu 
da nazaridir. Tatbike girdiği zaman görecek
siniz. Belki tamamen yalnız başına A. P. ni ye
re sermeye yetebilecek bir vergidir, iyi düşün
memişlerdir, bunu yapanlar. 

Muhterem arkadaşlar, özetlemeye çalışayım. 
Münhasıran bütçe açıklarını karşılamak amacı 
ile getirilmiş olan vergi tedbirleri hakkındaki 
görüşlerimizi bu şekilde arz ettim. Bu tedbir
ler ilmî esaslara, modern vergicilik prensiple
rine, plân esaslarına uygun değildir. Ekono
mik gelişme için zararlı olacaklardır, iktisadi 
tesirleri maalesef müspet olmıyacaktır. Umumi 
fiyat seviyesini maliyetleri yükseltecek, ücret
lerin artırılması zaruretlerini doğuracaktır; 
vergi İslâhat hareketini maalesef bu vergiler 
baltalamaktadır ve riskli bir harekettir. Vergi 
yükünün âdil surette dağılmasını sağlamak 
şöyle dursun, bunu daha da zorlaştıracaktır. 
İddiaların aksine fakir halka hitabetmektedir 
bu vergiler ve yeni vergileri bu bakımdan ada
letsiz mükellefiyetler olarak görüyoruz. Ekono
mik alanda da güveni sarsmasından korkuyo
ruz. Türkiye'mizde mevcut huzursuzluklara ve 
vergiler yenilerini ekliyecektir. 35 milyonu il
gilendiren bu tedbirler bütün vatandaşları hu

zursuz hale getirmesinden haldi olarak endişe 
ediyoruz ve bir vergi huzursuzluğu doğmasın
dan korkuyoruz. 

Bir ömür harcanacak elde edilen bir serve
tin, faraza bir evin veyahut 20 dönümlük bir 
tarlanın borçsuz olarak çocuklarına bırakılma
sını geniş ölçüde engelîiyen bu taşanların sosyal 
bünyemizde de ölçüsüz şekilde tahribat yapa
cağına şüphe etmiyoruz. Oria sınıfı hakikaten 
ağır bir baskı altına alacaklardır. 

Korunması gereken mülkiyet hakkına, ıbu 
vergiler darbeler indirmektedir ve güvensizlik
ler yaratmaktadır. Bu tedbirleri aynı zamanda 
vergi ziyanı ve suiistimalleri artıracak mahiyet
te görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu tedbirlerle getiri
len tekliflerden bir kısmı bu memleket bünye
sine de uygun değildir. Sonra Personel Kanunu 
ile aynı zamana rastlaması bu tedbirlerin bil
hassa psikolojik bakımdan çok mahzurlu ol
muştur. ve bu yüzden memlekette daha şimdi
den bir psikolojik mukavemet uyanmaya baş
lamıştır. 

Hükümetin programına ve Adalet Partisinin 
felsefesine uygun buluyorum bu vergileri Ada
let Partisi için korkuyorum ki bu verlgiler son 
bir damla olur. Adalet Partisinin bic* intihar ha
reketi olarak da görüyorum. Adalet Partisi 
için göz yaşı dökmek bize düşmez, ama korku
yorum ki, bu yüzden demokratik rejimimiz de 
zarar görsün. Hemen şunu temin etmek isterim; 
önümüzdeki seçimlerde hemen gereceksiniz, her 
parti seçim beyaıınamelerine koyarak bu ver-
gıVerin kaldmlması için yarışa girecektir. Bu
nu pek yakın zamanda göreceğiz. 

Meclis komisyonlannda yapılan değişiklik
ler de maalesef yeterli olmamıştır. Bu sebeple 
geniş huzursuzluk yaratacak olan bu tedbirle
rin yeniden gözden geçirilmesini lüzumlu gö
rüyoruz. Mümkün ise komisyonumuz bunlan 
geri alır, arz ettiğimiz izahatın ışığı altında, 
yeniden bunlara bir göz geçiırir. Aksi halde arz 
ettiğim gibi, memleket için faydalı 'tedbirler ol
mıyacaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — 14,35 te tekrar toplanmak üze

re Birleşime ara veriyorum. 
Kapanma saati: 13,05 

— 377 — 



C. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1970 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 14,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Sami Turan (Kaysei), Hüseyin Atmaca (Deniüli) 

BAŞKAN — 94 ncü Birleşicnm 2 nci oturu
munu açıyorum. Finansman Kanunu tasarısı
nın müzakeresine devam ediyoruz. ıSöz sırası 
Millî 'Birlik Grupu adına Sayın Suphi Kara
man'da Buyurun Sayın Karaman. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; Hazinenin son yıllar
da giderek artan bir nakit sıkıntısı içerisinde 
olduğunu biliıyoruz. Merkez Bankasına borç
lanmak suretiyle, yani para basmak yolu ile 
hızlı fiyat artışlarına sebebolacak ölçüde kul
lanıldığı halde bu yol, nakit sıkıntısı mütema
diyen devam etmektedir. Para arzının son dört 
yıl içerisinde Ocak 1966 ilâ, Aralık 1969 arasın
daki dönemde % 83 arttığını şu rakamlarla tes-
bit etmiş bulunuyoruz. Ocak 1966 da 16 milyar 
428 milyon olan para arzı, Aralık 1969 da yani 
tam 4 yıl sonra, 30 milyar 127 milyona çıkmış
tır ki, artış oranı % 83 tür. Bu dönemde vergi
lere karşı gelenlere iktidar yetkilileri, daima ne 
yapalım, para mı basalım karşılığını vermişler
dir. Hem Vasıtalı vergiler, hem de para arzı 
artınca fiyatlar ve fertler arasındaki gelir da
ğılımı tam ters yönde değişti. 1966 dan beri 
Hükümet ithalât talebini ve taleplerini azalt
mak için Damga Resmini artırdı ve ithalât te
minatlarını artırdı. Transferlerin son yıllar içe
risindeki gecikmesi de, ithalâtı kısıtlayıcı ted
birlerden sayılmış olmasına rağmen para arzı 
arttıkça ithalât talebi de arttı. Bu nedenlerle 
bütçe ilkelerine aykırı olduğu halde, gene son 
aylarda mütaahhitler Devletten alacaklarını 
vergi borçlarına temlik ediyorlar. Yani bütçe
nin nakit sıkıntısı durumu bu hale getirmiş 
vaziyettedir. Devlet Personel Kanununun malî 
hükümlerinin uygulama zorunluğu da bugün 
bizi yepyeni finansman ihtiyaçları ile karşı kar
şıya koymuştur. 1970 te yeni yatırımlardan 
vazgeçilmiştir ve yeni gelir kaynaklan ara
manın yolları aranmıştır. 

Finansman kanun tasarısında Hükümetin 
ileri sürdüğü gerçekler şunlardır: «Ekonomimi
zi istikrar içerisinde ve dengeli olarak geliş
tirmenin gereği. Ekonomimizde büyük ölçüde 
tüketime yönelme eyiliminin artması, inşaat 
sektörüne olan aşırı talep. Bu suretlerle artan 
talep artışının kontrol altına alınması. Prog
ram hedeflerine ve plân ilkelerine uygun ola
rak yapılacak harcamalarla, mevcut mevzua
ta göre sağlanacak gelir arasındaki dengesizli
ğin sıhhatli kaynaklarla giderilmesi. Vasıta
sız vergilerden beklenen sonuçların memle
ketimizin sosyal ve ekonomik koşullan gere
ği kısa vâdede alınamaması». Bu gerekçelerin 
hepsi doğru ve hattâ bâzılarında itiraflar var. 
Yani şimdiye kadar bizim grup olarak ileri sür
düğümüz bâzı fikirleri teyideden itiriflar var. 

ikinci Beş Yıllık Plândan, tasarruf politi
kası yönünden plân ilkelerine değinmek isti
yorum. ikinci Beş Yıllık Plânın sayfa 102, 103 
ve 104 te kayıtlı olan bâzı ilkelerin özetleri 
şunlar. «Plânlı kalkınmanın ilkelerinin birisi 
de kalkınmayı büyük ölçüde millî kaynaklara 
diyandırmak, ekonominin yabancı kaynakla
ra muhtacolmamasmı sağlamaktır. - Bu çok 
yerinde bir plân ilkesi - bu amaçla ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı 1967 - 1972 döneminde 
yurt içi tasarruflarda % 12, yurt dışı kaynak
ların yılda ortalama 3,3 artmasına mukabil, 
karşılık, iç tasarruflarda % 12,2 yükselmesini 
hedef olarak almıştır. Böylece artan gelirin her 
yıl daha büyük bir kısmının tasarruflara ayrıl
ması sağlanarak yurt içi tasarruflann gayrisâ-
fi millî hâsılaya oranı 1967 de % 17,9 dan 1972 
de % 22,16 ya çıkarılacaktır. Ön görülen bu 
hedef yurt içi tasarruflarının süratle artırıla
bilmesi için ek gayretleri gerekli kulmakta-
dır.» 

Yine plân ilkelerinden bir özet. «Yurt içi 
tasarruflar gelir seviyesine bağlı olduğundan 
gayrisâfi millî hâsılanın 1967 - 1972 dönemin-
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de % 40,3 artması, tasarrufların da süratle 
yükselmesine uygun bir ortam yaratacaktır. 
Ayrıca fiyat istikrarının korunması da teşvik 
edilecektir. Vergi politikası zaruri mallar üze
rine düşük, fakat lüks tüketim mallarına özel
likle, özelliklerine göre derece derece artan 
yergi nisbeti uygulanacak şekilde izlenerek 
zaruri olmıyan tüketimin tutulması sağlana
caktır. Mevcut vergi sistemi bu amaca uygun 
olarak gözden geçirilecektir», demektedir. 

«Tüketimi yaygın bir şekilde artıracak olan 
üretim kapasiteleri kamu sektörünce yara-
tılmıyacak, özel sektörün bu yöndeki tüket
tikleri teşvik edilmiyecektir. Organize olmıyan 
kredi piyasasının - hani meşhur teşkilâtlanma
mış piyasa bankacılık piyasasının ve bankacılık 
sisteminin geliştirilmesi ve sermaye piyasasının 
korunması suretiyle ortadan kaldırılması yolu
na gidilecektir. Özel tasarrufların gayrimenkul 
yatırımlarına ve kısa vadeli kâr getiren verim
sin alanlara kayması yerine sürükleyici ya
tırım sahalarına ve az gelişmiş bölgelere yö
netilmesini teşvik etmek için tedbirler alı
nacaktır.» 

Yine ikinci Beş Yıllık Plânda, vergi politi
kası yönünden plân ilkelerine kısaca değin
mek istiyorum. 

«Plânın gerçek kaynaklarla finansmanı bö
lümünde, plân döneminde gayrisâfi millî hâ
sılanın ortalama % 30 u teşvik edecek kamu 
yatının, cari ve transfer harcamalarının en-
filâsyonist olmıyan yollardan karşılanması 
esastır. Bu sebeple vergiler gerekli kaynak
ların elde edilmesinde başlıca vasıta olarak 
kullanılacaktır. Mevcut vergi sisteminin sos
yal açıdan olduğu kadar, iktisadi ve malî 
bakımdan da yetersizliklerinin giderilmesi ve 
ihtiyacı karşılıyacak niteliğe kavuşturulması 
gereklidir. Bu durum öncelikle «plân ilkele
rini açıklamakta amacım sayın arkadaşlarım, 
gerekçede ve tasarının ruhunda plân ilkeleri
ne uygun yönler var, fakat uygun olmıyan, 
ihmal edilmiş plân ilkeleri de mevcut. Onla
rı tebarüz ettirmek için bunları söylüyo
rum»... mevcut sistemi etkenliğini ve verimi
ni artıracak tedbirlerin alınarak yeniden dü
zenlenmesini «bu çok zayıf olarak var tasa
rıda» ve yeni kaynakların araştırılmasını, 
«tasarıda mevcut, zorunlu bir hale getirmek

tedir yapılacak düzenlemede malî bakımdan 
göz Önünde tutulacak ilke vergi sistemine 
sık sık kanuni değişikliklere başvurulmasını 
önliyecek bir gelir esnekliğini kazandırmak 
olacaktır. «Bu çok önemli bir plân ilkesi». Ver
gi gelirlerinin artırılma amacı, toplanı tasarru
fun gayrisâfi millî hâsılalarının yükseltilmesi
dir. Bu sebeple vergilemede özel tasarruf ve 
yatırım eğiliminin kırılmaması da göz önünde 
tutulacak ve ahnaca,k yeni tedbirler yanın
da daha çok mevcut özendirici tedbirlerden 
etkin olarak yararlanılmasını sağlıyacaktır. 
Ancak bu tedbirler geliştirilirken gelirin kişi
ler arasındaki dağılımının kökleşmemesi, top
lam tasarruf hacminin azalmaması ve kay
nakların etken dağılımının bozulmamasma 
dikkat edilecektir. 

Öte yandan bu amaçlara uygun olarak alı
nacak teşvik edici tedbirlerle dahi verimli 
alanlara yönelmiyen kaynaklar vergilendirile
cektir. Vasıtalı vergilerin tersine müterakki 
etkilerini azaltacak tedbirlerin yanında bu 
yolun mevcut sistemde ekonomik yapıdan ge
len etkilerle sınırlı oluşu sebebiyle, sosyal ada
lete gerçekleştirmede en etken bir araç olan 
vasıtasız yergilerin toplam vergi gelirleri 
içindeki payının artırılmasına çalışılacaktır». 
Yani plânın bu son okuduğum ilkesinin, bu 
tasarıda geniş ölçüde yer aklığı görülmemekte
d i r 

Sayın arkadaşlarım, ikinci. Beş Yıllık Plân 
ilkelerinde, birincisinde olduğu gibi tasarruf 
ve vergi politikalarındaki alınacak tedbirler 
arasında fiyat istikrarının korunması ve kamu 
harcamalarının enflâsyonist olmıyan yollardan 
karşılanması öngörülmüştür. Oysa 1966 başı 
1969 sonu itibariyle son 4 yıllık uygulama bu 
ilkelere tam ters düşmüştür. Bu dönemde yur
dumuzda toptan eşya fiyatlarında ve geçinme 
endekslerindeki artışlar şöyledir : 

Toptan eşya fiyatları : 1963 100 itibar edil
diğine göre, 1966 da 114,7 den 1970 in 2 nci ayın
da .146,3 e çıkmıştır. Ve bu 4 yıllık dönem içeri
sinde toptan eşya fiyatlarında % 27,6 oranında 
bir yükselme vardır. 

Ankara'da geçinme endeksi : 1966 başında 
113,5 dan 1970 yılının 2 nci ayında, Şubat ayın
da 142,2 ye çıkmıştır. Yani bu 4 yıllık dönem 
içerisinde Ankara'daki geçinme endeksi % 25,3 
artmıştır. 
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Yine bu dönemde istanbul'daki geçinme 
endeksi 113,6 dan 151,8 e çıkmakla % 33,7 ora
nında artış olmuştur. 

Ankara ve istanbul'daki geçinme endeksle
rinin şu yükseliş şekliyle toptan eşya fiyatla
rındaki fark ücretlilerin, işçilerin ve tüm ça
lışanların kazançlarında o günden bu kadar 
artışdaki olan farklarla, şuradaki farklarla 
kıyaslandığı vakit, bu kütlelerin, çalışanların 
büyük çoğunluğu aradaki fark kadar bir za
rurete düştükleri görülmektedir. Tabi bu fi
yat istikrarının sağlanmamasının, plân ülkesi ol
duğu halde sağlanamamasının bir sonucudur. 
Fiyat istikrarının ne derece bozulabildiğini bu 
rakamlarla görmüş oluyoruz. 

Para arzının ise 16 milyondan 30 milyar Tl. na 
çıkmasiyle % 83 oranında bir enflâsyonist bas
kı meydana getirmiştir. 

Fiyat istikrarının korunamamasında spe
külatif hareketlerin ve bunu teşvik edici orta
mın etkisi büyüktür. Fiyat istikrarının koru
namaması bâzı koşullar içerisinde enflâsyonist 
baskıyı artırmaktadır. Para arzı da tekrar fi
yatları. artırmaktadır. Bu az gelişmiş ekono
milerin kısır döngüsüdür. Bunun içindir M, 
bir kısım ekonomistler enflâsyon zayıf eko
nomilerin suni teneffüs aracıdır demektedir
ler. Bir ülke ekonomisinde üretim ilişkilerin
deki bozukluk, üretim birimlerindeki yanlış 
kuruluş» yetersizlik ya da gereksizlikler bu
lunduğu sürece hükümetlerin enflâsyonist bir 
malî politikadan vazgeçmeleri, kaçınmaları as
la mümkün olmayacaktır. Eğer bir ülkede ör
neğin düşük nitelikli çay ve tütün gibi bâzı ta
rım ürünlerinin pazar bulamıyacakları bilin
diği halde, yetiştirilmesine devam ediliyorsa 
eğer çok gelişmiş ileri ekonomilerin ve endüst
rilerin karşısına plânlı bir dış ticaret politi-
kasiyle çıkılamıyorsa, eğer sanayide asgari 
ekonomik kapasitenin ellide birine eşit üre
timde bulunan kapasitelere izin verilmiş ise 
ve eğer aralarında 1 000 Km. - 2 000 Km. olan 
iki kıyı şehri arasında deniz yolu ile ulaşım 
yerine kamyonla ulaştırma yapılıyorsa, böy
le bir ülkede kalkınma plânlarında olumlu, 
önleyici ilkeler de bulunsa enflâsyonist baskı
lardan kaçınmak asla mümkün olamıyacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, finansman kanun ta
sarısında iki bölümde mütalâa edilecek hü

kümler vardır. 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü bö
lümlerde yeni vergiler getirilmektedir: Ta
şıt alım vergisi, işletme vergisi,, gayrimenkul 
kıymet artışı vergisi ve Spor - Toto vergisi. 
Bunlar vergi mevzuatımıza yeni vergiler ola
rak girmektedir. 

5 nci ve 10 ncu bölümler arasında kalan 
6 bölümde de eski vergi kanunlarında bâzı 
değişiklikler yapılmaktadır, olumlu yönde bâ
zı değişiklikler yapılmaktadır. 5 nci bölümde 
Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler var
dır, 13 Temmuz 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergisi Kanununda değişiklik yapılıyor. 

6 nci bölümde, Emlâk Alım Vergisi. 18.2.1963 
tarihli Tapu Harcı ve 198 sayılı Kanunda de
ğişiklikler yapılıyor. 

7 nci bölümde, 7338 sayılı Kanunda Vera
set ve intikal Vergisi oranları değiştiriliyor. 

8 nci bölümde, 488 sayılı 1 . 7 . 1964 sayıflı 
Damga Vergisi Resmi Kanunu değiştiriliyor. 

9 ncu bölümde, Harçlar Kanunu, değiştirili
yor. 

10 ncu bölümde, değerli kâğıtlar bölümleri 
değiştiriliyor. 

Yeni vergilerde ulusal tasarrufu ve sosyal 
adaleti sağlayıcı ve olumlu gördüğümüz özel
likler şunlardır : 

Taşıt alım vergisinde : Verginin araca de
ğil harcamaya yönelmesi bir bakıma önemli 
yani bir sosyal ilkeye uygun görülüyor. Ama 
ayrıca bunun bir başka mahzuru da var, onu da 
mahzurlar bölümünde arz edeceğim. Yine buna 
ait bir sayılı cetvel var, spor ve yarış araçların
da verginin iki misli yapılması sosyal adalete 
uygun bir tedbir, 11 yaşından büyük araçlar
dan vergi alınmaması, ki Hükümet tasarısında 
bu vardı sonra çıkarıldı, son modellere olan akı
mı azaltıcı ve tasarrufu koruyucu niteliktedir. 

İşletme Vergisinde, zaruri ihtiyaçlara hitabet-
miyen bir kısım hizmet ve emtia işletmelerini 
kapsaması, götürü usulde ödenmemesi halinde 
Gelir Vergisi için bir oto kontrol sistemi ola
caktır, bu getirilen sistem. Bu yol da vasıtasîz 
vergiler için alınması gerekli tedbirler için önem
li bir adım olacaktır. 20 000 nüfustan az olan 
yerlerde muaflık iç turizmin ve Türkiye'de kü
çük şehirlerdeki gruplaşmanın yaygınlığını sağ-
lıyacaktır. Yani olumlu bir tedbirdir. Bâzı nu
maralı pozisyonlann muafiyetten çıkarılması da 
uygundur. Makinalı kasaların, yüzbin liranın 
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altında olan işletmelere Devlet Malzeme Ofisi 
tarafından 12 taksitte verilmesi keyfiyeti de 
olumlu bir tedbirdir. 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinde, spe
külatif yatırımların cazibesi azaltılarak tasar
rufların gayrimenkul piyasasına yönelmesi ön
lenebilecektir. Gayrimenkul fiyat artışlarının 
belirli bir ölçüde durdurulabileceği tahmin edil
mektedir. Gayrimenkul değer artışları aslında 
emeğe dayanmıyan bir kazanç türü olduğu ci
hetle müterakki bir vergilendirmeye tabi tutul
masında sosyal yarar vardır. 

Gider Vergileri Kanunundaki değişikliklerde 
de Gider Vergileri Kanununa yeni bölümler; ta
şıtlar, saatler, ses alma cihazları, fotoğraflar, 
sinama makinaları gibi şeylerin, eklenmesi bu
günün anlayışına göre uygundur. 

En önemli bir konu, Gider Vergileri Kanu
nunda yapılan değişikliklerden bahseden 65 nci 
maddede, 6326 sayılı Petrol Kanununun vergi 
sının matlabını taşıyan 111 nci maddesi kapi-
tüler hükmü taşıyordu. Bugüne kadar ve ora
da vergi sınırının % 50 yi aşamıyacağı bildiri
liyordu. Burada, getirilen kanunda, Petrol Ka
nununun bu maddesinin o sınırı delindiği için 
bize göre bu, en önemli yeni hükümlerden biri
sidir. 

Yine bu tasarıda yeni vergilerde sosyal ada
lete aykırı ve olumsuz gördüğümüz özellikler de 
şunlardır : 

Taşıt Alım Vergisinde : Bu vergide her 
alım - satımı vergiye bağlamak biraz yanlış bir 
hareket. Yani bu öyle bir hal alacaktır ki, bir 
araba bir veya iki defa el değiştirdi mi artık 
bir daha satılamaz duruma gelecektir. Belki 
de piyasada taşıt alım - satımını durduracaktır. 
Ama aynı model, aynı eskilikte, aynı kullanma, 
yıpranma durumunda bulunan iki araçtan bir ta
nesinin satılması halinde ikinci defa satılması 
imkânı kaybolacaktır. Yani satılma, satma, sa
tmalına özgürlüğüne bir nevi kısıtlama getirmiş 
olacaktır. 

950 kilogram ve daha az olan araçlarda ver
gi % 50 azaltılmıştı, Millet Meclisi Geçici Ko
misyonunda. Bu tabiî çok yanlış bir tedbirdi, 
bereket sonradan düzeltildi. 

Makinah işletme Vergisine getirilmekte 
olan makinah kasaların ithali için büyük dövize 

ihtiyaç olacağı kanısındayız, ithalin Devlet eliy
le yapılması şartır gibi görünüyor, bize. 

Ayrıca işletme Vergisinde bazı iş sahalarına 
verilen yüzde nisbetlerindeki vergilerin global 
rakamlara bağlanması, vaktiyle Osmanlı Dev
rinde bir vilâyetin veya her hangi büyük Dev
letin vergisini, oradaki bütün rüsumatı muayyen 
bir şeye bağlamak gibi bir şey oluyor. Yani ver
giyi Devlet kanunla % 5, % 15 alınması lâ-
zımgelen vergiyi, bir götürü usulle satıyor, o iş
letme sahibine. Bu vergi tekniği bakımından 
bize çok ters geliyor. Belki vergi tekniği bakı
mından uygundur, kullanma bakımından uygun
dur ama siz, bir mükellefe, bir işletmeciye % 10, 
% 15 her sattığı emtiadan, tüketim lüks mad
desinden vergi alma imkânını bağışlıyorsunuz. 
O bunu müşteriye % 15 olarak satacaktır ama 
size götürü usulde 6 000 lira veyahut da 
120 000 lira bir para verecek ama belki kendi
si 800 000 lira alacak. Devletin % 10 - % 15 di
ye tarif ettiği bir vergiyi bu türlü götürü vergi 
ile işletme sahibine satması bize vergi tekniği 
bakımından, vergi ilkeleri bakımından çok ters 
düşüyor. 

Yine Grupumuzun, biraz da kendi şahsi fik
rim olarak, arz ediyorum. Kadın berberlerinden 
bir vergi alınıyordu, Hükümet tasarısında var
dı, bir İşletme Vergisi alınıyordu. Bunun kaldı
rılmış olmasını son derece yanlış bulduk. Yani 
bugün Ankara'da birçok derneklere, fakirlere 
yardım, gelişmemiş geri zekâlı çocuklara yardım 
düşkünlere yapılan defileler oluyor, hanımlar 
arasında. Burjuva özentisi içerisinde yapılan bâ
zı hareketler oluyor. Bir defile görüyorsunuz, 
defilenin sonunda bir hayır cemiyetine 10 000 
lira toplanıyor. O defileye giden hanımların 
saç tuvaletine verdikleri para 40 000 lira. Yani 
tüketimin bu kadar lüks olduğu bir yerde gayet 
isabetli bir tedbir olarak Devletin, Hükümetin 
getirmiş olduğu teklifte bu varken Parlâmento
da, komisyonlarda bunun çıkarılmasını, hangi 
tesirle bilemiyorum, doğru bulmadık. Nisbetini, 
etüdünü yapmışımdır, her biriniz yapabilirsi
niz, bugünü Ankara'nın lüks otellerinde yapılan 
defileleri ölçün, biçin iştirak eden hanımların 
saç tuvaletlerine verdikleri para orada hayır ce
miyetine topladıkları paradan çok üstündür. Bu
nun vergiden çıkarılmış olmasını son derece yan
lış bulmuşuzdur. 
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Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 
yapılırken, 66 ncı maddede PTT Hizmetleri Ver
gisinde telefon hizmetleri Hükümet tasarısında 
% 15 iken, % 10 a indirilmiştir. Böylelikle es
kisine göre hiçbir fark olmadı. Eskiden de pos
ta ve telgraf hizmetlerinde % 10 vardı. Şimdi 
komisyonlarda posta hizmetlerini % 8 e inditr-
diniz yani daha da gerileme oldu. Telefon PTT 
idaresinin en kârlı bir kaynağıdır ve zaten PTT 
idaresi telefon gelirleriyle yaşamaktadır. Hü
kümet tasarısında % 15 olduğu halde % 10 a 
düşürülmüş olması hiçbir şey getirilmemiş an
lamını taşıyor. 

Taşıma Vergilerini, karayolu ulaşımını geniş 
ölçüde kapsıyacak bir niteliğe getirilmesi zo-
runluğuna inanıyorum. Biz tasarıda gelen Tası
ma Vergisi şeklinin kifayetli olduğuna kaani 
değiliz. 

Yeni vergilerde bürokrasiyi artırıcı yüküm
lülükler de vardır. Meselâ Taşıt Alım Vergisin
de vergi dairesine yapılacak beyan, bunun tra
fik şubesine müracaat ve noterlerce tasdiki, be
yannameler gibi bir sürü şeyler vardır ki, bun
ları yapmak, uygulamak bir hayli güçtür. 

işletme Vergisinde perakende satış vesika
ları ve makinalı kasaların kullanılması her 
halde epeyi güçlükler doğuracaktır. 

Sayın arkadaşlarım, verginin Devlet ihizme-
tindeki fonksiyonunu da kısaca değinmek isti
yorum: Gugünkü modern Devlet anlayışı bir 
taraftan toplumun günden güne artan sosyal 
ve kültürel hizmetlerini yerine getirmek, diğer 
taraftan memleket ekonomisinde düzenleyici bir 
rol oynamak durumundadır. Bu ise kamu mas
raflarının artması, dolayısiyle millî gelirden 
vergi olarak alınan payın eskisiyle kryaslana-
mıyacak şekilde büyümesi sonucunu doğurmuş
tur. 

Vergilerin millî gelire oranı bu yüz yılın 
başında, yani 1900 ün başlarında falan '% 5 - 10 
iken 1930 dan sonra bu oran % 30 - 45 oranına 
çıkmıştır. Bugün millî gelirin Yunanistan'da 
% 25 i, israil'de % 40 ı vergi olarak kamu 
sektörüne intikal etmektedir. Bizde ise bu oran 
henüz % 18 civarındadır. Millî gelirin vergi vo
liyle bu ölçüde yeniden dağılışa tabi tutulması 
çağımızı batılı demokratik düzen bakımından 
karekterize eden en önemli özellik olarak ka
bul edilmektedir. 1930 dünya ekonomik buhra

nından sonraki dönemde ampirik, statik ve 
bitaraf malî verginin yerini aktif, yapıcı ve 
dinamik bir politik vergi başka bir deyimle, 
düzenleyici vergi almıştır. Bunun neticesinde 
de küçük parakendeci vergiler ortadan kalka
rak vergi sistemlerine büyük, masif randımanlı 
bir vergi hâkim olmuştur. Bu getirilen tasarı
da, bu eski haliyle, birçok yerlerde devam et
tirilir, şekilde bâzı yerlerde tedbir alınmıştır. 
Vergilerde optimal varidatın büyüklüğü ancak 
masif randımanlı büyük vergilerle mümkün ol
maktadır. Bunun garantisini de verginin genel
liği, tarifelerin müterakküiği, vergi kaybını en 
az seviyeye indirecek bir uygulama ve kontrol 
mekanizması, mükelleflerle geniş ölçüde işbir
liği yapılması suretiyle memlekette vergi terbi
yesinin kurulması, vergi şuurunun uyanması-
dır. 

Bugünkü vergi anlayışının temel fonksiyo
nu özellikle, ekonomik hayatın gelişmesi ve sos
yal düzenin kuruluşu üzerindeki müdahaleci 
ve yapıcı tesirleriyle kendisini gösterir. Bu 
fonksiyon vergilerin ya alınışında ya da sarfı 
sırasında kendini gösterir. Sosyal gayelerle uy
gulanan istisnalar, en az geçim indirimi, çalış
ma geliri indirimi, hastalık masrafları gibi in
dirimlerle,, gider vergilerinde vergi kurulları
nın sosyal nedenlerden ötürü bir tasnife tabi 
tutulması, vergi yükünün ekonomik güce göre 
ayarlanmasını sağlıyan müterakki tarifelerin 
uygulanması, bu fonksiyonun vergi alınması sı
rasındaki belirtileridir. Verginin sarfında ise 
bu fonksiyon bütçeden sosyal gayelerle yapılan 
yardımlarla gerçekleştirilir. Bu tür ayarlama
larla vergiler memleket içerisinde servet ve ge
lirin dağılışında bir düzenleme unsuru rolü oy
namaktadırlar. Öyle ki, bu ayarlamanın en iyi 
yapılan ülkelerden biri olan İngiltere'de, yıllık 
geliri 600 - 1 000 sterlin arasında olan 13 mil
yon kişiye karşılık 6 000 sterlinin üstünde 
geliri olan sadece 38 - 50 arasında insan mev
cuttur. Vergi yoluyla özel sektörden kamu sek
törüne aktarılan değerler, yani kamu gelirleri 
geniş ölçüde ve gittikçe artan oranlarda, üre
tici alanlarda özellikle kamu yatınmlarmın fi
nansmanında kullanılarak üretim hacını ve 
millî gelirin artışı üzerinde yapılan önemli et
ki verginin ekonomik fonksiyonunu meydana 
getirmektedir. 
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Vergi tedbirleri ve vergi tekniği yoluyla eko

nomik faaliyetlerin belirli yönlerde gelişmesi
ne ve millî prodüktivitenin artmasına da yar
dımcı olunabilmektedir. Vergi ile ekonomik 
konjoktör arasındaki ilişki dolayısiyle vergi, 
konjoktür politikasının önemli bir aracı olarak 
da kullanılmaktadır. Böylece vergiler, üretim, 
tüketim, tasarruf yatırım ve istihdam üzerine 
etki yapmakta ve artan ağırlığı ve uygulamasiy-
le ulusal ekonominin gelişmesinde düzenli bir 
rol oynamaktadır. Batı Almanya, ABD ve 
İsveç'te bugün % 80 in üzerinde vergiler alın
maktadır. iyi düzenlenmiş vergilerin ekono
mik gelişmeyi kösteklemek değil tersine teşfik 
ettiği bilimsel bir gerçektir. 

Arkadaşlarım, bizde ise genel bütçe ge
lirleri içerisinde vergi gelirleri cüzi bir nisbet-
te artmaktadır ve son yıllarda yani 10 - 15 yıl
dan beri bilhassa 1961 den beri, plânlı devre
ye girildikten sonra biraz artış göstermekte
dir. Meselâ 1965 yılında Gelir Vergisi bir yıl 
öncesine göre % 10,6 oranında artmıştır. 1967 
yılında % 19 oranında artmıştır. 1969 da % 18 
e düşmüştür. 

Kurumlar Vergisi devamlı bir artış içinde
dir: 1965 yılında % 16. 1967 yılında % 26. 
1969 yılında bir evvelki yıla göre % 38 oranın
da bir artış kaydetmiştir. 

Vasıtalı Vergilerde de devamlı bir artış 
vardır. Tabiî uygun değil: 1965 yılında % 10. 
1967 yılında % 17. 1969 yılında % 15,5 gibi 
artış göstermiştir. 

Kurumlar Vergisinde görülmektedir M, 1965 
den beri bir evvelki yıla göre devamlı bir ar
tış var. 
Gelir Vergisinin en yüksek gelişme oranı 1966 

yılında. 
Vasıtalı vergilerde de gelişme devam ediyor. 

Vasıtalı ve Vasıtasız vergilerin aralarında
ki oranları ise 1963 ten itibaren şöyledir: Vası
talı vergiler, 1963 yılında Vasıtalı ve vasıta
sız vergilerin tümü % 67,3 iken, vasıtasızlar 
da % 32,7 iken, 1965 yılında vasıtalı vergiler 
% 66,9 a düşmüş, vasıtasızlar yükselmiştir. 
1967 yılında % 65,8 e vasıtasız vergiler % 34,2 
ye; 1969 da % 63,9 a vasıtasızlar da % 36,1 
e yükselmiştir. Yani vasıtalı ve vasıtasız ver
gilerin şu mukayesesi yıldan yıla vasıtasız ver

gilerin lehine yani sosyal adalet ilkeleri doğ
rultusunda bir gelişme göstermektedir. 

Şimdi bir de son yıllarda 1965 - 1969 yıllan 
arasında, ikişer yıllık dönemlerde millî gelir
deki artış oranlariyle vergi gelirlerindeki ar
tış oranlarına bakalım: Millî Gelirde 1965 yı
lında % 7 oranında bir artış vardır. Vergi ge
lirlerinde % 10,8 artış var. 1967 yılında mil
lî gelirdeki artış % 9, 5- 10. Vergi gelirlerin
deki artış da % 17,7 dir. Yani vergi gelirlerin
deki artış % 18,5, 1969 yılında Millî Gelirdeki 
artış % 6,9 vergi gelirlerindeki artış 
da % 17,7 dir Yani vergi gelirlerin-
nin millî gelir içindeki oranı, yâni vergi yükü 
bakımından da gider ayak mütemadiyen yük
selme göstermektedir ki, 1965 yılında vergi yü
kü yani vergilerin millî gelire oranı % 14,9 iken 
1967 de % 16, 1969 da % 18,35 olmuştur. 

Bu nisbetlerden görüldüğü gibi, memleke
timizde vergi yükü, yani çeşitli katagorüerde-
ki gelirlerin gayrisâfi millî hâsılaya göre ora
nı, kamu gelirleri, Devlet gelirleri, kamu vergi 
gelirleri yahut da Devlet vergi gelirleri olarak 
ayrı ayrı hesabedilmektedir. Ama Bilhassa baş
ka ülkelerle bir mukayese vermek için Devlet 
vergi gelirlerinin gayrisâfi millî hâsılaya ora
nı 1969 da bizde % 18,35 dir. 1962 deM bir is-
titastiğe bakarak başka ülkelerdeki durumla 
mukayese yaparak görelim ki, vergilerimiz ne 
durumdadır: 

Batı Almanya'da vergi yükü, yani Devlet 
vergi gelirlerinin gayrisâfi millî hâsılaya oranı 
1962 yılında % 35,4 tür. Bu tarihte Türkiye'
de % 13,96 idi. İsveç'te % 35, Norveç'te % 34, 
Avusturalya'da % 33, Fransa'da % 33, İngil
tere'de % 29 - 30, ABD de % 28 Yunanistan'
da % 20,8. Türkiye'de 1963 yılında % 13,96, 
ispanya'da % 12,7, Güney Kore'de % 10. Yani 
demek ki, ülkelerin gelişmişliklerini bu vergi 
yükü içerisinde bile görmek mümkün. Ama, 
bizde de plânlı döneme girdiğimiz 1962 - 1963 
ten beri devamlı vergi politikamız bu vergi yü
künü artırıcı nitelikte olarak olumlu bir suret
te gelişmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de vergiden 
kaçırmayı hazırlıyan ya da bunu teşvik eden 
bâzı nedenler de vardır. Bunları finansman ta
sarısı içinde özetlersek, ki bunu yeniden göz
den geçirmekte bir ihtiyaç vardır. 



C. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1970 O : 2 

Türk vergi sistemi gelirin tekevvünü döne
minde yeteri kadar müdahaleci bir karektere 
sahip değUdir. Oysa Batı demokrasilerinde bu 
hususa büyük önem verilmiştir, özellikle Gelir 
Vergisinin gelirin doğumu sırasında ki müda
haleci yönde geliştirilmiştir. Yurdumuzda ge
niş, devamlı ve etkili bir vergi inceleme gele
neğinin kurulması çeşitli nedenlerle mümkün 
olamamıştır. Mükellefin vergi şuurunun hazır
lanmasında ve vergiden kaçınma iradesinin kı
rılmasında Hazinenin mükellefleri temsil eden 
müesseselerle kurması gereken işbirliği son za
manlara kadar istenilen seviyeye çıkarılama
mıştır. Malî kazanın bugünkü kuruluşu ve iş
leyiş biçimi de delil sistemindeki katılığın ver
giden kaçırmayı önlemek bakımından düzeltil
memiş obuası, değiştirilmemiş olması da vergi
den kaçırmayı teşvik eden sebeplerin arasında
dır. 

Sayın arkadaşlarım, yine Finansman kanu
nu tasarısını bir de 1970 malî yılı Bütçe kanun 
tasarısının gerekçesi ile, sayfa 70 de açıkla
nan, gelir reformu tedbirleriyle mukayese et
tiğimizde senenin ortasına geldiğimiz şu dönem
de, hangi yönde neler yapılmıştır, hangilerine 
hiç temas edilmemiştir, bu hususları getirilen 
tasanda hatırlamış olacağız. 1970 malî yılı büt
çe gerekçesinde, vergi idaresi reformu bölü
münde, vergi idaresi modern vergiciliğinin ge
rektirdiği teknik seviyeye çıkarabilmek için 
gelirler idaresi organizasyonu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır, deniliyordu. Böyle bir kanun ta
sarısını yılın 7 nci ayına girdiğimiz halde gör
medik. 

Vergi mahkemesi bölümünde aynen şu hü
kümler vardır. «Vergi ihtilâfların kısa vâdede 
âdil çözüm yollarına bağlıyabilmek için vergi 
mahkemeleri kanun tasarısı hazırlanmış bulun-
maıktadır» deniliyordu. Bu da henüz meydanda 
yoktur. Vergi sisteminde yapılacak reformlar 
bölümünde, «Gelir Vergisi için, Gelir Vergisin
de mevcut istisna ve muafiyetler günün şartla
rına göre yenliden gözden geçirilecektir», deni
liyordu. Vergi kaynağımızın en mühim potan
siyelini Gelir Vergisi teşkil ettiği halde ve 
1970 bütçe gerekçesinde de böyle bir hüküm 
bulunduğu halde, en köklü tedbir de bu olduğu 
halde, hv yolda da henüz bir şey getirilmiş de
ğildir. 

«Ekonomide gelişmelere paralel olarak ar
tan spekülatif kazançların Gelir Vergisi kap
samına alınması için Gelir Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılacaktır» dendiği halde, bu da 
olmamıştır. 

«Küçük teşebbüslerin daha etkili şekilde 
vergilenmesini temin edecek basit metod ve 
teknikler sisteme dâhil edilecektir.» Bu da ol
mamıştır. 

«Serbest meslek kazançlarının vergi randı
manını yükseltmek amaciyle serbest meslek 
kazançlarının vergilendirilmesi için özel hü
kümler getirilecektir.» Bu da olmamıştır. 

En önemli bir konu: «Zirai kazançlar Ge
lir Vergisi kapsamı içinde daha etkili şekilde 
vergilenmesini temin edecek yeni metod ve tek
nikler uygulanacaktır» denilmiş. 1970 yılının 
ortasını aşıyoruz ve en önemli bir vergi potan
siyel kaynağı mevcut bu bahsedilen yerde, bu
na ait de bir tedbir gelmemiştir. 

«Gelir Vergisi kapsamına giren ücret dı
şındaki kazançlarda peşin ödeme sistemine ge
çilecektir.» Bu da olmamıştır. 

Şândi bunlar Gider Vergisinde yapılanlar. 

«Gider Vergisi tabloları sınai mamul üreti
mindeki gelişmeler de dikkate alınarak yeni
den gözden geçirilecektir.» Evet yapılmıştır bu 
tasarıda var, fakat yukardaki büyük potansi
yellerin yanında bunlar cüzi ve küçük şeyler. 
«Gider Vergisi sisteminden katma değer vergisi 
sistemine geçebalme konusundaki araştırma so
nuçlarına göre Gider Vergisi Kanununda deği
şiklik yapılacaktır. Veraset ve intikal Vergisi 
yeniden gözden geçirilecektir.» Evet, »gözden 
geçiriliyor. «Dış seyahat harcamaları Vergisi 
daha açık ve basit esaslara bağlanacaktır. İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü he
deflere ulaşmak amaciyle diğer vergilerde hâ
sılatı artırıcı bâzı tedbirlerin gerçeMeştirilme-
sine çalışılacaktır.» denmiştir. 

Mahallî idareler gelirleri bölümünde de yi
ne bütçe gerekçesinde: «Mahallî idarelere ge
rekli kaynakları sağlamak ve Bina* Arazi Ver
gisi tatbikatındaki çeşitli mahzurları ortadan 
kaldırmak amaciyle Emlâk Vergisi kanun tasa
rısı» geldi, «ile belediyelere gerekli kaynağı 
temin edecek olan Belediye gelirleri kanun ta
sarısının süratle kanunlaşması sağlanacaktır.» 
Bunlar geldi. Bu iilq kanun tasarısından ayrı 
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olarak - yine o gerekçede bahsediliyor - «Ma
hallî idarelerin muhtacoMuklan gelir kaynak
larım yüklendikleri hizmetlerle ölçülü olarak 
dağıtmayı hedef tutan Malî denkleştirme kanun 
tasarısının da kısa sürede kanunlaşmasına çalı
şılacaktır.» Bu yok. 

Sayın arkadaşlarım, Finansman kanun ta
sarısı cidden çok önemli konuları büyük bir 
vergi kapasitesini muhtevi olarak gelmektedir. 
Bunlara temas ederken, yani böyle şümullü bir 
kanun geçerken, tarımın vergilendirilmesi hak
kındaki fakirlerimizi de tekrar söylemekten du-
ramıyacağız. Gelir Vergisi sistemi vergi gelir
lerinde bugünün en ileri bilimsel ve demokra
tik aşamasını teşkil etmektedir. Millî gelirle irti
batlı, verimli ve elâstiki bir vergi sisteminin 
kurulması ancak 'Gelir Vergisi uygulaması ile 
mümkün olabilmektedir. Daha çok geliştirilme
si halinde, Gelir Vergisi, Devlet için en büyük 
gelir kaynağı olmakla kalmayacak, aynı zaman
da yurdumuzda çağdaş vergi anlayışını ve de
mokratik vertgi duygusunu yerleştirecektir. Ge
lir Vergisi strüktürünün gereği olarak bütün 
gelirleri kavramak mecburiyetindedir. Gelir 
alanlarını kısmen kavrıyan bir sistemin Gelir 
Vergisinin fonksiyonlarını tüm olarak ve gere
ği gibi yerine getirebileceğini düşünmek müm
kün olamaz. Bunun için de özellikle tanm ka
zançları gibi geniş bir mükellefiyet konusunun 
vergilendirme dışı bırakılması yanlıştır. 

Devamlı surette artan kamu harcamalarının 
karşılanabilmesi, Devletin malî kaynaklannın 
veriminin de artmasını zorunlu Halmaktadır. Dev
let gelirleri arasında en önemla rolü almış olan 
Gider Vergisinin de bu yönde gelişerek, kendi-
s&üden beklenen malî fonksiyonu yapabilmesi 
içim muafık ve istisnaların kısıtlanmasına, bun
ların verimli alanlara taşmamasına dikkat et
mek lazımdır. Millî gelirin yarısına yakın bir-
kısmını teşkil eden tarım sektöründen elde edi
len kazançların tümünün vergi dışında bırakıl
ması sion derecede hatalıdır. Nüfusunun % 70 i 
köylü, millî gelirinin % 45 i tarim alanından 
lota ve ihracatının % 80 ini tarım ürünleri olan 
fbizim ülkemizde tarım kazançlarının vergilen
dirilmesinin ekonomik yönden büyük bir önem 
taşıyacağı bilinen bir gerçektir. Diğer yönden 
büyük tanm kazançlarının vergilendirilmesi so
nunda elde ediden randımanın f azlasiyle kamu 

yatırımları yardımları yolu ile tanm sektörüne 
tahsis ve yöneltilebileceği göz önünde bulun
durulduğu takdirde, tarım gelirlerinin vergi-
lendirilmesinifii tanm ekonomisinin gelişmesine 
engel olmak şöyle dursun, uzun vâde ile düşü
nülecek olursa, tersine bu gelişmeyi hızlan
dıracağını kabul etmek gerekir. Bugünün sos
yal Devlet anlayışı, bütün fertlerin vergi karşı
sında eşit tutulmasını icabettirmektedir. Anaya
samızın 61 nci maddesinde de, herkes kamu gi
derlerini karşılamak üzere malî gücüne göre 
vergi ödemekle yükümlüdür, denmektedir. Eşit
lik ilkesi tarım gelirlerinde belirli ölçüde Gelir 
Vergisi uygulamasını zorunlu kılar, özellikle 
çalışan sınıflann, dar gelirlilerin ağır bir vergi 
yükü altında bulundukları bir malî düzey için
de, büyük tanm kazançlanmn ve büyük çift
çilerin vergi dışı bırakılmalan sosyal adalet an
layışı ve duygusu ile telif edilemez. 

Vergi yükünün adaletli bir biçimde dağıtıla-
maması vergi mukavemetini doğuran ve bunu 
adeta vergi husumeti derecesine kadar götüren 
nedenlerin başında gelir. Kamu harcamalan-
nm pek ağır bir yük halini aldığı zamanımızda, 
vergi yükünün adaletli ve vatandaşlann ödeme 
güçlerine göre ayarlanmış bir tarzda dağıtıla-
bilmesi için bu yükün eşit malî güce sahip, gelir 
elde edenler arasında eşit olarak bölünmesinden 
başka çare yoktur, işte bütün bu nedenlerle ta
nm gelirlerinin kendine özel bâzı metotlarla Ge
lir Vergisi bünyesi içine alınması artık 
zorunludur. Türkiye'de demokrasinin ge
liştirilmesi, köklü bir toprak reformu
na olduğu kadar, tanm gelirlerinin ver
giye tabi tutulmasına da bağlıdır. Unu
tulmaması lâzımdır ki, Devlet vergi gelirlerinin 
1969 yılındaki toplam tahsilatı içerisinde Gelir 
Vergisinden elde edilen miktar, tüm gelirin 
% 23, 3 ü kadardır. Oysa 1923 yılında Aşardan 
elde edilen gelir tüm Devlet gelirlerinin % 28,6 
sı idi. 

Sayın senatörler, finansman kanun tasarısın
da yeniden getirilen birkaç vergi türünde isa
bet vardır. Fakat vergi reformu tedbirlerinde, 
verginin yüzlerce ve binlerce kalem halinde kü
çük kaynaklara hitabetmesi ve vatandaşı iz'ac 
etmesi olumlu bir yol değildir. Gelir Vergisi 
gibi global kaynaklan harekete getirecek ted
birler, hem maliye politikası ve hem de sosyal 
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adalet ilkeleri bakımından tercih edilmesi gere
ken isabetli yoldur. Tasarı genellikle bu nite
likte değildir. Kamu giderlerinin yükünün yurt
taşlar arasında paylaştırılmasmda vergiler dai
ma enflâsyonist çareden yani para basmaktan 
daha iyidir. Yani vergiler enflâsyondan daha 
iyidir. Tasarı içerisinde Gayrimenkul Kıymet 
Artışı Vergisi, gerek vergi adaleti gerekse eko
nomiyi olumlu yönde etkilemesi bakımından 
isabetli bir vergidir. Böylece Devlet imarı ve 
şehirleşme sayesinde kazanılan milyarların hiç 
değilse bir kısmı Hazineye aktarılmış olacaktır. 
Eğer 40 yıl önce, hiç değilse 20 yıl önce, vergi 
mevzuatına böyle hükümler getirilmiş olsa idi 
toplumdaki bugünkü bunalım, sömürü hafifle
tilmiş olacak, değer yargıları da bu derecede 
sarsıntı geçirmiş olmıyacaktı. Bu kazançların 
oldukça geniş bir şekilde vergilendirilmesi, 
27 Mayıs Devrim İdaresi döneminde 193 sayılı 
Kanunla yürürlüğe konulmuştur. Fakat onu 
takibeden koalisyonlar zamanında ve daha sonra 
193 sayılı Kanunun getirdiği hükümler aşındırıl
mış ve daraltılmıştır. Şimdi tekrar aynı nok
taya dönülmüş olmasından memnunluk duyuyo
ruz. 

27 Mayısın ve getirdiklerinin politik istisma
rı 9 yıllık bir kayba sebebolmuştur. Yeni tasarı
da bugüne kadar montaj sanayiine tanınan is
tisnanın kaldırılması, diğer önemli noktayı teş
kil etmektedir. Montaj sanayii de artık bundan 
sonra İstihsal Vergisi ödiyecektir. Tasarıdaki 
Taşıt Alım Vergisi, işletme Vergisi, Bina İnşa
at Vergisi yerindedir. Fakat bâzı idari güçlük
ler doğuracak niteliktedir. Görüşülmekte olan 
bu finansman kanun tasarısı ile ve arkasından 
gelecek olan Emlâk Vergisi kanun tasarısı ile 
yeni finansman tedbirlerine yönelen Adalet Par
tisi iktidarını tebrik ederiz. Bu olumlu tedbir
lerin. iktidarın bugüne kadar süregelen sosyo -
politik yanlış inançlarının ve bunun sonucu 
olan enflâsyonist baskıların etkisi altında, kısa 
bir süre sonra boşa çıkarılmaması temennisi ile 
Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet İzmen, Konten
jan Grupu adına. 

KONTENJAN GRUPU ADINA MEHMET 
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; finans
man kanun tasarısı münasebetiyle Kontenjan 

Grupu adına görüşlerimizi ve temennilerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Ko
nuya girmeden önce, bu yıl ikinci defa hazırlan
mış olan bütçenin ikincisine konan 2,5 milyarlık 
personel ödeneği nedeniyle ortaya çıkan gelir ih
tiyacının prensip itibariyle vergi kaynağından 
kapatılması yolunun tercih edildiğini isabetli 
bulmaktayız, takdirle karşılarız. Görüşmekte 
bulunduğumuz finansman kanun tasarısı, on 
kısımda, birbiri ile ilgili olmıyan on ayrı konuyu 
kapsamaktadır. Bu tasarı, kapsadığı konular, 
hedef tuttuğu hasılatın milyarlara ilişkin bu
lunması sebebiyle mevcut vergi sistemi üzerinde 
büyük bir ameliye yapma istidadındadır. Bu 
önemde bir tasarı münasebetiyle, öncelikle şu hu
suslara temas etmek istiyoruz : 

Tasarının adı, 1970 bütçesi giderlerinden bir 
kısmını karşılamak üzere muvakkat tedbirleri 
ihtiva ettiği halde, muhtevası ve mahiyeti iti
bariyle bu tasarı ile daimi vergiler getirilmekte 
ve mevcut vergilerimizde önemli ve sürekli de
ğişiklikler yapılmaktadır. Millet Meclisinde adı
nın değiştirilmiş olmasına rağmen, tasarının adı 
ile bünyesi arasındaki tutarsızlık devam etmek
tedir. Biraz sonra arz edeceğim nedenlerle, ba
his konusu tasarı ile getirilmek istenen yeni ver
gi ve zamların muvakkat olmasını temenni et
mekteyiz. 

Yıllarden beri yapılan bütçe görüşmeleri mü
nasebetiyle ve daha pek çok vesileler ile bu kür
sülerden söylendiği ve Hükümetlerce de beyan 
olunduğu halde, mevcut vergi sistemimizin mak
sadına uygun şekilde uygulanması, bu zamana 
kadar ortaya çıkan kusurlarının giderilmesi 
için gerekli düzeltmelerin yapılması, uygulama 
ile ilgili tedbirlerin alınması suretiyle, bugün 
Türkiye'de herkesin hattâ insaflı ve dürüst mü
kelleflerin de kabul ettiği vergi ziyamı önel-
meden, mevcut vergilerimizin tam randımanla 
ve âdil bir şekilde tatbik edildiğine, ahnması 
mümkün olan hâsılatın sağlandığına dair âmme 
vicdanında kanaat hâsıl etmeden yeni vergiler 
getirilmesi ve mevcut vergi ve resimlere olduk
ça ağır zamlar yapılması yoluna gidilmesi mut
lak surette yanlıştır. 

iyi ve âdil bir vergi uygulaması suretiyle 
mevcut vergilerimizden, yeni tasarı ile alınaca
ğı umulan vergilerden çok daha fazla hâsılat 
alınacağından şüphe edilmemelidir. Bu konuda 
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vaitlere rağmen, gerekli tedbirler zamanında 
alınmadığı için her seferinde olduğu gibi bu de
fa getirilen tasarı ile tutulan yola gidilmesi as
la mazur görülemez. Bu tutumun, Maliyemiz, 
millî ekonomimiz ve mükelleflerimiz için ağır 
zararları ve büyük mahzurları olduğunu bir 
kere daha söylemek isterim. Bu tasarı gibi pal-
yatif tedbirler, mevcut vergi sistemimizin kök
lü bir reforma tabi tutulmasını daimî olarak 
ertelemektedir. Maliye politikasının başlıca un
surlarından biri olan vergilerden beklediğimiz, 
malî, sosyal ve ekonomik hizmetleri ve faydaları 
sağlamak için mutlak surette bir vergi reformu 
yapılması ve çağımızın gereklerine uygun bir 
vergi sistemi kurulması zaruridir. Bu zarurete 
uyulmadıkça Maliye ve memleket olarak sıkın
tılarımız artarak devam edecektir. Her yıl kı
sa vadeli ve kısa görüşlü tedbirlere başvurulma
sı zorunluğu olacaktır. Bugün memleketimizde 
üzerinde en çok durulan bir husus da âdil gelir 
dağılımı konusudur. Âdil gelir dağılımında ver
ginin büyük rolü vardır. Batı memleketlerinde 
sosyal adalete uygun gelir dağılımı, vergi yo
luyla yapılmaktadır, ingiltere'de yıllık geliri 
6 000 Sterlingi aşan 50 kişi kalmıştır. Bir taraftan 
alınırken, diğer taraftan hâsılatı sarfedilirken 
âdil gelir dağılımına vergi zamanımızda en te
sirli bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Böyle 
bir vasıtaya sahibolmak için bir an önce çağ
daş vergi sistemini kurmağa mecburuz. Bu yola 
bir türlü gidilmediği için, biraz önce işaret et
tiğimiz mahzurlar, şikâyetler ve adaletsizlikler 
sürüp gitmektedir, ileride telâfisi kabil olmıyan 
sonuçlar gelip çatınca, işin içinden çıkılması 
zorlaşacaktır. Bu önemli hususlara dikkatleri 
bir kere daha çekmekle görevimizi yaptığımız 
kanaatindeyiz. 

Finansman Kanunu ile konulmak istenilen 
vergilerin birçoğu için zaman iyi seçilmemiş
tir. Gerçekten, ekonominin tarım bölümü için 
bu yıl, gayri müsait bir yıldır. Tarımda, hâ
kim ürün çeşidi olan hububat, kuraklık yüzün
den bu yıl düşük olmuştur. Memleket ihtiya
cı için 1 000 000 ton civarında hububat ithal 
edilecektir. 

Ekonominin diğer sektörlerinde büyük sıkın
tılar bulunduğu bir dönemdeyiz. Hayat pahalı
lığı şikâyetlerinin çok fazla olduğu bir yılda
yız. Böyle bir yılda yeni vergiler konulması, 

vergilere zam yapılması, özellikle memleket öl
çüsünde bütün arazi ve binaların - emlâk ve 
belediye vergileri - dâhil, birbiri üzerine konul
muş vergilere 5 - 6 defa konu yapılmak sure
tiyle vergilendirilmesi, diğer mahzurlarına ek 
olarak vergi psikolojisi bakımından da yan
lıştır. 

Bu hususlar ilgililer tarafından bilinmeyen 
şeyler değildir. Ne var ki, gelir bulma zorun
luğu ile karşı karşıya gelinmiştir, çaresiz ka
lınmıştır. 

Finansman Kanunu, Hükümetçe alelacele 
hazırlanmış ve Parlâmentoda görüşülmesine ta
til arifesinde çok dar bir zamanda getirilmiştir. 
Tasarı birbiriyle ilgisi olmıyan bir takım ka
nunların bir ad altında sıralanmasından ibaret
tir. Mevcut vergi sistemimize geniş çapta mü
dahale mahiyeti taşıyan tasarının mucip sebep
leri çok kısa ve kifayetsizdir. 

Tasarıda bir çok ifade bozukluğu, gramer 
hataları, müphem noktalar, redaksiyon düşük
lükleri vardır. Geçici Komisyonumuz bu bakım
dan epeyce düzeltmeler yapmıştır. Tasarının 
bâzı kısımlarında; meselâ gayrimenkul mülkiyet 
artışı vergisinde, özellikle gider vergileri bölü
münde, damga vergisi ve harçlar bölümünde 
mevcut kanunlara yapılan atıflar aynı acele-
lik yüzünden kâfi açıklıkla işlenmemiştir. Tat
bikatta bu yüzden Hazine ve mükellefler bakı
mından zorluklar meydana gelecektir. Vergi 
tarifelerinde, müterakki vergi kademelerinde 
yanlış anlamalara, maksadın dışına çıkılması
na müsait ifade zarfları vardır. 

Mucip sebepler lâyihasında tasarının tümü 
ile her biri ayrı ayrı konusu olan ktsımlariy-
le ne miktarda vergi alınacağına dair bir tah
min ve beyan yoktur. Senatoda görüşülmesinde 
bu vergilerin alınmasına millet adına cevaz 
verilip veıilmıeanesi hususunda takdirlerimizin 
ve oylarımızın kullanılmasında âdeta imkân
sızlıklar vardır. Bu noksanlık tasarının ve 
vergilerim esasna ait ciddî bir mahzur teşkil 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; taslarının, Parlâ
mentonun tatile girmek üzere bulunduğu bir 
zamanda getirilmiş olması büyük bir talihsiz
liktir. Daha evvel yürürlüğe konulmuş olan 
1970 yılı bütçesinin uygulanmasiyle bahis ko
nusu vergilerin büyük ölçüde ilgili bulunması, 
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Parlâmentoda müzakere edilmekte bulunan 
Personel Kanununun Finansman Kanunu ile 
doğrudan doğruya ilgüendirilmesi ve ilgili bu
lunması, söz konusu kanunların önemi ile uy
gun bir şekilde Parlömantlerler tarafından 
uzun, derin incelenmesine âdeta imkân bırak
mamaktadır. Bizleri bir çeşit baskı altında bu
lundurmaktadır. Geniş kapsamda çok önemli 
konuJJara taalluk eden ve bütün milleti âdeta 
ifert fert ilgilendiren bu noktalar büyük mah
zurlar teşkil etmektedir. Bu mahzurdan ötürü 
oylarımızı rahatlıkla kullanıma müşkülâtımız 
»olacaktır. Finansman Kanununun bu yüzden 
kusurlu çıkmasından endişe etmekteyim. 

Finansman Kanunu ile getirilen yeni ver
giler ve yapılan zamlar, mevcut vergi siste
mimizle bağdaşır bir halde değildir. Gelir sağ
lama yönünden vergilerM sosyal ve ekonomik 
fonksiyonları baklanından bu tasarı ile yürür
lükte bulunan vergi kanunları arasında büyük 
çelişkiler, ters iıstlikamette gidişler vardır. Ta
sarı ile getirilmek istenilen yeni kanunlarla ve 
yapılan tadillerle vergi tekniği, vergi organi
zasyonu, vergi hukuku, Vergi Usul Kanunu 
prensipleri bakımından birlbdrine uymıyan hü
kümler ve usuller ihdas olunmaktadır. 

Bu tasan ile getirilmek istenilen kanunda, 
mevcut vergi sistemimizle ve çağdaş vergi icap-
lariyle ve memleketin şartlarına bağdaştırıl
ması hususunda tetkikler yapıldığına dair hiç
bir karineye tesadüf etmemekteyiz. Bu tet
kikler Şubat 1961 de kurulmuş olan ve o ta
rihten beri Maliye Bakanlığı emrinde çalış
makta bulunan Vergi Reform Komisyonuna 
yaptırılabilirdi. Bu komisyon böyle bir tetkiki 
pekâlâ yapabilir. Esasen böyle bir tetkike de 
(hazır durumdadır. 

Bu komisyon aslımda mevcut vergi sisltemi-
mM toplu bir şekilde tetkik etmiş, birtakım 
raporlara bağlamış bulunmaktadır. Üç cilt 
halinde bizlere verilen bu raporlar ciddî tet
kik mahsulüdür. Bunları tetkik edenler bu ka
naatime iştirak ederler sanırım. Bu vesile ile 
komisyonun başında bulunan, ileri memleket
lerdeki emsalleri ölçüsünde bir vergi uzmanı 
olan Sayın A l Aliaybek'e ve çok değerli me
sai arkadaşlarına müsaadenizle buradan te-
şıekkür letmek işitiyorum. 

I Muhterem arkadaşlarımı; bu tasarı il© geti
rilen kanunlarla konulmak istenilen vergtiie-
rin hangi noktadan hareket eden, hangi yön
de yürütülen ve hangi yöne varılmak istenen 
bir maliye politikası olduğunu anlamaya im
kân yoktur. Bir kere söz konusu kanunlarla 
sağlanması umulan gelirlerin elde edileceği 
şüphelidir. Bizatihi, bu vergilerin beklenen 
hasılatı getireceği şüphel olduğu gfbi, tasarı
nın mucip sebepleri lâyihasının bir yerinde ifa
de edildiği şeMLde, mevcut vergilerin randı
manlarını dolaylı olarak artırmak şöyle dur
sun, bâzı hallerde tam tersine bu randımanı dü
şüreceğinden ciddî surette endişe etmekteyiz. 

Zira, yeniden getirilmek istenilen vergiler
den işletme Vergisi ile Gider Vergisi Kanu^ 
nunda yapılan değişikliklerin vergiye tabi mal 

I ve hizmetleri azaltıcı etkisi olacaktır. Ayrıca 
bu vergiler kolaylıkla vergi kaçırılmasına mü-
saidolduğu için, mevcut vergi matahlarının 

I azalmasına da mucilbolaoaktır. 
I Sonra, sosyal politikaya aykırılıkları var

ıdır. Mesken politikası bakımından, orman po
litikası bakımından, yakıt politikası baknmım-
dan aykırılıklar vardır. Ve nihayet ekonomi 
politikası ile de çelişir durumları vardır. 

Kredileri pahalandırmak, sigortayı pahalan
dırmak, tasarrufu azaltmak, bâzı hallerde sa-

I nayi istihsallerini azaltıcı etkilerde bulunmak 
gibi... 

Bu yüzden 1970 yılı Bütçesinin uygulan
masında noksan gelir tahakkuk ve tahsilatı ile 
karşılaşılacağını kuvvetle muhtemel görmekte
yim 

Bu sebeple, sözlerime başlarken takdirle 
karşıladığımızı ifade ettiğimiz bütçe açığının 
vergi ile karşılanması yolundaki tedbirlerin ne-

I tice vermiyeceğinden endişe edilebilir. Böyle 
bir endişenin vâridolması halinde bütçe uygu
lanmasında açık finansmana gidilmesi zorun-
luğu karşısında kalınmasını önlemek üzere dik
katli bulunulmasını tavsiye ederiz. 

Malî yargı teşkilâtı henüz kurulmamıştır. 
Finansman kanunu tasarısı ile getirilen vergi
lerin uygulanması münasebetiyle mükellefler 
ile Hazine arasında çok sayıda deıin ihtilâflar 
çıkacaktır. Bu ihtilâfların hail de uzıyacaktır. 
Bu hal hem mükellefin, hem de Hazinenin aley-

I hine olacaktır. 
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İstanbul, Ankara, izmir, Samsun, Adana gibi 
iller dışındaki bütün illerde bugün itiraz komis
yonları son derece kifayetsiz ve tamamiyle Ha
zinenin tesiri altındadır. Bu da büyük bir mah
zurdur, Vergi teşkilâtı çeşitli sebeplerden do
layı kadro, vasıf," maaş, ücret, bina, teçhizat 
bakımlarından kifayetsizdir. 1936 yılından beri 
istanbul teşkilâtı, bu bakımdan çok zayıf du
rumdadır ve moral bozukluğu içindedir. 

İstanbul ve Ankara dışındaki il ve ilçeler
deki teşkilât küçük üniteler halinde bulunduğu 
için daha da kifayetsiz durumdadır. Finansman 
Kanunu ile getirilen yeni vergilerin hemen 
hepsi geniş ölçüde takdire dayanan vergiler
idir. Bu itibarla bu vergilerin uygulanmasında 
büyük aksaklıklar olacağından Hazinenin, mü
kelleflerin geniş ölçüde sıkıntılara ve zararla
ra uğramasından ciddî olarak endişe edilebilir. 
Hükümetin ve Maliye Bakanlığının bu konuda 
şjiımdideii dikkatini çekmeyi görev saymakta
yız. 

Değ'erli senatörler, şimdi Finansman kanun 
tasarısı ile doğrudan doğruya ilgili görüş ve 
temennilerimize geçiyorum: 

Burada bütün tasarıya şâmil görüşlerimizi 
özetledikten sonra, tasarının kısımları hakkın
da kısa kısa mâruzâtta bulunmaya çalışaca
ğım. 

Finansman kanunu tasarısı görüldüğü gibi 
10 kısırı halinde, 117 madde üzerinde tertibe-
dilmiştir. 

Sözlerimin başında söyledim. Tasarı aslın
da 10 ayrı kanunu içine alan bir kanunlar 
mecmuası şeklinde vücuda getirilmiştir. Bu ka
nunlar birbiri ile alâkası olan kanunlar değil
dir. Ve tasarı bu hali ile kanun tekniği yönün
den mahzurlu bir tertibolmaktan başka vergi 
siistemimisdn mahiyeti hakkında ilmî yönden, 
vergi tekniği yönünden yapılacak incelemeleri 
de zorlaştıracaktır. 

Ayrı ayrı kanunların Parlâmentoda görü
şülmesinde müşkülât görüldüğü için, Hükü
metçe bu yolun tercih edildiği sanılmaktadır. 
Vergi mevzuatımızda böyle bir Örneği ilk de
fa görmekteyiz. Tasarı ile Taşıt Alım Vergisi, 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi, Spor-To
to Vergisi, Bina İnşaat Vergisi şeklinde beş ye
ni vergi getirilmekte, Gider vergileri; Emlâk 
Alım Vergisi, Varaseit ve intikâl Vergisi, Dam

ga Resmi, Harçlar Kanunu ile Vergi Usul Ka
nunu, Değerli Kâğıtlar Kanunu üzerinde de
ğişiklikler yapılmaktadır. 

Bu vergilerden bir kısmı Taşıt Alım Ver
gisi, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi, Bina 
inşaat Vergisi, Veraset ve intikâl Vergisi, Em
lâk Vergisi gibi vergiler servet üzerine konul
maktadır. Diğer bir kısmı da; işletme Vergisi, 
Spor - Toto Vergisi, Gider vergileri giderler 
üzerine konulmaktadır. 

Tasarıda ilk bakışta göze çarpan şey gayri
menkul nıülMyetıinin şimdiye kadar görülme
miş bir şekilde vergilendirilmesi cihetine gidil
miş olmasıdır. Bu hali ile tasara gayrimenkul 
mülkiyetini bu arada nakil vasıtalarını son de
recede zorlaştırmakta, bunlara ilişkin yatırım
ları âdeta men etmek maksadını taşımaktadır. 
Bu tasarının getirdiği hükümlerin kanunlaşma
sı halinde gayrimenkul mülkiyetine konu teş
kil eden, meselâ binalar, Bina Vergisi, Gelir 
Vergisi, Kurumlar Vergisi, Belediye Vergisi 
bir nevi vergi olan tasarruf bonosu şeklinde, 
beş vergiye ek olarak Emlâk Alım Vergisi, in
şaat Vergisi, Kıymet Artışı Vergisi adı ile ye
niden üç ağır vergiye tabi tutulmaktadır. Böy
lece bina üzerinden 8 defa vergi alınacaktır. 
Bâzı hallerde bu verginin nisbeti % 90 a ka
dar çıkmaktadır. 

Arsa ve arazi mülkiyeti de hemen hemen 
aynı sayıda ve ağırlıkta vergilere tabi kılın
maktadır. Bu hale göre bina, arsa ve arazi sa
hibi olmak, bunları elde bulundurmak, gerek
tiğinde elden çıkarmak büyük külfetlere bağ
lı, âdeta yasaklanmış bulunmaktadır. Böylece 
gayrimenkul mülkiyeti bâzı hallerde bir çeşit 
başbelâsı haline gelmektedir. 

I Çok muhterem senatörler, şimdi tasarının 
I kısımlarına ilişkin görüşlerimizi kısaca arz ede-
I ceğim. 

Birinci kısım Taşıt Alım Vergisi, ilk na
zarda bu vergi özel otomabillere karşı 
duyulan bir allerjiden hareket edilmek suretiy-

I le bütün nakil vasıtaları üzerine konulmuş bir 
vergi şeklinde gözükmektedir. Tasarının bu kıs
mında 1 ilâ 11 yaşındaki otomobiller, kamyon-

I 1ar, münibüsler, otobüsler, troleybüsler, moto
sikletler sıra ile 5 bin liradan 20 liraya, 7 bin li-

I radan 12 bin liraya, 8 bin liradan 14 bin liraya, 
I 500 liradan 1 100 liraya kadar ağırlıklarına, to-

— 389 — 



ö. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1970 O : 2 

najlarma ve istiap hacimlerine göre vergiye ta
bi tutulmaktadırlar. Memleketimizde devamlı bir 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi varken bu tür
lü taşıtların satmalmmasını vergiye tabi tutma
nın isabetli olup olmadığını etraflı bir tetkike 
tabi tutmak yerinde olurdu. Türkiye'de otomobil 
sanayiinin kurulmakta bulunduğu bir sırada bu 
husus, üzerinde durulmaya değer bir konu ola
rak gözükmektedir. Bu vergi daha ziyade, servet 
tedavülü üzerinden alman bir vergi mahiyetini 
arz etmektedir. Bu takdirde verginin ölçü ve 
nisbetleri yüksektir. Bir vasıtanın birkaç defa 
el değiştirmesi halinde bu nisbet ağırlığı daha 
da belirgin bir hal almaktadır. Meselâ 3 ton
luk, bir yaşında bir kamyon, birinci sahibi ta
rafından ilk yılda satılırsa 14 bin lira, 6 yıl zar
fında 4 defa el değiştirirse aynı kamyon üzerin
den 27 bin lira vergi ödenecektir. 1 200 kilo 
ağırlığında, bir yaşında bir otomobil için aynı 
şekilde ve sayıda satışlar vukubulduğu takdirde 
14 000 ve 31 000 lira vergi ödenmiş olacaktır. 
Taşıtların ikinci ve mütaakıp satışlarında mâ
ruz kalacağı değer kaybı sebebi ile vergi nisbe-
ti daha da ağırlaşacaktır, bir nevi tersine müte-
rakkiyat haline gelecektir. Bu vergi hakkında 
mütalâa yürütebilmek için bununla takibedilen 
maksadın ve mucip sebeplerin bilinmesine ihti
yaç vardır. Tasarının mucip sebepler lâyiha
sında bu hususta gerekli açıklama yapılmamak
tadır. Böyle bir vergiden beklenen hâsılat ne 
kadar tahmin olunmaktadır? Verginin ölçüsü ve 
nisbetleri, vasıtaların yaşları hangi ölçülere ve 
ne gibi sebeplere dayandırılmaktadır? Yaş grup
larında en son yaş olarak neden 11 de durulmuş 
da meselâ yuvarlak rakam olarak 10 da durul
mamıştır. Yeteri derecede nüfuz edemediğimiz 
sebeplerle böyle bir vergiye lüzum varsa bu ver
ginin Motorlu Kara Taşıtları Kanunu içine alın
mak suretiyle meselenin daha basit bir şekilde 
halli mümkün olurdu kanaatindeyiz. Aynı za
manda, verginin cibayet masraflarından tasar
ruf edilmesi kabil olurdu. 

Tasarının ikinci kısmını teşkil eden ve işlet
me Vergisi ile Türkiye'de nüfusu 20 000 den 
aşağı yerlerde çalışan ve kanuna bağlı bir sa
yılı cetvelde adı yazılı hizmet yerlerini işleten
ler, aynı tabloda gösterilen âzami ve asgari had
ler üzerinden maktu veya dilerlerse aynı tablo
da gösterilen nisbetler üzerinden nispî; iki nu-

I maralı tabloda gösterilenlerin çoğu aynı nüfus 
ölçüsü içinde, bir kısmı da bütün Türkiye'de 
yine bu tabloda tesbit olunan nisbetler üzerin
den vergiye tabi tutulmaktadır. Böyle bir ver
gi memleketimize ilk defa getirilmek istenmek
tedir. Bu verginin bizdeki ve bildiğimiz yabancı 
ülkelerdeki vergi kategorilerinden hangisine gir
diğini tâyin etmek zordur. Vergi bir kısım mü
kellefler için maktu olarak uygulandığı takdir
de nevi şahsına mahsus bir vergi olacaktır. Ve 
verginin inikası kanunla hükme bağanmış olma
sına rağmen, mükellef üzerinde kalacaktır. Bir 
hizmet ve satış vergisi olarak uygulandığı tak
dirde, söz konusu mükellefiyet, bir vasıtalı ver
gi, bir nevi tüketim vergisi hüviyetini alacak
tır. Mucip sebeplerde, müphem olarak ifade 
edilmekle beraber, bahis konusu verginin galip 
vasfı itibariyle bir gider vergisi olduğuna şüphe 
yoktur. Böyle olduğuna göre bahis konusu ver
gi tasarısının muafiyet hükmünü anlamaya im
kân yoktur. Tasarının 12 nci maddesi ile sevk 
edilmek istenen muafiyet hükmüne göre, Türki
ye'de nüfusu 20 000 den aşağı olan yerlerde otu
ran insanlar bu Gider Vergisini ödemiyecekler, 
yüksek olan yerlerde oturanlar da böyle bir ver
giye tabi olacaklardır. Gider vergilerinde coğ
rafi mahaller üzerine vergi muafiyeti hükmü 
sevk edilmesi vergicilikte ilk defa götürülen bir 
şeydir. Buna göre hemen hemen Türkiye'nin 
bütün ilçelerinde oturan halk bu türlü gider 
vergilerinden muaf olacaktır. Sevk edilen bu 
hükme göre meselâ Ankara vilâyeti hudutları 
içinde 20 ünite, yani (Merkez ve ilçeler dâhil) 
20 ilçede oturan mükelleflerden 1965 sayımı öl
çülerine göre 6 yerde oturanlar bu vergiyi ödi-
yecekler, 14 yerde oturanlar ödemiyeceklerdir. 
Balıkesir'in 5 ilçesinde oturanlar bu vergiyi ve
recek, 11 ilçesinde oturanlar vermiyecektir. is
tanbul'da, meselâ Zeytinburnu ilçesinde oturan 
vatandaşlar işletme Vergisi ödemek durumunda 
iken, Adalar ilçesinde, büyük Ada'da ve diğer 
adalarda oturan kimseler bu verginin mükellefi 
olmıyacaklardır. Vergiye tabi olup olmamanın 
ölçüsü ödeme gücüdür, ödeme gücünün tâyini 
hususunda böyle bir ölçü kullanılması esas ba
kımından yanlıştır. Sonra memlekette günlük, 
aylık, mevsimlik nüfus hareketleri, iç turizm ba
kımından nüfus hareketleri devamlı hale gelmiş
tir. Bâzı yerlerin nüfusu yaz aylarında birkaç 
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katma çıkmaktadır. Tatbikatta bu vergi kaste
dilenin tam aksine netice verecektir. Yani kı
şın bulunduğu yerde vergi ödeme durumunda 
olan birçok vatandaşlar yazın gittikleri nüfusu 
20 000 den aşağı olan yerlerde, sayfiye mahal
lerinde vergi ödemiyeceklerdir. Verginin inika
sına dair 34 ncü maddenin tatbikatı da zor ola
caktır. Maktu vergi ödemeyi tercih edenler için 
bu maddenin uygulanması mümkün değildir. Bu 
vergi, uygulanması bakımından çok mahzurlu 
olacaktır. Meselâ lokantaların içkili olmadığının 
tesbiti tatbikatta çok sıkıntılar yaratacaktır. Bu
gün artık içkisiz lokanta yok gibidir. Böyle olun
ca, bütün lokantalar vergiye tabi olacak demek
tir. Böyle olunca, bu vergi genel olarak kaçak
çılığa da müsait bir vergidir. Böyle bir verginin 
Devlet vergisi olarak tedvin edilmesinde değeri 
olup olmadığı cidden sorulacak bir sualdir. Bu 
verginin Devlet vergileri arasında kanaatimizce 
yeri yoktur. Böyle bir vergi maktu vergi şeklin
de ve her türlü işletmelere şâmil olarak bir ma
hallî vergi, bir belediye vergisi olarak düşünü
lebilir. 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi : Bu ver
gi esas fikir itibariyle uygun görülebilir. Fakat 
verginin mucip sebeplerine olduğu gibi katıl
maya imkân yoktur. Verginin gayesi, şümulü, 
matrahı, tekniği ve nisbeti hakkında söylenecek 
çok şey vardır, ilk önce şunu söylemek iste
rim; Türkiye'de özellikle şehirleşme hareketle
ri sebebi ile bina ve arsa kıymetlerinde mühim 
artılşar olmuştur ve olmaktadır. Fakat bunla
ra ait kıymet artışlarında para kıymetinde uzun 
yıllardan beri devam eden düşüklüğün de bü
yük rolü vardır. Kanunda bu husus dikkate 
alınmamıştır. Bu yüzden tatbikatta birçok hal
lerde kıymet artışı diye zahiri artışlardan vergi 
alınması durumu hâsıl olacaktır. Bu hali ile 
vergi tam bir servet ve sermaye vergisi halini 
alacaktır. Ayrıca bir yerdeki arsasını satıp baş
ka bir yerde aynı değerde bir arsa almak duru
munda kalan bir kimse için bu vergi tam bir 
servet vergisi halini alacaktır. Bu verginin mat
rahını tâyine, özellikle iktisap değerinin tâyini
ne dair hükümler adalet temini mülâhazası ile 
lüzumundan çok detaylı hükümler halinde sevk 
edilmiştir. Bu hükümlerin anlaşılması, atıf ya
pıldığı hükümlerle irtibatlandırılması son dere
ce güç olacaktır. Bâzı hallerde tam adalet sağ

lanacağı endişesi ile adaletsizlik yapılabilir. Bu 
verginin, 40 bin liralık istisna haddi bulunması
na rağmen köylerde tapuya tescil edilmeden el
den senetle satış yapılması yoluna gidilmesini 
teşvik edeceğinden korkulur. Memleket ölçü
sünde biran önce ikmal edilmesini arzuladığımız 
ve teşvik ettiğimiz tapulama gayretlerini sek
teye uğratacaktır. Bu hal bir nevi âmme ni
zamı ile ilgili bir meseledir. Birçok masum va
tandaşların gadre uğramasına bu vergi yol aça
caktır. Bu vergiden köylerdeki alım satımları 
istisna etmek yerinde olacaktır. 

Bu vergiye müterakki nisbet tatbik edilmesi 
fikrini de doğru bulmamaktayız. Bilindiği gibi 
müterakki vergi, espirisi ve mucip sebebi itiba
riyle şahsi gelir vergileri sistemine mahsus bir 
nisbet usulüdür. Bu vergiye matrah olan kıy
met artışı, vergicilik bakımından vergi tekniği 
yönünden bir gelir değil, münferit olarak yapıl
mış bir alış verişten hâsıl olan bir kazançtır. Bu 
sebeple böyle bir matraha müterakki nisbet uy
gulanması doğru görülemez. Hele bu verginin 
biraz önce arz ettiğim sebeplerle bir servet ver
gisi halini alması takdirinde ise, servet üzerin
den müterakki vergi almak gibi bir durum hâ
sıl olur ki; asla cevaz verilecek bir husus değil
dir. Bu vergi ile şehirler içindeki arsalar için 
vergiden başka bir gaye takibedildiği iddia edil
se bile, özellikle köylerdeki arazi alım satım
ları için böyle bir nisbet uygulaması yoluna gi
dilmesi çok mahzurludur. 

Tasarının 43 ncü maddesi asgari vergi mad
desi indî bir hüküm ifade etmektedir. Bu mad
de bazan mükellef aleyhine, bazan da Hazine 
aleyhine sonuçlar verecektir. Bu verginin ayrı 
bir kanun konusu yapılacağı yerde Gelir Ver
gisi Kanununda mevcudolan sair kazanç ve irat
lar bölümündeki (Gelir Vergisi Kanununun 81 
nci maddesindedir) hükümlerin tadili sureti ile 
Gelir Vergisi yolundan alınması cihetini her ba
kımdan doğru ve yerinde bulmaktayız. Bir
an önce gelir temini ihtiyacı için bu yola gidil
diği anlaşılmaktadır, 

Spor Toto Vergisi : Bu vergi hacmi itibariy
le Devlet vergileri arasına alınacak bir vergi 
hüviyetinde gözükmemektedir. Bir miktar gelir 
sağlıyabilir. Bu haliyle bu verginin malî vergi
ler arasına alınması daha uygun olurdu. 

— 391 — 



0. Senatosu B : 94 16 . 7 . 1970 O : 2 
Gider Vergisi : Tasarının gider vergisine 

ait beşinci kısmına konan hükümlerle vergi sis
temimizin direklerinden biri olan 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanunu üzerinde geniş değişik
likler yapılmıştır. Modern vergicilikte ve mem
leketimizin vergi sistemi içinde çok önemli bir 
mevkii olan Gider Vergileri Kanunumuz bu ko
nuda yeni fikirlere ve uygulamalara ve memle
ketin icaplarına cevap vermemektedir. Bu alan
da bir reforma ihtiyaç vardır. Tetkik ettiğimiz 
tasarı böyle bir reformla ilgili hükümleri ge
tirmektedir. Sadece mevcut kanun üzerinde bir 
takım değişiklikler yapmakda yeni mükel
lefiyetler koymaktadır. 

Bu kanun münasebeti ile akla birşey gelmek
tedir. Yakınlarda Hükümet, gelir vergisinin 
mabetlerini artırmak üzere yetki almıştı; Hükü
metin bu mevcut yetkisine rağmen müzakere 
ettiğimiz finansman kanun tasarısı ile vergileri 
artırma yoluna gitmesinin sebebi anlaşılama
maktadır. Ya mevcut yetkisine rağmen kanun 
yolunu tercih etmiştir veya kanunun hükmüne, 
verdiği cevaza istinaden bu kanuni artıştan son
ra tekrar artırma yoluna mı gidilecektir? Bu 
hususlarda kâfi derecede bilgi edinmemiz imkâ
nı olmamıştır. 

Gider Vergisi Kanununda değiştirilecek hü
kümler arasımda üzerinde durulacak bâzı nok
talar hakkında kısaca maruzatta bulunmak is
terim bu tasarı ile mayi petrol gazı üzerinden 
bugün alınmakta bulunan litrede 5 kuruşluk 
vergi 25 kuruşa çıkarılmaktadır. Böyle bir ver
gi artırılması kanaatimizce isabetli değildir. 
Gittikçe yaygın ve köylere kadar yayılmış bir 
hale gelen mayi gaz kullanılması, ormanlarımızın 
korunması ve hayvani gübrelerimizin mahallî
ne sarfedilmesi gibi daima arzuladığımız isti
kamette tesir sahasını genişletmekte iken, böy
le bir vergiye tabi tutulması bu gazın istima
lini ağırlaştıracağı bizi endişeye sevketmekte-
dir. 

Bina inşaat Vergisi : Böyle bir vergi 
mesken poTitikasiyle çelişme halindedir. En bü
yük şehirlerimizden, köylerimize kadar yıkılıp 
yeniden yapılma durumunda olan memleketimiz 
için bu hüküm, inşaatı ağırlaştırıcı bir engel 
teşkil etmektedir. Ayrıca kanun hükümleri ara
sında beton inşaatı ağır, ahşap inşaatı daha ha
fif harca tâbi tutulmaktadır. Bu da hatalıdır. 

Orman politikasiyla, güttüğümüz politikayla çe
lişir haldedir. Muafiyet haddi olarak kabul edil
miş olan 100 metrekarelik ölçü küçüktür. Bu 
haddin 150 metrekareye çıkarılmış olması, hiç 
olmazsa memleket ihtiyaçlarına ve memleketin 
âdap ve ahlâkına daha uygun düşecektir. 

Yine tasarıda posta hizmetlerinin vergileri 
artırılmaktadır. Posta hizmetlerinin bu günkü 
haliyle hiç birimizi memnun etmemesine rağ
men bu hizmetlerin vergilerinin artırılması da 
dikkate şayandır. 

Emlâk Alım Vergisi : Mevcut vergide bâzı 
tadilât yapmakta olması itibariyle üzerinde 
fazla durmamaktayız. 

Veraset - intikal Vergisi : tasarı ile bu ver
gi hakkında şimdiye kadar ileri sürülen ve te
menni edilen hususlar bir ölçüde yer bulmakta
dır. Yalnız yeni tasarı rayiç bedel esasına da
yanan bir tasarıdır ve ilk tarhiyat esasına gi
dilmek istenen bir taşandır. Buna bir diyece
ğimiz yok. Yalnız, rayiç bedel çok elâstik, tak
diri son derece zor ve tatbikatında bir çok müş
küller çıkaracak bir esastır. Bunun tatbikatı 
nasıl olacaktır? Verginin matrahının hüsnüni
yetle noksan bildirilmesi veya bilinmesi halinde 
tertibedilecek cezalar haklı görülmemektedir. 

Yine rayiç bedel esasına dayanan, matrahı 
rayiç bedel esasına göre tesbiit edilen bu ver
ginin fiilen ödenmesinde de çok müşkülât ola
bilir. Bununla vergi, tabiî mevcut beyan edi
len rayiç bedel üzerinden tarh edilecektir. Fa
kat, vergi ödenmesi için bu kıymeti beyan edi
len malın satılması gilbi bir durum hâsıl olma
sın için bu esasa dayanan verginin ödenmesi 
hususunda da gerekli tedbirlerin ve kolaylık
ların sağlanmasında isabet olur. 

Damga Vergisi Kanunuyla, birçok Damga 
Vergisi mevzuuna giren hususlara geniş ölçü
de zamlar yapılmıştır. Bu zamların birçoğu dıa 
geniş vatandaş kütlelerimin muamelelerini ağır
laştırıcı durumdadır. 

Harçlar Vergisi kanun taöarisındaki hü
kümlerle, anakanundaki hemen hemen bütün 
nisbetler birhayli artırılmıştır. Bu ıkusım harç
larda, bu artışlar bâzı hallerde 10 katını geç
mektedir. Bu artışlar geniş halk kütlelerinin 
külfetlerini de artırmıştır. Bâzı konularda, 
meselâ dış seyahatlerde bu artışlar menedici 
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(tesirler yapacak miktarlara varmıştır. Zaruri 
ihtiyaçlarla ilgili muameleler için bu hadler 
çok yüksektir. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı özetli
yorum. Finansman kanunu tasarısı adiyle ge
tirilen kanunun çeşitli hükümleriyle mevcut 
Vergi sistemimiz üzerinde önemli bir ameliye 
yapılmaktadır. Bu kanun 1970 yılı bütçesinde 
Personel Kanunu yüzümden hâsıl olan ödenek 
İhtiyacını karşılamak zorunluğu altında alela
cele hazırlanmış ve sevk edilmiş bir kanundur. 
Böyle hür durumun neden ileri geldiğini, bu 
tasarının esasları, gayesi ve çeşitli kanunlara 
taallûk eden hükümleriyle mevcut vergi siste
mimiz arasındaki tutarsızlıkları, bâzı hallerde 
/ters yönde bulunduğunu özetle arz etmek is
terim. Uygulamada büyük zorluklar ve mah
zurlar çıkacaktır. Umulan gelirleri hâsıl ede
ceği çok şüphelidir. Haltta mevcut vergilerimi
zin sağlıyacağı gelir üzerine dolaylı olarak 
lölumisuız etki yapmasından korkulur. 

Bu vergiler çaresizlik karşısında başvurulan 
vergilerdir. Bu vergiler görünüşlerine rağmen 
modern vergicilik, Türk vergi sistemli bakım
larından bir geriye giidiş sayılır. Modern ver
giciliğin karakteri, millî gelirle uzvî bağlan
tısı olan yüksek randımanlı büyük vergilere 
doğru gitmek, vergiyle bir taraftan tabiî ola
rak Devlete gelir sağlarken öbür taraftan da 
vergileri ekonomik ve sosyal politikanın vası
taları olarak kullanmaktır. Bu türlü umumi 
tenkildleriimiz yersiz görülmemeli, çok kere 
söylenenleri tekrar mahiyetinde telâkki edil
memelidir. Biz bu (sözlerimizle tekrar kabilin
den dahi olsa bu Finansman Kanunu ile düşü
len duruma bir daha düşmemenin tedbirlerini 
Söylüyoruz. Bu duruma düşülmesinin sebebi 
etraflı bir vergi reformundaki gecikmelerdir. 
'Bu gecikmenin sorumlusu tabiî, bugünkü Ma
liye Bakanı arkadaşımız değildir ama, gelecek 
yıl böyle bir durum hâsıl olunsa kendisi de 
sorumlu sayılabilir. 

Tasarılda yer alan çeşitli vergilere ait gör-
ıdüğülmüz noksanları da belirtmiş bulunuyo
ruz. Tasarının takübeylediği yolun bu safhasın
da hâsıl olan fiilî durulm ve çaresizlikler sebe
biyle, nasıl olsa çıkarılacak olan vergilerin 
metinleriyle ilgili tenkidleri'mizin yer bulmııya-
oağıma, fiilî bir netice hâsıl etmiyeceğini bili

yorum. Bu sözlerimizin zabıtlara geçerek birer 
«verakı mflhri vefa» halini alacağını da biliyo
rum. Bize düşen gördüMerimM, düşündükle
rimizi ve doğru olduğuna inandıklarımızı mem
leket ve millet işlerinin iyi yürümesine yar
dımcı olmak maksadiyle söylemekten ibarettir. 

Hükümetten, özellikle değerli Maliye Vekili 
ve maliyeci arkadaşlarımdan rica ediyorum. 
Vergi sistemimiz, vergilerimiz ve vergi teşki
lâtımız üzerinde pek çok kere söylenmiş, kabul 
edilmiş hattâ geniş ölçüde hazırlanmış bulu
nan ve genel olarak vergi reformu adı verilen 
reformun, gelecek yıl bütçe görüşmelerinden 
önce Parlâmentoya getirilmesi ve takibedilip 
çıkarılması hususunu çok rica ediyorum. 

iddia ediyorum, böyle bir reform memleke
tin her çeşit sorunlarını geniş ölçüde çözüm
lemeye müsaidolacaktır. Aksi takdirde gelecek 
yıl bütçesi finansmanı için yeni vergi konuları 
bulunanıı yacaktır. Çünkü, vergi konusunda ne 
var ne yok hepsi, şakalara ve karikatürlere 
konu olacak şekilde bu yıM Finansman kanu
nu tasarısına alınmıştır. Ayrıca nasıl olsa ka
nunlaşacak olan bu Finansman kanunu tasarı-
siyle getirilen tedbirlerin, geçici tedbirler ola
rak telâkki edilmesini, reform kanunlariyle 
bu tedbirlerin kaldırılmasını ve Finansman Ka
nunu uygulanmasında son derece dikkatli dav-
ranılmasiîiı yürekten tavsiye ediyoruz, 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Yüce Senato
ya, gmıpumuzun ve şahsımın derin saygılarını 
sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Maliye Balkanı Mesut Erez. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; Vergi Kanununu görüşürken, 
bu kanunu hazırlıyanların ve Meclislere sevk 
edenlerin gerek komisyonlarda gerek Meclis
lerde bâzı ithamlar altında kalması mûtattır. 
Bizatihi vergi sevimli bir şey olmadığı için, 
masraf kanunları gibi tasvibedilir bir karakte
ri olmadığı için, alkışlar arasında kabul edi
len bir şey değildir, vergi kanunu. 

Burada değerli fikirlerini lütfeden muhte
rem hatiplerlen, sayın Güven Partisi sözcüsü; 
bu kanunların mülkiyeti ortadan kaldıracağını, 
kalkınma plânına uygun düşmediğini, Hükü
met programına uygun düşmediğini, ifade et-
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iniştir. Ba, bana bir hâtıramı hatırlattı. Sayın 
Melen de aynı hâdiseye şabidolmuştur. 1964 
yılında Sayın Melen Maliye Vekili iken, ha
zırlamış olduğumuz vergi kanunlarını komis
yonlarda müdafaa ediyorduk. C. H. P. ne men
sup bir milletvekili, Sayın Kemal Kaya demiş
tir ki, bu sizin getirdiğiniz vergiler demir per
de geminde dahi yoktur. Biz o zaman, Ziraat 
Vergisinin ölçülerini değiştiriyorduk;. Ve 
vergilerin ilanı esasına ilk defa Tür
kiye'de getiriyorduk. Bunlara telmihen 
bu sözü söylemiştir. Sayın Melen o 
zaman haklı olarak, sinirlenmiş ve müdahale 
etmiştir. Komisyon Başkanına demiştir ki, böy
le bir ithamda bulunmaya hakkı yoktur, sözünü 
geri alsın. Sayın Melenin hazır bulunmadığı 
bir oturumda da 1964 yılında görüşülen vergi 
kanunlariyle ilgili olarak, bu kanunlar o za
man A. P. sözcülüğünü ifa eden bir arkadaşı
mız tarafından, «malîsadizm» olarak vasıflan
dırılmış idi. Ben de o zaman sayın sözcünün bu 
kelimeyi lügâtından çıkarmasını Hükümeti 
temsilen istemiştim. Anlaşılıyor ki, Vergi Ka
nunu getirenleri için böyle bâzı ithamlar altın
da kalmak mukadder oluyor. Bugün da mülki
yet hakkını ortadan kaldıran kanunlar getir
diğimiz .seklinde bir itham ile karşılaşmış bulu
nuyoruz. Ayrıca bu kanunların bir vergi ce
hennemi husule getireceği de ifade edilmiştir. 
Bilmiyorum bir de vergi cenneti var mıdır? 
(Gülüşmeler) Cehennem olduğuna göre, bir de 
vergi cenneti olması iktiza eder. Halbuki, ver
gi zaten sıkıcı bir şeydir, rahatlıkla ödenen, 
hiçbir zurnan rahatlıkla karşılanan bir şey de
ğildir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Zekât Vergi
sinin cennetle alâkası vardır. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, hem müte-
vali ve mütemadi bütçe açıklarından şikâyet 
edilecek, hem fiyatların yüksekliğinden şikâ
yet edilecek, hem masraf kanunları tervicolu-
nup huzurlarınızda kabul buyurulacak ve hem 
de istikrarın sağlanması istenilecek, sonra da 
vergi kanunlarının sureti katiyede aleyhinde 
bulunulacak; Devletin tediyelerini zamanında 
yerine getirmesi arzu edilecek, bütçe açıkları
nın sıhhatli kaynaklardan kapatılması istenile
cek, ama Vergi Kanunu geldiği zaman da o ka

nunun bütün şiddetimizle aleyhinde bulunaca
ğız. 

Bu husustaki çelişmeyi dikkatlerinize arz 
etmek istiyorum. 

Sayın Melen dediler ki; «Hükümet iki hu
sustan birini tercih etmek durumunda idi. Ya 
açık finansmanına gidilecek yahut da adaletsiz 
vergiye. İkinci şık tercih olunmuştur. Adalet
siz vergiye gidilmiştir.» 

Vergi ne zaman adaletli olur, ne zaman ada
letsiz olur? Anayasanın 61 nci maddesi diyorM; 
«Herkes gücü nisbetinde vergi ödemekle yü
kümlüdür.» Eğer huzurunuzda görüşülen ver
giler herkesten, yani hitabettiği kimselerden 
gücü nisbetinde vergi almayı öngörüyor ise, 
derpiş ediyor ise, adaletli vergi karşısındayız, 
demektir. 

Şimdi, bu vergilere bir bakalım. 
Otomobil Alım Vergisi; Sayın Melen dedi-

ki, «bu vergiler ilme de uygun değildir.» 

Muhterem senatörler, verigicilikte iki esas 
var. Basite irca ederseniz ilmî falan hepsi, bu 
işte. İki esas var. Birisi geliri vergilendirecek
siniz, eğer gelir var ise, mevcut ise, bir gelir 
elde edilmiş ise, geliri vergilendireceksiniz. Bir 
gelirin elde edilmiş olması bir varlığı gösterir, 
bir ödeme gücünü, tediye kabiliyetini gösterir. 
ikincisi, harcama anında harcamayı vergiye ta
bi tutacaksınız. 

Harcama anında da ödeme gücü görünüyor. 
Harca anında ödeme gücü fazla olan mükel
lefleri sadece zaruri maddeler için ödemede de
ğil de, zaruri olmıyan maddeler için ödemede 
bulunan, tediyede bulunan mükellefleri istih
daf ederseniz ve o mükelleflerin harcamaları
nı vergiye tabi tutarsanız bu da âdil vergi olur. 

Bu açıdan bakacak olursak, Otomobil Alım 
Vergisinde, otomobilin bedelini tediye kabili
yeti olan kimse satmalır. Bu bedel tediye edi
lirken ödeme gücü zahire çıkar, ödeme gücü 
tezahür eder. E, buradan bir vergi almanın 
adalet ile kabili telif olmıyan tarafı neresidir? 
Mükellefi ezen tarafı neresidir? Bunu anlamak 
güçtür. 

Kaldı ki, Türkiye'de istihlâk vergileri, tü
ketim vergileri yeni bir şey de değildir. Emlâk 
Alım Vergisi de var, Emlâk Alım Vergisinde 
de mükellef emlâk edinir iken, bir tediyede 
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(bulunuyor ve ödeme gücü orada tezahür edi
yor. Tezahür ettiği yerde de vergiye tabi tutu
luyor. 

Şimdi, Sayın Melen'in «Plâna aykırıdır, uy
gun değildir» mütalâası ne dereceye kadar doğ
rudur? Bu elimdeki doküman, 1970 yılı icra 
programı, oradan okuyorum : 

«4. Gayrimenkul yatırımları, verimli yatı
rımlar aleyhinde devamlı olarak artmaktadır. 
Özel tasarrufun birleşmesinde belli bir değişik
liğin sağlanması, özel müteşebbisin sosyal açı
dan verimli alanlardaki kârlılığını artırmaya 
yönelen çeşitli teşvik tedbirlerimin başarılı ol-
iması ve bu tedbirlerin sonu gelmiyecek taah
hütler niteliği kazanmaması için, bugüne ka
dar sadece kredi imkânlarının kısıtlanması ile 
yetinilen bu alanda lüks konutlar aleyhine 
farkMaşjtırrma yapılarak yatınım faaliyetimi ya
vaşlatacak cezalandırıcı vergi tedbirlerinin 
almaması zorunludur. Bu amaçla : 

la) Gayrimenkul el değiştirme kazançları
nın daha müessir olarak vergilemdirilebitoıesi 
için - gayrimenkul el değiştirme kazançlarının 
daha müessir olarak vergfilendirilebilmesi için -
vergi sistemimde gerekli değişikliğim yapılması 
(sağlanacaktır. 

b) Sosyal karakterli sayılimıyan konut 
inşaatınım «Lüks Konut Lisans Vergisine» tabi 
/olması imkânı araştırılacaktır. 

5. istihsal Vergisinde daha önceki pro
gramlarda öngörülmüş olmakla birlikte, ger
çekleştirilememiş değişikliklerim yapılması sağ-
Hanacak, bu suretle «kapsam genişletilecek ve 
zaruri ihtiyaç malı sayılmıyan tüketim madde
leri ithal gereği fazla olanlar aleyhine farklı
laştırma yapılmak suretiyle vergilendirillecek-
(tüir.» 

Başka bit tedbir : 
«Veraset Vergisi, hâsılatı artırıcı yönde de-

ğfişitirilecektir.» 
Başka bir tedbir : 

«Emlâk Vergisi kanun tasarısı yeniden göz
den geçirilerek kanunlaşmasına çalışılacak ve 
buna bağlı olarak tahrir işlemime başlanacak
tır.» 

«Tedricen mahallî idarelere devredilecek 
hizmetlerin verimli bir şekilde gerçekleştiril
mesi, bugünkü kısır gelir kaynaklarınım da 
verilen görevlerle orantılı bir şekilde gelişti

rilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla Belediye 
Gelirleri kanun tasarısı yeniden gözdem geçiri
lecek, değerlendirme resmi konusunda gerekli 
değişiklikler yapılmaisı sağlanacak ve Emlâk 
Vergtisime ağırlık verilecektir.» 

«Enerji taşıma hatları, direkelri ve baraj
larının beton gövdelerinden özel idarelerce 
alınan Bina Vergisinin oranlarının düşürülme-
ısii incelenecek ve uygulanacaktır.» 

«Maliye Bakanlığınca yeniden hazırlana
cak Emlâk Vergisi kanun tasarısı; şehir alan
larındaki arazi veya arsaların boş durmasını 
ek vergi tedbirleriyle önliyecek şekilde düzen
lenecektir. Bu tasarı, Bina vergilerinin sosyal 
standartlar dışındaki konutlardan teslbit edile
cek kriterlere göre müterakki olarak alınma
sını sağlıyacak ve vergi açışımdan. Konut ka
nunu tasarısını tamamlayıcı hükümler getire
cektir.» 

Bu icra programında bu kayıtlar olduğu 
gfilbi, 1969 icra programımda da Gelir Vergisi 
kısmımda, «Sair kazanç ve iratlar bölümünde 
değişiklik yapılarak tamamen vergi dışı kalan 
veya yeteri kadar kavranamryan kazançlar 
vergilendirilecek; şehMeşmemim düzenli olarak 
yürütülmesi ve altyapı yatırımlarınım asgari 
maliyetle gerçekleştirilebilmesi bakımımdan sü-
pekülâtif kazançları mahallî seviyede kamuya 
kazandıracak vergi tedbirleri alınacaktır.» de
nilmektedir. 

icra programlarımda bunlar olduğu gilbi, 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânınım müta-
addit yerlerinde de buna benzer tedbirler yer 
almıştır. 

Şimdi Hükümet programına geçiyorum. 
Hükümet prognamı sayfa 21 : 
«Fertlerim sadece hak ve hürrliyetlerini ko

rumakla yetinen bir Devlet sosyal vasfımı ka
zanamaz. Bizim sosyal Devlet anlayışımız 
yurttaşların insan ğilbi yaslamaları içim zaruri 
olan maddi ihtiyaçlarını gidermek çarelerimi de 
Devlet vazifeleri içine alam bir kapsamı var
dır. Bu anlayışım yalnız fert refahını değil, de
mokratik rejimin de bir teminatı olduğu inan
cındayız. Bunun içimdir ki, dar gelirlileri, 
yoksulları sıkıntıdan kurtarmak, korumamaya 
muhtaç çocukları, sakatları; bakıma muhtaç 
ihtiyarlara el uzatmak» dedikten sonra, «de
ğişik gelir grupları ve bölgeler arasımda den-
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gteli bir iktisadi gelişme sağlamak millî geli
rin fert başına düşen onanını artırmak, kal
kınmanın gerektirdiği nimetlerde fırsat eşitli
ği, yüMediğli külfetlerde takat ölçüleri pren
siplerini daima mahfuz tutanak.» 

Bu programın 35 nci sayfasında, «Maliye 
politikamız kalkınmamızın sıhhatli ve süratli 
olarak gerçekleşmesini ve ekonomimizin enflâs
yon, resesyon ve deflasyon gibi arızalardan 
uzak kalarak istikrar içinde gelişmesini sağ
lamak, artan millî geliri vatandaşlar arasın
da âdil ve dengeli olarak dağılımına yardımcı 
olanak esasına dayanır.» 

Ne dayanır? Maliye politikamız. 
36 ncı sayfa : «iktisadi istikrarı sağlıyacak, 

sanayileşmemizi kolaylaştıracak ve gelir dağı
lımında adaleti temin edecek bir fiyatlar ve 
gelirler politikasının ahenkle yürütülmesine 
devam olunacaktır. Gerçek vergileme alanına 
girmiyen Gelir Vergisi mükelleflerinin global 
götürü vergileme sisteminde şjahsi götürülüğe 
kaydırılarak vergilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Veraset ve intikal Vergimiz ve bu yerginim 
ftaUbikatıma ait Vergi Usul Kanunu hükümle
rinde yapılacak değişikliklerle, bu vergi ile 
Gelir Vergisi arasındaki organik bağ- kurula
cak. Her iki verginin randımanlı birer kay
nak haline gelmesi sağlanacaktır. 

Tarım kazançlarının vergilendirilmesinde 
bugünkü ikili sistemin yani Gelir ve Arazi ver
gilerinin uygulanmasına devam olunacaktır. 

Her iki vergide daha rasyonel, modern ve 
toprağın potansiyeli ile olan yakın ilişkisi naza
ra alınarak daha basit vergileme teknikleri ile 
takviye edilecektir. 

Gider Vergilerimizin bugün tek kademeli is
tihsal vergisi durumundan, Ortak Pazar Vergisi 
olarak kabul edilmiş bulunan üç kademeli ek
lenen değer vergisi sistemine geçebilmenin şart
ları teinin edilecektir. 

Ortak Pazarın vergi ahenkleştirilmesi faali
yetlerine ayak uydurabilmek için bu konuda 
başlamış bulunan araştırma faaliyetleri sonucu
na göre, vergi sistemimizde değişiklikler yapı
lacaktır. 

Şu birkaç cümle dahi göstermektedir ki, 
getirilen vergi tasarıları ve vergi tedbirleri hem 
kalkınma plânına hem de Hükümet programına 
uygun düşmektedir. 

Burada üzerinde çok konuşulan vergilerden 
bir tanesi de işletme Vergisidir. Programda ya
zılı, Ortak Pazar vergileri ile ahenkleştirme ya
pılacak diye. 

Bizim Gider Vergimiz, iptidai madde üzeri
ne oturan bir vergidir. Mamulün iptidai mad
desi üzerine vergi konulmuştur. 3843 sayılı Mu
amele Vergisi Kanunundan sonra bu sisteme ge
çilmiştir. Batı memleketlerinde artık bir satış 
vergisi geliştiriliyor ve katma değer vergisi de 
bunun bir icabı olarak ortaya çıkmıştır. İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının bir çok yerinde ay
nı sisteme geçileceği bir tedbir olarak vaz'edil
miştir. Türkiye'de bu sisteme geçebilmek olduk
ça güçtür. Belçika gibi bir devlet dahi bu kat
ma değer vergisine geçmeyi 1971 yılına tehir et
miştir. Türkiye'nin şartlan içerisinde bu sis
teme geçişteki güçlük nazarı dikkate alınarak 
satış vergisine geçmenin bir kademesi gibi iş
letme vergisi düşünülmüştür. Ve işletme vergisi 
ile Türkiye bu iptidai madde üzerine oturan gi
der vergisinden satış vergisine geçebilecek 
mi? Tatbikatında ne gibi bir müşkülât ile kar
şılaşılıyor? Bunu anlamak için bir adım atmak
tadır. Bu adımı atarken de daha ziyade ödeme 
gücü yerinde olan vatandaşlar tarafından sa
tın alınan mal ve hizmetlere bu verginin konul
ması ve mahdut bir çerçeve içerisinde kalınması 
düşünülmüştür. Bu suretle eğlence yerlerine ve 
mücevherat, kürk satışlarına, mobilya satışla
rına, inşaat satışlarına bu verginin ilk kademede 
konulması uygun mütalâa edilmiştir. Bununla 
ayrıca, hem plânın bir emri yerine getirilyor, 
hem ekonomik toplulukla münasebetlerimiz ba
kımından ileride gider vergisi sistemimizi ne şe
kilde ıslah edebiliriz, bir tecrübeye girişiliyor. 
hem bir varidat sağlanıyor, hem de gelir vergi
sinin hâsılatını artırıcı bir tedbir alınıyor. 

Şimdi burada muhterem arkadaşlarım diyor
lar ki, «Bunun kontrolü zordur ve bu sebenle 
bu vergiyi tahsil edemiyeceksiniz.» Bu mütalâa
nın verginin asıl prensibine bir itiraz teşkil etme
diğini kabul ediyorum. Bir uygulama meselesi 
ortaya çıkıyor. Uygulamayı temin için de, bi
zim düşündüğümüz sistem, Türkiye'de biliyor
sunuz vergi ziyaı daha ziyade faturasız alışveriş
ler üzerine oturmuştur, faturasız alışverişleri ön-
liyecek bir usul ve sistem bulmadıkça, gelir 
vergisi ziyaı ile müessir bir tarzda mücadele 
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etme imkânı yok gibidir. Burada isteyen mü- I 
kellef makinalı kasa koyacak ve makinalı ka
sa da Maliyenin kendisine verdiği fişleri kulla
nacak, isteyen mükellef de Maliyeden verilen 
fişleri kullanacaktır,ve bunları kesecektir. Her 
anda bunun kontrolü mümkün olacaktır. Ev
velâ müşteri ile satıcısı olsun karşı karşıyadır. 
Birbirlerini kontrol etmek durumundadırlar. Fa
turaya verginin veyahut da kendisinden ayrı
ca muayyen bir nisbette verginin tahsil edildi
ğini bilen mükellef, elbetteki bunun vesikasını 
ıbu verginin o iş sahibinde kalmaması için iş ye
rinin muayyen bir yerine, o müessesenin işletme 
vergisine tabi olduğu ve Maliyenin mühürünü 
damgasını, müteselsil sıra numarasını taşıyan fi
şini, vesikasını istemesi lâzım geldiğini gösteren 
bir de levha aşılabilecektir. Ayrıca, her an bir 
Maliye memurunun o iş yerine girmesi ve ora
dan bir şeyler satın alması muhtemeldir. Ve 
her an dükkândan, müesseseden elinde paketlerle 
çıkan müşterilere fişini sorması da ihtimal dahi
lindedir. Ayrıca bu fişleri kullanmayan ve bu-
lundurmıyan mükellefler için kanunun madde
lerinde gösterilen cezalar da vardır. Bütün bu 
tedbirler tatbikatta muvaffak olmaz ise, bunlar
da değişiklik yapmak imkânı her an mevcuttur. 
Ancak peşinen bunu tahsil edemezsiniz, muvaf
fak olamazsınız diye bir fikirden hareket ile 
eli kolu bağlı olarak oturmak da zannediyo
rum doğru değildir. 

Burada bir de verginin fiyatları artırıp ar-
tırmıyacağı münakaşa edildi. Bu münakaşa çok 
yapılıyor. Verginin enflâsyon yaratıp yaratmı-
yacağı da münakaşa edildi. Genellikle vergi, 
enflâyon yaratan bir vasıta değildir. Bilâkis 
Güven Partisinin Sözcüsü beyan ettiler, «açık 
finansmanın tesirlerinden daha kötü tesirler 
uyandıran vergiler de vardır» şeklinde bir mü
talâa ileri sürdüler en kötü vergi, enflâsyondur. 
Enflâsyon djşmda getirilen vergi tedbiri ne ka
dar kötü olursa olsun, enflâsyonla mücadele 
eden bir tedbirdir Binaenaleyh, bu bakımdan 
bir defa elbetteki her vergi tedbiri, ıher vergi 
enflâsyondan daha iyidir. Enflâsyona sebebo-
lacak unsur ise, bir çok âmiller arasında önem
li kısmı ile, büyük payı ile elbetteki açık büt
çelerdir ve açık finansmandır. Bunun sıhhatli 
kaynaklardan temin edilmesi parprensip doğ
rudur, Ve enflâsyonla mücadelenin müessir 
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vasıtasına Hükümetimiz olarak başvurmuş olu
yoruz demektir. 

Şimdi, yukardan gelen enflâsyon ile, aşa
ğıdan gelen enflâsyon iştira gücünün karşı
lıksız olarak artırılması ve açık finansmanı do-
layısiyle para arzının artması, bu suretle ta
lebin artmasının fiyat yükselmesi yaratıp enf
lâsyonu yaratabileceği gibi, maliyetlerin artma
sı da enflasyonu yaratır şeklindeki mütalâaya 
gelince; bu şimdi huzurunuzda görülen vergi
lerden hangisi bir mamulün maliyetine gi
riyor; buna bakmak lâzımgelir. Herhalde oto
mobil alım vergisi, otomobilin maliyetine gi
ren bir vergi değildir. Gayrimenkul değer ar
tışı vergisi de otomobilde olduğu gibi her han
gi bir şeyin maliyetine giren bir vergi değildir. 
Spor - Toto vergisi de değildir. Geriye kalıyor 
gider vergilerinde yapılan değişiklikler. Vera
set vergisi de değil. Petrol boru hattından alı
nan ve gider vergisi içinde mütalâa edilen, va
ril başına üç lira hangi maliyete giriyor' diye 
düşünecek olursak, burada muharrik kuvvet 
olarak kullanıldığı zaman petrol veya bir maki-
nayı harekete getirdiği zaman maliyete gire
cektir. Ama, seri imalâtta bunun ne kadar cüzi 
oir tesir yaratacağını uzun boylu hesabetme-
ye lüzum yoktur. Binaenaleyh, maliyette fev
kalâde cüzi bir tesiri olacaktır. Bunun hari
cinde montaj muafiyeti kaldırılmaktadır. Mon
taj muafiyetinin kaldırılması dolayısiyle öde
necek vergi muafiyete girer. Gider vergileri 
sisteminde yapılan değişiklikler dolayısiyle 
nisbet artışlarından mütevellit, zaten gider ver
gileri iptidai madde üzerine oturtulduğu için 
bunlar maliyete girer. Ancak, maliyete girer de
yince de enflâsyon yaratır, fiyatları yükseltir 
derken, maliyete giren bu vergileri teker te
ker ele alıp, hakikaten fiyatlara inikas edip 
etmiyeceği hususunu göz önünde bulundurmak 
icabeder. Meselâ montaj muafiyetini ele ala
lım. Bir taşıt maliyeti bilfarz 30 bin lira oldu
ğu halde, 50 bin liraya satılıyorsa ve montaj 
muafiyetinin kaldırılmasından mütevellit bu
raya konacak olan vergi de bilfarz 10 bin lira 
olsa, bu takdirde acaba montajcının kârından 
mı gider bu, yoksa alıcıya inikas mı eder, konu
sunu incelemek gerekir. Burada da şunu dü
şünmek lâzımgelir. Bir malın arzı ne kadar
dır, talebi ne kadardır? Serbest piyasa ekono-
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misinde fiyat arz ve talebe göre takarrür et
mektedir. Montajı yapılan bir vasıta arzın
da hiçbir azalma olmadığı halde, talebinde de 
bir fazlalık gelmediği halde, eğer geniş bir 
kâr ille satılıyorsa, buna koyacağınız vergi, arz 
ve talebe göre fiyat takarrür ettiği için me
selâ; 50 bin lirada takarrür ettiği için 20 bin 
lirası da kâr olsa, eğer 51 bin lira derseniz, 
55 bin lira derseniz, bunun talebi düşecektir. 
Talebi düştüğü için de fiyatının düşmesi lâ-
zımgelir. Arza tesir edecektir. Arzı değiştirmi
yorsunuz, talebi de değiştirmiyorsunuz, kâr mar
jı da fazla, bu takdirde verginin fiyata ini
kas etmesi için sebep yoktur. Binaenaleyh, 
maliyete girse dahi fiyata inikas etmez. Şu 
halde maliyete giren her unsurun ve doğru
dan doğruya hiç şekli şüphesiz fiyata intikal 
edeceğini kabul etmek her zaman doğru ol
maz. 

Bir de bu vergi kanunlarının bir gizlilik 
içinde hazırlandığı ve hiçbir yerden mütaılâa 
alınmadığı, Vergi Reform Komisyonundan da 
hiçbir şey sorulmadığı, tenkid konusu yapıl
dı. 

Muhterem senatörler, bir hususa işaret et
mek istiyorum. Bugün Türkiye'de şöyle bir 
durumla karşı karşıyayız. Bir vergi mi koya
caksınız, mükelleften soracaksınız, lütfen bu
na razı olur musunuz? ücretlerde, maaşlarda 
bir yükseltme mi yapıyorsunuz? derecesi ne 
olsun? Şu kadar iyi mi, memnun olur musunuz? 
Diyeceksiniz. Şimdi, bu sözlerim yanlış anla
şılmasın. Elbette ki ilgililerin mütalâasını al
mak lâzımdır. Ama, bunun bir karan vardır. 
Bunu kararında bırakmak gerekir. Şimdi ayrıca 
vergi kanunları gibi kanunları uzun müddet 
efkârı umumiyede münakaşa ettirmenin de bir 
çok zararları oluyor. Pasaport harçları yük
seltiliyor diye, bir çok vatandaşımız pasaport 
almak için emniyete müracaat etmiştir. Dör
düncü Vakıfhanm önünden itibaren kuyruklar 
teşekkül etmiştir ve ilgililer bu keyfiyeti bize 
duyurmuşlardır. Şu halde, bâzı şeyleri fazlaca 
münakaşa etmenin, fazlaca ilân etmenin bâzı 
mahzurları oluyor. 

Vergi Reform Komisyonu Sayın Melen'in de 
işaret buyurdukları gibi 1961 yılında teşekkül 
etmiş bir Komisyondur ve çok faydalı çalışma
larda bulunmuştur. Ancak idarenin inisiyatifi 

ile teşekkül etmiş bir komisyondur. Bu mevzu-
larla ilgili olarak Vergi Reform Komisyonu çe
şitli tarihlerde, çeşitli raporlar yazmıştır. Ama 
tahsisan kendisine biz bu defa şu kanunları ge
tirmek istiyoruz, şu tasarıları getirmek istiyo
ruz diye sorulmamıştır, ama Vergi Reform Ko
misyonunun şimdiye kadar yapmış olduğu ça
lışmalardan, yazmış olduğu raporlardan istifa
de edilmiştir. 

Sayın Melen, fakir halkın ihtiyaç maddeleri
ne, iğneden ipliğe kadar vergi konuluyor, dedi
ler. Biz o kanaatte değiliz. Konulan vergiler mu
ayyendir. Huzurunuzda maddeler görüşülürken 
de görülecektir. Böyle iğneden ipliğe kadar ver
gi koyma faaliyeti ve gayreti içinde değiliz. 

Bu vergilerden bâzılarının birçok vergileri 
ortadan kaldırdığı ve topladığı da bir vakıadır. 
Meselâ belediye gelirlerinde 330 kalem vergi; 
7 aded vergi, 11 aded de harca irca edilmek üze
re toplanmış ve derli toplu bir tasan halinde 
Komisyonda görüşülmüş, Meclise sevk edilmiş
tir. 

Sonra bir de bu vergiler, muhterem arkadaş
larım temas buyurdular, takdire fazla yer bı
rakıyor. Takdire fazla yer bırakan vergiler de 
adaletsizliğe yol açar, dediler. Bizim tasarımız
da takdire yer bırakan sadece işletme Vergisin
de götürü esas var, bir de Emlâk Vergisindeki, 
şimdi onu görüşmüyoruz, beyan edilen değerle
rin doğru olup olmadığını araştırmada bir ida
renin fonksiyonu, takdiri olacaktır. Bunun hari
cinde takdire fazla yer bırakan kısmı neresidir 
bu kanunların, onu anlamak mümkün olmamış
tır. işletme Vergisinde de mükellef ihtiyari bıra
kılmıştır. ihtiyari, hakkı - hiyar tanınmıştır 
mükellefe, isterse götürü esası tercih edecek
tir, isterse gerçek esası tercih edip faturaya ka
nunda yazılı nisbette vergiyi ilâve edecektir. Şu 
halde burada da idarenin takdiri tam değildir. 
Mükellef eğer rızası ile götürü vergiyi tercih 
ederse, ne miktar götürü vergi vereceği takdir 
edilecektir, kanundaki esaslar dairesinde. 

Bir de, muhterem Melen tarafından bu ver
gilerde mükererlik olduğu, birçoklannın Beledi
ye Vergisi olarak, mahallî vergi olarak alınması 
lâzımgeldiği fikri savunulmuştur. Bu fikir ile
ri sürülürken İşletme Vergisi nazarı itibara alın
mıştır, daha çok. işletme Vergisi; bir taraftan 
işletme Vergisi alıyorsunuz, diğer taraftan Be-
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lediye Gelirleri Kanununda da Eğlence Vergisi 
vardır. Bu ikisi tedahül halindedir. Binaena
leyh, tekerrür vardır şeklinde bir muhakemeye 
istinadediyor. 

Bir defa buradan alman İşletme Vergisi ile, 
Belediye Gelirleri Kanununda alman Eğlence 
Vergisi aynı değildir. Şimdi o tasarıdan oku
yorum. 

Biletle girilen yerlerde, sulamalarda bilet üc
retinin % 40 ı, yerli filim göstermelerinde % 40 -
60 ı, yabancı film göstermelerinde % 50 - 70 i. 
Tiyatrolarda da bilet ürerinden. Biletle girilen 
eğlence yerlerine ait vergi, belediye meclisle
rinde tesbit edilecek zamanlarda ödenir. Biletle 
girilmiyen yerlerde, müşterek bahislerde, spor -
toto hariç % 10, biletle girilmiyen yerlerde de 
tabiî bilet mevzuubahsolmadığı için, isletme sa
hibinden alman kanunda yazılı nisbetlerde alı
nan vergi derpiş ediliyor. Biletle girilen yer
ler, bizim İşletme Vergisinin şümulü içinde de
ğil. Biletle girilmeyen yerlerde ise, mükellef iş
letme sahibidir. Halbuki işletme Vergisinde 
mükellef parayı harcıyan müşteridir. Ve bir ver
ginin mükellefi ayrı ayrı kimseler ise burada 
tekerrür olmas. 

Buna karşılık diyorlar ki, bu müşteriden 
alınmaz da, iş sahibinde kalır veyahut da iş ra
hibi bunu ödemez de müşteriye inikas ettirir, 
ikisi aynı yere gelir. Ama bir tatbikat mesele
sidir. Verginin mükellefi kim ise, onun ödemesi 
gerekir. Kanuna göre bir mükerrerlik mevzuu-
bahis değildir. 

Bir diğer husus, belediye vergisi olarak de
ğerleme resmi. Muhterem senatörler, burada da 
bir mükerrirlik yoktur. Değerleme resminde, 
belediyenin alacağı değerleme resminde, beledi
ye bir cadde geçiriyor, bir iş yapıyor, park açı
yor, kanal geçiriyor, o gayrimenkulun değeri 
bu sebeple artıyor. O gayrimenkul satılsın, sa
tılmasın belediye bir değerleme resmi tahaikkuk 
ettiriyor. Bizim getirdiğimizin bununla bir ilgisi 
yoktur. Gayrimenkul satıldığı takdirde bir ver
gi alnaoaktır. Belediye hizmet yapsın yapmasın 
gayrimenkul satıldığı zaman bir değer artışı 
varsa, bunun vergisi alınacaktır. Binaenaleyh, iki 
vergi arasında mahiyet itibariyle büyük fark 
vardır ve burada da tekerrür bizim kanaatimiz
ce yoktur. 

Bir diğer husus, inşaat ruhsatlarında, belediye 
de inşaat ruhsatlarından hare alıyor, burada da 
inşaat ruhsatlarından vergi almıyor. Belediyenin 
aldığını hare, bu kanunun almak istediğini de 
vergi olarak kabul etmek lâzımıdır. 

Sayın Melen, israfçı bir idare karşısındayız, 
gelirler plân hedeflerine uymadığı halde, mas
raflar plân hedeflerini aşmıştır. Binaenaleyh, 
vergi alacağınıza plân hedeflerinin üstünde mas
raf yapmayınız, demek istemişlerdir, zannediyo
rum. 

Plâna baktım, program hedefleri olarak 1966 
da tahmin 21 963 000 000 lira harcama, ger
çekleşen 21 000 000 150. Demek ki programın 
altında gerçekleşmiş, harcama 1967 de 
29 000 000 692, gerçekleşen 24 000 000 015, bu
rada fazla gerçekleşme vardır. 1968 de 
27 000 000 320, gerçekleşen 28 000 000 157, 
1969 de 31 706 000 000 plân tahmini, gerçek
leşme 31 404 000 000. Gelirlerde ise 1966 da 
20 000 000 225, gerçekleşen 19 000 000 856, 1967 
de 22 000 000 473, gerçekleşen 23 000 000 629. 
1967 de plân hedefinin üstünde bir gelir gerçek
leşmesi var. 1968 de 26 000 000 055, plân he
defi, gerçekleşen 26 000 000 460, 1969 da 
30 000 000 041, gerçekleşen 28 000 000 890. 

Bu rakamlarda plân hedeflerinin öyle büyük 
bir nisbette aşılmadığı, bâzı yıllarda gelir tah
silatının program hedefinin üstüne çıktığı, bâzı 
yıllarda altında kaldığı, harcama hedeflerine 
bâzı yıllarda ulaşılamadığı, bâzı yıllarda da har
cama hedefinin önemsiz miktarda üzerine çıkıl
dığı görülüyor M, bu plân hedeflerine uygun 
düşmiyen tarzda masraf yapılıyor şeklindeki 
iddiayı büyük bir nisbette teyidetmemektedir. 

Muhterem Güven Partisinin Muhterem Söz
cüsü, bilhassa Değer Artışı Vergisi üzerinde dur
muştur ve kısa bir devrede bu doğrudur ama, 
uzun bir devreyi ele aldığımız zaman, o kadar 
doğru değildir ve adaletsizidir tarzında mütalâa
da bulunmuştur. 

Şimdi Değer Artışı Vergisi de, uzun bir dev
reyi, huzurunuzda görüşülen metin itibariyle 
uzun bir devreyi kavramıyor, 5 yıllık devreleri 
kavrıyor. Emlâk Vergisi kanun tasarısı, kanun
laştığı takdirde önümüzdeki 1971 malî yılı içe
risinde emlâk değerleri beyan edildikten sonra 
bu emlâk satılacak olursa, beyan edilen değer
lerle satış değeri arasındaki fark vergiye tabi 
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tutulacaktır M, 5 yıllık bir devreyi kavramak
tadır. Burada da bir kontrol sistemi getiriliyor. 

Sayın Melen, burada buyurdular M, eğer bir 
kimse malını zaten satacak ise Kıymet Artışı 
Vergisinden kaçmak için bunun değerini Emlak 
Vergisi bakımından fazla beyan edecektir. Bu 
Emlâk Vergisi bakmamdan değeri fazla beyan 
edilmiş gayrimenkulu satın alacak bir adam var 
bir de. Eğer o kimse onun değerinin fazla beyan 
edildiğini ve fazla miktarda Emlak Vergisi öde
mek mecburiyetinde kaldığını hesaba katarsa, 
gayrimenkul sahibinin istediği fiyatı venmiye-
cektür. 

Binaenaleyh, bu sistem ile vergiden kaçma
yı düşünen şahıs her zamıan muvaffak olacaktır 
tarzımda bir netice çıkarmak kanaatimizce doğ
ru değildir. 

Ayrıca bu Değer Artışı Vergisi yeni bir şey 
de değildir. Gelir Vergisi sistemi içerisinde iş
letmeye dâhil malların satılmasından mütevellit 
mukayyet değeri ile, yani defterde yazık değeri 
ile satış değeri arasında müspet bir fark varsa, 
o dahi gelir olarak, kâr olarak vergiye tabi tu
tulur. Gelir Vergisinde bu sistem var. Eğer bir 
gayrimenkul işletmeye dâhil değilse, 4 yıl içe
risinde satıldığı zaman alış bedeli ile satış be
del arasında bir fark mevcut ise, âdi kazanç 
beyannamesi verilmek suretiyle bu da vergiye 
tabi tutulur. Binaenaleyh, burada yeni bir şey 
getirmiş değiliz. Bunun haricinde, yani 5 yıllık 
süre içerisinde alınıp satılan işletme ile ilgisi ol-
mıyan gayrimenkuller için de bu değerin ver(gi-
ye tabi tutulması ve Emlâk Vergisi ile birlikte 
mütalâa edilerek bir kontrol vasıtası olarak ge
tirilmesi düşünülmüştür. 

Emlâk Vergisi beyanları 5 yılda bir yenile
neceğine göre 30 yıl sonra, 30 yıl evvelki iktisap 
değerine göre Değer Artışı Vergisi ödemesi mev-
zuubahsokmyacaktır bir kimsenin. Bu vergiye 
İtirazlar arasında, «para değerindeki düşüşler 
nazarı itibara almmamalktadır» tarzında bir iti
raz da yer almış bulunmaktadır. Bu itirazlar, 
sanki gayrimenkullerin değerindeki artışlar sa
dece para değerindeki tenezzülden meydana gel
diği yolunda bir intiba yaratmaktadır. HalbuM 
gayrimenkullerin değerindeki, icabında 100 mis
li artış ile para değerindeki düşüş mukayese 
edildiği zaman para değerindeki düşüş gayri
menkul fiyatlarındaki artışa nazaran çok daha 

cüzi kaldığı ortadadır. Bunu fiyat artışlariyle 
mukayese edecek olursak, son yıllarda, yılda or
talama % 5 fiyat artışı olmuştur, Türkiye'de. 
Bu kanunda da her sene % 5 nisbetinde bir in
dirme yapılması kabul edilmiş bulunuyor M, bu 
nevema para değerindeki düşüklüğü nazarı iti
bara alan bir madde olarak kabul edilebilir. 

Bir de muhterem rkadaşlarımızdan bir kısmı, 
bu arada Sayın İzmen «Personel Kanunu dola-
yısiyle 2,5 milyar lira personel giderine ihtiyaç 
vardır. Bu vergiler bunun için alınıyor» anlamı
na gelecek bir beyanda bulunmuştur. Bunu bir
çok defalar huzurunuzda izah etmeye çalışmış
tım. 

Personel Kanununun gerektirdiği ödenek 
1970 bütçesi içerisinde bulunmuştur ve masraf 
tertiplerinde % 6 nisbetinde tevkifat yapılmak 
suretiyle karşılanmıştır. Binaenaleyh, vergi ka
nunlarında beklenilen hasılatın personel gider
lerine sarf edileceği yolundaki mütalâa, ilk na
zarda, zannedildiği gibi doğru değildir. 

Vergi kanunlarının getMlmesiniin sebebi, 
1970 programında da gösterildiği gibi kamu sek
töründeki 2,5 milyar lira tutarında olarak gös
terilen finansman ihtiyacıdır. Bu tasarılar bu
nun için huzurunuza getirilmiştir. 

Bir de Sayın Fikret Gündoğan ve diğer ar
kadaşlarımız tasarının ismiyle muhtevasının bir
birini tutmadığı, içinde on tane vergi kanunu 
olduğunu söylediler. Meclislerimizin yoğun ça
lışması nazarı itibara alınacak olursa, usulü kı-
saltıcı ve zamandan tasarruf edici bir husustur. 
Finansman Kanunu adı altında çeşitli vergilerin 
toplanıp, huzurunuza getirilmesi ve arkadaşla
rımızın zikrettikleri gibi ilk defa da vâki olu
yor değildir, geçen sene de aynı şekilde bir ver
gi kanunu, Finansman Kanunu mütaaddit ver
gileri ihtiva eder şekilde hazırlanmış ve huzuru
nuzda müzakere edilerek kabul edilmiş bulu
nuyor. 

Bir de çeşitli arkadaşlarımız posta hizmetleri
nin vergisinin artırıldığını söylediler. Böyle bir 
şey yoktur. Bilâkis PTT hizmetleri % 10 ver
giye tabi iken halihazırdaki kanuna göre bu ay
rılmıştır; posta hizmetleri % 8, telgraf hizmet
leri % 10, telefon hizmetleri % 10 tarzında bir 
ayırım yapılmıştır. Huzurunuzda görüşülen ka
nunun bu hususta getirdiği şey bundan ibaret
tir. 
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Aynı kamyon üzerinden bedelinden fazla ver
gi alındığı, mütaaddit defa satıldığı nazarı iti
bara alınırsa, tarzında bir tenMd yöneltilmiştir. 

Her seferinde mükellef ayrı ayrıdır. Bu oto
mobil beş defa satılıyor, beş defa müşteri bulu
yor ise, her müşteri, her satılan ayrı ayrıdır, 
her tahsil edilen vergi de ayrı ayrıdır. Bunun 
o vasıtanın değerinin çok üstünde vergi ödedi
ği şeklinde mütalâası doğru değildir. Eğer bir 
kıymet olarak alıcı bulabiliyor ve satılıyor ise; 
yıllar geçtikçe de daha az vergi ödemek kaydiy-
le bir vergiye tabi tutulması normal karşılan
mak gerekir. 

Sayın Karaman, ziraatin neye vergiye tabi 
tutulmadığı konusunda dikkate değer bir ten-
kidde bulunmuştur. Ziraat Vergisi ile ilgili ten-
Mdler şöyle bir müşahedeye dayanmaktadır : 
«Türkiye'de millî gelirin % 40 ziraat sektörün
den alınıyor. Ziraatten alınan vergi ise 100 mil
yon civarındadır. Binaenaleyh buradan alman 
vergi çok düşüktür ve burada bir vergi potansi
yeli vardır. Bunu harekete geçirmek lâzımdır.» 
İlk nazarda bu mütalâa doğru imiş gibi görü
nür. Fakat Türkiye'de zirai işletmelere bakıla
cak olursa; bir değerli gazetecimizin sorduğu su
ale de cevap vermiştim, Milliyet Gazetesinde de 
bu mütalâalarım çıktı, şimdi genel olarak onları 
tekrarlıyacağım, Türkiye'de 3,5 - 4 milyon ci
varında olan çiftçi ailesinin 50 dekar içerisinde 
iş görenlerin adedi fevkalâde yüksektir. Bunu 
100 dekara, 200 dekara çıkardınız mı bu 3,5 
milyon çiftçi ailesinin büyük bir kısmı ve top
rakların büyük bir kısmı bunlarda kalır. Böyle 
olunca Türkiye'de millî gelirin ziraate isabet 
eden kısmı fevkalâde küçük işletmelere dağıl
mış, bölünmüş ve parçalanmıştır. Ve o derece 
parçalanmıştır M, asgari geçim indiriminin sevi
yesinin altında dahi zirai gelirden hisse alan iş
letmeler vardır. 

Büyük şehirlerin etrafımn bu şekilde dolma
sı, köylerden büyük şehirlere hicretin sebebi bu
dur. Bu sebeple öyle zannedildiği gibi ziraat sek
töründe büyük bir vergi rezervi mevcut değil
dir. Sadece adedleri mahdut birtakım büyük 
çiftçinin ve orta çiftçilerin durumu mevzuuba-
histir. 

Gelir Vergisi Kanunu da, muayyen yüzölçü
münün üstünde ve muayyen satış hasılatının üs
tünde ziraat işi yapanları, ziraatçileri vergiye 

tabi tutmuştur, zaten. Büyük çiftçi ve o ölçü
lerin üstünde kalan orta çiftçi halen Gelir Ver
gisi mükellefidir. Gelir Vergisi Kanununu iyi 
uygulayabiliyor muyuz, uygulayamıyor muyuz? 
Problem buradadır. Zannediyorum M, o inanç
tayım ki, Gelir Vergisi Kanununu tam mana-
siyle uygulamanın imkânını sağlayabilsek ve bu-
labilsek mesele halledilir. 

Ancak Türkiye gibi kadastrosu yapılmamış 
bir memlekette ziraati vergilendirmenin güçlü
ğü ortadadır. Dünyanın her yerinde zirai ka
zançlar fevkalâde müşkülât ile vergilendirilmek
tedir. Türkiye'de de aynı müşkülât vardır, buna 
ilâveten bir de kadastro yapılmadığından ve bir
çok arazi tapuda kayıtlı olmadığından, mükel
leflerin tesbitinde ve Vergi Kanununun koydu
ğu ölçülerin altında mı kalmıştır, üstünde mi 
kalmıştır, bunun tâyininde müşkülât çekilmek
tedir. Bununla birlikte uygulamada her şeyin 
yapılmış olduğunu da iddia etmiyorum. 

Ziraat sektöründe belki 200, 300 milyon li
ralık bir vergi rezervi vardır. Bunu hem uygu
lamayı daha düzenli bir şekilde tesbit etmek 
hem de Gelir Vergisi Kanununda yapılması muh
temel ve zaruri bâzı değişiklikler varsa onları 
yapmak suretiyle sağlamak mümkündür. Her 
halde şu iyi bilinmelidir ki, zirat sektöründe öy
le milyarlarca lira bir vergi rezervi mevcut de
ğildir. 

Bu suretle muhterem arkadaşlarımızın temas 
etmiş oldukları konulara anahatları itibariyle ar
zı cevabetmeye çalışmış bulunuyorum. 

Zamandan da tasarruf etmek maksadiyle 
teferruata inmedim. Hepinize saygılarımı su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Melen grup adına, bu
yurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Van) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; çok değerli arkadaşım Sayın 
Erez'i büyük bir zevkle dinledim. Rahat ve 
yumuşak konuşması kabul ederim ki, başarısı 
için güzel bir vasıta olmaktadır. Bu haliyle en 
ağır mükellefiyetleri dahi Sayın Erez geçirebi
lir ve geçirecektir. 

BAŞKAN — Maliye Vekili iken siz de öy
leydiniz, Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Devamla) — Sayın Erez'
in burada bana cevap olarak üzerinde durmuş 
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olduğu konulardan birkaçı hakkında, bâzı açık
lamalarda bulunacağım. Benim sözlerimin belki 
bir kısmı yanlış anlaşılmıştır. Bir kısmında da 
tamamen haksızdırlar. Bu sebeple bu açıkla
maya ihtiyaç görüyorum. 

Saym Erez, bir hâtırasından bahsetti ve 
«Vaktiyle Melen de mülkiyet düşmankğiyle it
ham edilmişti. Vergi getirenlerin kaderi budur» 
dedi. Bımda bir hakikat payı yok değildir. 
Ama ben insafsız olarak bir mülkiyet düşman-
lığiyle itham etmedim. Dedim ki, mülkiyete o 
kadar ağır yükler gelmektedir ki, bundan mül
kiyet düşmanları faydalanabilirler. Mülkiyet 
üzerindeki bu baskıdan, Hükümetin getirdiği 
bu yeni baskılardan mülkiyet düşmanları fay
dalanabilirler. Çünkü günümüzde ma-alesef mül
kiyet düşmanlığı ideolojik sebeplerle memle
kette artmıştır ve yavaş yavaş yaygın hale ge
liyor. Hükümet de bu tedbirlerle körüklerse 
hakîkaten mülkiyet düşmanlarının arzu ettiği 
şey meydana gelir. 

Muhterem arkadaşlar; bunu söylemekte hak
sız değildim, nitekim başka arkadaşlar da bu 
konuya temas ettiler. Şimdi, gayrimenkul mül
kiyeti gerek bina, gerek arazi üzerinde neler 
geliyor söyle bir sıralryalım. Bakalım mülkiye
te hakikaten ağır bir baskı var mı, yok mu? 
Sizin takdirinize bırakayım. Bir binamız var. 
Babanızdan intikâl etti Veraset Vergisi ödiye
ceksiniz.. her sene Bina Vergisi ödiyeceksiniz. 
Yeni Emlâk Vergisi şekliyle Bina Vergisi çok 
ağır bir mükellefiyet halinde gelmektedir, onu 
da sırası geldiği zaman arz edeceğim. Çünkü 
dünyanın hiçbir yerinde binanın kıymetinden 
vergi alınmaz. Vergi bir servetin, gayrimenku
lun iradından, gelirinden alınır. Binanın geti
receği, servetin getireceği gelir üzerinden bir 
vergi alırsanız o vergi müsadere olur, yani bi
nanın geliri verginizi karşıîıyabilmelidir asga
ri. Gelirinizin % 100 ünden fazla bir şey ver
memelisiniz. Eğer % 100 ü aşıyorsa o vakit bu 
başka bir vergi olur, servet vergisi olur. Servet 
vergileri yok değildir, vardır. Fevkalâde za
manlarda. faraza bir memleket büyük bir har
be girdiği zaman,- memleketi kurtarmak için, 
vatandaşların ellerindeki bütün servetlerinin 
yarısına, hattâ tamamına icabında el koymak 
mümkündür. Onu meşru kılacak sebepler ola
bilir, ancak normal zamanda, bilhassa gelişme 

halindeki bir memlekette serbest mülkiyet ni
zamının, serbest piyasa rejiminin cari olduğu 
bir memlekette serveti böyle yok edercesine 
servetin, üzerine varmak, servet düşmanlığı ol
masa dahi servet düşmanlarına yardım olur. 

Şimdi Bina Vergisini tekrar arz edeyim. 
Veraset Vergisi ödiyeceksiniz, ikincisi her sene 
Bina Vergisi ödiyeceksiniz; kiraya veriyorsa
nız, Gelir Vergisi ödiyeceksiniz Bina Vergisine 
ilâveten., Tenvirat Vergisi, Tenzifat Vergisi gibi 
hizmet vergileri ödiyeceksiniz. Eğer bu binanı
zı satmak gerekiyorsa, işte bir değer artışı ver
gisi mevzuu çıkıyor ortaya veyahut satmaldı 
iseniz gayrimenkul Âlım Vergisi ödiyeceksiniz. 
Miras yoluyla vârisinize intikâl ettiği zaman o 
da bir Veraset Vergisi ödiyecek. Bunları üstüs-
te cem erlin, eğer bunların nisbetleri hakikaten 
çoksa, nisbetlerinde bir aşırılık varsa, o vakit 
müsadereye kadar gidebilir, bir nesilde bir ser
vet tamamen yok olabilir. Böyle bir rejimde bir 
nesil içerisinde servetler yok olabilir ve böyle 
bir demokratik rejim yaşamaz, kalmaz. Bu se
beple bu mevzuda aşırı gidilmesi hakikaten ser
vet düşmanlığı olmasa bile servet düşmanla
rına bilmiyerek yardım teşkil eder. Ben konuş
mamda bu nokta üzerinde durmuştum ve 
itidale çağırmıştım ve tekrar ediyorum. Bun
ları maddelerinde sırası geldikçe daima tekrar 
edeceğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bravo Sayın Melen. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA PERİD 
MELEN (Devamla) — Sayın Bakan bir şey 
söyledi; efendim, şu verginin mükellefi şudur, 
berikinin şudur... Bunlar bir şey değiştirmez. 
Mevzua bakın, hangi mevzudan alınıyor? Bir 
mevzudan 5 - 6 defa vergi alınıyorsa mükellef 
Ahmet'miş, Mehmet 'miş, birisinde vâris ver
miş, ötekisinde muris vermiş, onlar bir şey de
ğiştirmez. Bir muayyen müddet zarfında bdr 
mevzudan alınan vergilere bakmak lâzım. 

Muhterem arkadaşlar; bunu sadece ben söy
lemiyorum, bu mevzua az çok eğilmiş, bu 
mevzularla ilgilenmiş insanlar, bu tasarıları 
tetkik ettikleri zaman ilk intibaları bu olmuş
tur. Raporları tetkik edin, birçok dernekle^ 
rin, şunun bunun, mükellef zümrelerinin, mes
lekî teşekküllerin hepsi bu nokta üzerinde itti
fak ediyorlar. Bunlara kulak vermek lâzımdır 
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veya doğru mu, değil mi diye eğilip tetkik 
ötmek lâzımdır. Bize de düşen vazife bence bu
dur. Yanılmış olaMlirim, ama tetkik ederse
niz iyice, göreceksiniz M söylediklerim yan
lış değil. 

Sayın Erez, vergi Cehenneminden bahsetti
ğimi söyledi ve verginin Cenneti olur mu, dedi
ler. Ben de bir şaka yapayım; birisi demiş ki, 
«Yaz mı istersin, Kış mı?» Bırak canım yazı 
kışı, Bahar yok mu?» demiş öteki de. Elbette 
bir Bahar rejimi var. Vergi Cenneti elbette ol
maz. Vergi Cenneti olan memleketler var; hiç 
vergi almıyan memleketler var. Onlar ekono
mileri bakımından vergi almazlar. Bâzı pren
sipler var biliyorsunuz. Faraza Honkonk var, 
Honkonk'ta vergi yoktur, serbesttir, herkes gi
rer, çıkar, kazanır vergi vermez, ona rağmen 
vergi almazlar, çünkü ekonomi bakımından iş
lerine o gelir. Bütün Asya'nın merkezi haline 
gelmiştir bu sebeple. Onlar başka tabiî, istis
naî, başka devletler, Ama bir mutedil iklim 
yapmak lâzım. Bilhassa bizim gibi gelişme ha
linde olan memleketlerde sıkıcı bir vergi reji
mi malî bakımdan belki bir şeyler sağlar ama 
memleket ekonomisini cendere içine alır muh
terem arkadaşlarım. Vergiler ağırlaştıkça zan
netmeyin ki, hasılatı artar. Tecrübe edilmiştir. 
Birçok memleketlerde vergilerin bilâkis nis
petlerini hafif tutarlar ve hâsılatı tersine ar
tar. Ben bizim tecrübemizi verebilirim. 1962 
de 7 milyar vergi alıyorduk, bu vergi refor
munu yaptık; onların içerisinde birkaç zam 
vardı, onu hesabedin, o günden bu yana fi
yat artışlarını hesabedin, bunların hepsini he
sabedin, ama vergi ne olmuştur bugün? 20 
milyara varmıştır. % 200 e yakın vergilerimiz 
artmıştır, vergilerimizi hafiflettiğimiz halde. 
1963 ve 1964 te yaptığımız vergi reformunda, 
vergi zıyaını önliyecek tedbirleri aldık, ama 
ıbuna mukabil vergi nöbetlerini düşürdük, mu
afiyetler ihdas ettik, en az geçim indirimini 
artırdık, (biz artırdık, bizden sonra A. P. 
hükümetleri geldi, daha da genişletti) mütema
diyen vergi nisbetlerinde hafifleme yaptık, 
vergi hasılatı iki misline yakın bir şekilde 
arttı. Millî gelirimiz o kadar artmadı. Mu
kayese ederseniz, cetveller var yanımda, ver
gi gelirimiz millî gelirimizin üstünde bir artış 
seyri takibetmiştir. Ne sayede? Vergi sistemi

mizi biraz basitleştirmek, hattâ vergi yükünü 
nisbetler bakımından hafifletme sayesinde ol
muştur. Ben buna inanıyorum. Onun için di
yorum ki, böyle sağa baktın vergi, sola bak
tın vergi gibi çeşitli vergiler almak suretiyle 
hem mükellefi yormıyahm, hem ekonomimizi 
tazyik altından kurtaralım. Bir sanayii kur
mak kolay değildir. Memleketimizde nasıl ağır 
şartlar içerisinde sanayi kuruluyor? Ne güç 
şartlar içerisinde müteşebbisler ortaya çıkıyor 
ve ne türlü risklere giriyor? Bunu kolaylaştır
mak için tedbir alıyoruz, kanun çıkardınız, 
933 sayılı Kanun. Tatbikatından şikâyetçi ol
duğunuz kanun bizim ve Devlet fedakârlık 
yapıyor, niçin? Ekonomi gelişsin diye. Eko
nomi geliştikçe vergi kendiliğinden artar, 
millî gelir, millî hâsıla arttıkça vergi kendili
ğinden artar. Verginizi, vergi sisteminizi biraz 
elâstikî hale getirirsiniz, yavaşça, ekonomi ge
liştikçe kendiliğinden artar, ama ekonominin 
gelişmesine mâni olacak tedbirler alırsanız, 
bir kısır yola sapmış olursunuz. Benim korkum 
budur. Bu gelen tedbirler bizi bir kısır yola, 
bir çıkmaza doğru götürmektedir ve malî ba
kımdan da büyük faydası olmıyaoaktır. Kor
kum odur, bu sebeple üzerinde durdum. 

Sayın arkadaşım, hem masraf kanunları, 
hem bütçe açığı olmasın, hem de vergi olma
sın, diyor. E, doğru. Ama biz iki istikamette 
bir denge, bir istikrar sağlamayı tavsiye ettik. 
Bir defa masrafta aşırılığa gitmiyelim, tasar
ruf edelim diyoruz, herkesin müşterek arzusu. 
bu. Her Türk lirasını en iyi yerde kullana
lım, israftan kaçınalım, masrafı kısalım, ama 
beri taraftan gelirimizi de artıralım. Geliri
mizi de artıralım. Gelirimizi artırmanın yolla
rını göstermiş plânımız, bizim ve sadece Bi
rinci Beş Yıllık Plân olsa bu, diyeceksiniz M 
canım biz bunu yapmadık, ama bu sizin hazır
ladığınız, A. P. Hükümetinin hazırladığı, 
A. P. nin çoğunlukta olduğu Meclislerin kabul 
ettiği bir plândır. Bir şey istemiyoruz, buna 
riayet edin. O ne yol göstermişse onu yapın. 
Ne demiş? Var bâzıları, sayın Bakan işaret 
etti, ama umumi istikametler göstermiştir; 
vergi zıyaını önliyecek tedbirler al demiştir. 
Ne oldu bugüne kadar, 5 sene içerisinde? Plâ
nın emrettiği, gösterdiği bu yolda A. P. kaç 
adım attı? Vergi dairelerini ıslah et demiştir. 
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Ne yaptı? Her sene burada nefes tüketiriz, 
söyleriz. Canım vergi dairelerini ıslah et diye. 
Maliye Bakanlığında çalışmalar olur, belki 
kaç araba dolusu rapor hazırlanmıştır, müte
hassıslar gelmiştir. Hâlâ var yabancı mütehas
sıslar, o mevzularda çalışır, ama bir türlü bu
nu gerçekleştirme yoluna gitmeyiz. Sebep? Se
bep mühim değil bence, başka işlere önem ve
riyoruz, bunu tâli ehemmiyette sayıyoruz, ama 
bizim için en önemli bir mesele olarak önümü
ze çıkıyor, inceleme elemanlarını kuvvetlendir 
demiş, plân. Vergi kazasını ıslah et demiş. E, 
bunlardan hiçbirisine, bu tedbirlerden hiçbiri
sine başvurmamışız. Hiçbirisine başvurmamı
şız, beklemişiz, beklemişiz... Hatltâ Bina, Ara
zi Vergisi, yani Emlâk Vergisi dediğimiz ver
giyi 5 sene evvel, 4 sene evvel getirmemiz lâ
zımdı. Bu şekliyle değil tabiî, plânın istediği 
ve bizim söylediğimiz Emlâk Vergisi bu değil. 
Gelmiş Emlâk Vergisi, ama maalesef biraz 
rengi değişerek ve kabiliyeti değişerek gelmiş
tir. Bana göre kabili tatbik değildir, onun 
üzerinde de ayrıca duracağım. 

E... bunları yapmamışız, şilindi sıkışınca, 5 
milyarlık açık karşısında kalınca, alacaklılar 
Devlet kapısını zorlamaya başlayınca, Hazine
nin önünde herkes kuyruk yapmaya başlayınca, 
çaresizlikten, işte emisyon mu yapalım, açık 
finansman mı yapalım, yoksa böyle vergilere 
mi müracaat edelim, denilmiş ve bunlara mü
racaat edilmiştir. Yine ben sayın Bakana te
şekkür ederim, daha kötüsü olabilirdi, buna 
gitmeden bundan evvelki selefleri gibi pekâlâ 
Merkez Bankasiyle idare etmeye devam edebi
lirdi, hiç olmazsa kötü kişi olmasına rağmen. 
Sayın Bakan ötekisinin yerine bunu getirmiş
tir ve bunu münakaşa etmek imkânını vermiş
tir bize. Ama biz diyoruz ki ne onu, ne onu... 
Ne açık finansmanı, ne de bu kadar gayriâdil 
ve ekonomi bakımından, sosyal bakımdan bu 
kadar zararlı bir vergiyi... Başka bir üçüncü 
yol vardı. Bu üçüncü yolu bize plân göstermiş. 
Sizin hazırladığınız plân göstermiş, bunlara 
müracaat etse idiniz, bunları yapsa idiniz, emin 
olun bu tedbirlere bugün ihtiyaç kalmıyacaktı 
ve (bugün de belM gecifkmişjiadir ama) bugün 
de başlasak hiç olmazsa önümüzdeki seneler 
için onları hallelbsek, yine bdr fayda olur bizim 
için. 

I Sayın Balkan, bu vergilerin hangisi adalet
sizdir, diyor. Vergi ödeme gücüne göre alınır, 
işte bir insanın geliri varsa, gelir üzerinden 
alınır, gideri varsa geliri olduğuna delâlet 
eder. Muhterem arkadaşlar, doğrudur, geliri 
olan ve gideri olandan vergi alınır ama, bir 

I insan vardır, gelirinin, (öyle bir vergi sistemi 
I içerisindesiniz ki, gelirinin) sadece % 1 ini ver-
| gi olarak verir, diğer bir insan vardır, aynı 
i miktarda kazanç elde ettiği halde bu vergi 

sistemi ondan % 15 - 20 vergi alır. işte o va
kit âdil olmaz. Aynı gelir seviyesindeki insan
lardan farklı vergiler alınması neticesini do
ğuran bir vergi sistemi âdil olmaz. Yine zen
ginden ve fakirden alınacak vergi farklı olma
lıdır. Güç ile o vakit mütenasibolabilir. Bun
lar yapar mı? 

«Efendim otomobil alan zengindir, binaena
leyh otomobil vergisi versin,» Otomobil alan 
Mrkaç türlü insan vardır. Bir kısmı evet. zen
gindir. lükstür onun için alır, evet o bir ser
vete delâlet, eder, ondan vergi alınsın, ama bir 

! kısmı sanat ve ticaretini yapmak için otomobil 
alır ve şirketler kurmuştur, işletmeler kurmuş
tur, bir sanat ve ticaret yapacaktır, nakliye işi 
yapacaktır onun için almıştır, ondan vergi alı
nır. Şimdi bu ikisinden aynı vergiyi alıyoruz, 
âdil mi ikisi için? İkisi için mesele bir midir? 

i Aynı mıdır? Binaenaleyh, bu vergiye âdil diye
bilir miyiz? Elbette değil. Bir vergi sistemin-

; de zaten vergiler münferiden ele alınmaz, Bü
tün mesele; bir vergi yükünün bir memlekette 

: âdil olarak dağılıp, dağılmamasını sağlıyor mu, 
I sistemin tümü? Sistemin tümü bir mansume-
! dir, bu manzumenin bir ahenkli vergi dağılışına 
i imkân vermesi lâzım. Bu manzume içerisinde 
| şüphesis her vergi ayrı ayrı mütalâa edilir, ama 

birbirini tamamlıyabilmelidir. Faraza yalnız 
Gelir Vergisi derseniz, sistemi ile zannedilir ki, 
Gelir Vergisi âdil vergidir. Bir memlekette 
bütün vergileri kaldırın, yalnız Gelir Vergisi 
olsun. Vergi yükünü Gelir Ve-gisi ile âdil şe
kilde dağıtmaya imkân yoktur. En adaletsiz 
neticelerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü, vergi tek
niği vardır. Gelir Vergisi tekniği ile bütün 
kazançları, bütün gelirleri kavramaya imkân 
yoktur. Zaruri olarak bâzı istisnalar yaratma
ya mecbursunuz veyahutta kanmalar olur. Bi-

I naenaleyh bunu tamamlıyacak, bunun noksan-
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larını giderecek yanı basında başka vergilere ih
tiyaç vardır. Gider Vergileri bu sebeple kon
muştur. Efendim, Gider Vergileri gayriâdildir, 
mutlak olarak denemez. Ama, ikisi arasında 
güzel bir ahenk sağlarsanız, güzr-1 bir münasebet 
sağlarsanız, o vakit vergi sisteminiz âdil bir hale 
gelebilir. Bütün mesele bunu sağlamaktır. Va
sıtalı mı, vasıtasız mı, bu münakaşa burada çok 
yapılmıştır ve her defasında bunu tekrar ede
rim. Vasıtalı, vasıtasız vergi tefriki artık bu
gün modası geçmiş bir tefriktir. Vasıtalı Vergi 
de Vasıtasız Vergi de ikisi de âdil olabilir. Bil
hassa Vasıtalı Vergilerde diskirminasyon im
kânları başlamıştır. Halkın ihtiyaç maddeleri 
üzerine vergi koymıyarak, daha çok lüks ve 
konfor maddelerinden vergi alındığı takdirde 
nisbeten âdil hale getirmek mümkün olur. Bü
tün mesele bunları ahenkli hale getirmektir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan burada 
sadece bir Otomobil Alım Vergisini mevzuuba-
his etti. «Bu mevzuda, hangi vergimiz âdil de
ğil,» dedi. Ben getirilmiş olan vergi tedbirleri 
hakkında izahat verdim. Bu sebeple, Gider Ver
gisi için Hükümet zam yetkisi almıştır. Hangi 
maddelere? Saydım burada, iğneden ipliğe ka
dar her maddeye. Binaenaleyh, bunlara zam 
yapmaya da mecburdur. Bütçe açığını kapa
mak için bu yola başvuracaktır. Belki bugüne 
kadar bu vergi tedbirleri Meclisten geçsin diye 
yapmadı bunu, ama yarın yapmaya mecburdur. 
Bu yetkiyi kullanmaya mecburdur. İşte bun
lar hep Gider Vergisi mevzuuna giren maddeler. 
Dediğim gibi akar yakıtı ile, kumaşı ile, bas
ması ile, tuzu ile susu ve busu ile hepsi Gider 
Vergisine tâbi maddelerdir. Bunlara zam yap
tığı takdirde, iğneden ipliğe kadar vergi ala
caktır ve bunlar büyük zenginlerin değil, bütün 
fakir halk dâhil, büyük vatandaş kütlelerinin 
istihlâk ettiği maddelerdir ve vergi bunların üze
rinde kalacaktır. Onun için getirilen vergiler 
arasında bir otomobil vergisini misâl olarak 
alıp, benim görüşümü çürütmesine Sayın Baka
nın imkânı yok. 

Plâna aykırı mıdır değil midir sözü üzerine; 
Sayın Bakan burada, 1970 programının birkaç 
maddesine dayanarak, işte görüyorsunuz M, ge
tirdiğimiz vergi tedbirleri plâna uygundur, dedi. 
Bir defa yıllık program ile, plân çoğu zaman 
birbirinden ayrı istikametlere gidebiliyorlar. 

Kaldı ki, plânımız vergiler için umumi istikamet
ler tâyin etmiştir. Onu umumi izahatımda arz 
ettim, şimdi tekrar ederek zamanınızı almıyayım, 
sadece birkaç noktasını hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşların, plânımız, vergileri
miz için, vergi reform çalışmalarını hızlandır
mak lâzım demiştir. Reform derken, şüphesiz 
kastdettiği bu nevi perakende vergileri getir
me değildi; vergi dairelerini 1.4]âh etmek, vergi 
ziyamı önlemek, vergi kazasını ıslâh etmek, 
gönüllü tasarrufları teşvik etmek, sermaye pi
yasasını kurmak, vergi ziyamı önliyecek ted
birleri kuvvetlendirmek, mahallî idareler mali
yesini ıslah etmek, israfları önlemek, iktisa
di Devlet Teşekküllerini ıslâh etmek idi. Umu
miyetle plânımız gelir kaynaklarımızı artırmak 
için, bunları tavsiye etmiştir. Yıllık program
da filvaki bâzı tedbirler var, Çünkü, vergi 
bugün sadece verginin malî fonksiyonundan 
ibaret değil. Bir de aynı zamanda plânın bir 
icra vasıtasıdır. Hakikaten bâzı yatırımları 
plânın tesbit ettiği istikâmetlere yöneltmek 
için,, faraza gayrimenkul inşaatından çekmek 
için, plân bâzı tedbirler tavsiye etmiştir. Ama, 
maalesef getirilen tedbirler bu tavsiyelere de 
tıpa tıp uygun halde değildir. Faraza yıllık 
programda inşaat ve lüks inşaatı önliyecek ted
birler, diyor. Gelen tedbirler umumiyetle in
şaatı önliyecek mahiyettedir. Ayrıca lüks in
şaatı değil. Sonra inşaatı önlerken, işaret et
tim, büyük şehirlerde anlıyorum, ama hâlâ ku
lübelerde, izbelerde yaşıyan insanlarımız var. 
Az gelişmiş bölgelerimizde, buralarda da in
şaatı önlemeyi plân hakikaten istiyor mu? 
Hakkâri'de, Van'da, Ağrı'da veyahut Bingöl'de 
hâlâ oralarda kulübede, kerbiç binalarda yaşıyan 
inşaatlarınız var ve mütemadiyen çalışıyoruz 
Emlâk Bankası bir miktar kredi versin, ora
da da vatandaşlarımız sıhhi meskenlere ka
vuşsun, ticarethaneler yapılsın, han yapılsın, 
otel yapılsın. Oralarda da önlüyoruz, ne hak
kımız var buna. Hadi inşaatın tekasüf ettiği 
Ankara'da, istanbul'da anlıyorum bir dere
ceye kadar, ama oralarda da önlüyoruz, ora
larda da mâni oluyoruz. 

100 m2 inşaattan bahsediyorlar. 
Muhterem arkadaşlar, 100 m2 apartman in

şaatında, evet, bir sosyal mesken tipi bu lâ
zımdır. Ama, bizim inşaat tarzlarımız var. 
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Düşünün yanı başında bir ot koyacak yeri, ı 
ambarı, deposu falan olması lâzım. Böyle zirai I 
bünyeye sahip, bir çok illerimiz. Oralarda I 
100 m2 ile barınamaz. Orada mecburdur 
200 - 300 m yapmaya. Vergi alacağız, kim
den? Kerpiç bina yapan vatandaşımızdan m2 

başına bilmem ne kadar, ödiyemez bunları, ödi-
yemez, yarın huzurunuza 6 ay sonra, 2 sene 
sonra gelecektir. Feryat olduğu zaman belki 
kulak vereceksiniz. Ama, şimdiden de bilmek 
lâzım M, bunlar bu feryatları doğuracak ve 
büyük bir kısmı haksızdır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan Hükü
met Programından pasajlar okudu, ben yaml- j 
mıyorsam, bu okuduğu pasajların hepsi benim j 
söylediklerimi teyideder mahiyettedir ve ge- | 
tirilen vergi tedbrilerini bu pasajlara sığdır
maya ben imkân görmedim. Dar gelirlileri, j 
yoksulları yoksulluktan kurtarmak, bölgeleri j 
kaİKmdırmak, fırsat eşitliğine kavuşturmak, j 
Bu vergi tedbirlerinin hangisi bizi bu isti- j 
kamette teşvik edecek tedbirlerdir. Kalkıama- i 
mızııı gerçekleşmesini enflâsyona, deflasyona 
başvurmadan gerçekleştirmek lâzımdır. Bu 
vergi tedbirleri enflâsyonu önler mi, önle
mez mi bilmiyorum birazdan o noktaya da ge
leceğim. Çünkü, enflâsyonu çeşitli mânada an
lıyoruz, öyle anlaşıldı. İktisadi istikrarı te
min edecek, sanayimizin kurulmasını kolay
laştıracak bu tedbirlerin hangisi bunu sağlı
yor. Bilâkis sanayimizin kurulmasını güçleş
tiriyor, bunu delilleriyle ispat etmeye çalış
tım, misaller verdim. 

Bina, arazi vergilerini daha modern hale 
getirmek, daha basit hale getirmek. Bu bina, 
arazi vergilerini daha modern hale getirmek 
midir; bina arazi vergilerini daha basit hale 
getirmek midir bilmiyorum. Muhterem arka
daşlar, bırakın bina mükellefini, Türkiye'de 
5 000 000 a yakın arazi vergisi mükellefi var, 
çiftçimiz var. Getirilen yeni emlâk vergisi ; 
ile ne yapıyoruz büiyor musunuz? Bu 5 000 030 j 
insandan beyanname istiyoruz. Bu 5 000 000 i 
insanın çoğu da okur yazar değil tabii ki. Di- , 
yoruz ki, sen malını beyan et, hududunu fa
lan, Devlet onlara bir derece yardım yapar 
belki ama, bir şey daha istiyoruz, sen mül
künün kıymetini beyan et, diyoruz, tarlan kaç 
para eder ve ondan sonra bu beyanı kontrol | 

edeceğiz. 5 000 000 insan, belki 20 000 000 -
30 000 000 parça gayrimenkulunu beyan ede
cek, kıymetleriyle, Devlet teşkilâtı olarak 
bunu kontrol edeceğiz. Bunun ne demek oldu
ğunu ben bilirim. Belki bu mevzuda uğraşmı-
yan insanlar, o kadar derine gitmemiş insan
lar önem vermezler, ama ne demek olduğunu 
ben bilirim. Emin olun, bu defa bu kontrol 
mümkün değil. O vakit ne olacak? Doğru be
yan eden namuslu vatandaşlar onun üzerin
den vergi verecekler, biraz kaygu duymayan
lar daha düşük değer üzerinden beyan ede-
ckeler. Sonra beyanların takdiri herkesin ken
disine göre olacak.. Alınıp satılırsa bir malın 
değeri anlaşılır; ama bu tarlam satılırsa ne 
eder, herkes kendi kendisine bir fiyat biçe
cek ve vergi verecek, ondan sonra bu vergi
ye basit vergi diyeceğiz, bu vergiye âdil ver
gi diyeceğiz. Bu beyanlar kontrol edildiği za
man belki 5 000 000 da 1 C00 000 ihtilâf doğa
cak, bu ihtilâflar biliyorsunuz, itiraz komisyon
ları, Devlet Şûrasma kadar gider mâni ola
mazsınız. Ondan sonra basit vergi, âdil vergi. 
Bir defa bu vergi tatbiki mümkün bir vergi 
değil, benim anlayışıma göre. Nitekim aklıma 
gelen ihtimallerin gerçekleşmesini istemiyo
rum,, ama maalesef hatıra bunu kabul ettiği
niz ve bunu uygulamaya koyduğunuz zaman, 
iki sene sonra burada buluşursak, o vakit bü
tün bu meseleleri karşılıklı konuşurum. Plâ
nın istediği Hükümet Programının istediği 
bu mudur, basit, sade, modern vergi. Sonra 
dünyanın neresinde görülmüştür, kıymet üze
rinden vergi almak? Binanın kıymetiyle, ira
dı arasında her vakit münasebet olmaz. Arazi
nin kıymetiyle, iradı arasında her vakit mü
nasebet olmaz. Bizim Karadenizde arazi dar
dır. Senelik geliri 1 000 lirada olsa, arazi bü
yük değer taşır. Şimdi Almanya'da çalışan iş
çilerimiz para gönderiyorlar, tarla kıymetleri 
alabildiğine yükseliyor. Çünkü, idealidir, alış
kanlığıdır evinin yanı başında bir yurt olsun, 
bir tarlası olsun, başka bir şey düşünmez. Şim
di buna alım, satım değeri tesbit edeceğiz; 
100 000 lira diyeceğiz 5 dönümlük tarlaya ve 
bunun üzerinden vergi alacağız. Halbuki, bu
nun iradının, hâsılatının tamamı bu vergiyi 
karşılamaz. Bunun neresi modern vergi, bunun 
neresi âdil vergi? Binalar vardır, aile binası-
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dır, değeri vardır, alım satım değeri başka
dır. Kiraya verseniz o kauar kira getirmez, 
aldığınız kıranın tamamını verseniz vergiyi 
karşılıyamazsınız. Olur mu böyle vergi? Ve 
dünyanın hiçbir yerinde, bilhassa bina vergi
sini, kıymet üzerinden almazlar. Dediğim gibi 
kıymetle gelir arasında, kıymetle irad ara
sında, kıymetle kira arasında bâzı hallerde 
münasebet olur, çoğu zaman olmaz. Bu sebep
le böyle bir vergi ne âdil olur, ne buna modern 
vergi ,ne buna basit vergi demeye de imkân 
olmaz. 

Sayın Bakan, işletme vergisinden bahsetti. 
Efendim dedi, «B,\tı memleketlerinde satış ver
gisi var, biz vergilerimizi Ortak Bazara da gi
receğimize göre ahenkleştirmemiz lâzım, ya
vaş yavaş buna gitmok lâzım». Bu doğru, bu
nu kabul ediyorum. Zaten geç kalıyoruz. Vergi 
reformunu yapalım dengemizin sebebi de bu. 

Muhterem arkadaşlarım, Batı memleketlerin
de bir defa satış vergisi yek. Satış vergisi baş
ka, katma değer vergisi başkadır. Ortak Pa
zarda daha çok katma değer vergisi var. Ev-
'T^lâ bunu Fransızlar icadetti, bilâhara Alman
lar aldı, şimdi de Belçikalılara kabul ettirme
ye çalışıyorlar. Ben evvelsi sene Belçikaya 
sergiye gitmiştim; mimandarlar beni Belçikalı
larla tanıştırdılar. Benim maliyeci olduğumu 
duyunca Belçikalılar benim etrafımı sardı
lar, «efendim, bize korkunç bir vergi geli
yor, biz bunu nasıl uygulıyacağız, bütün iş
lerimiz durdu», vesaire şeklinde şikâyet et
tiler. Yani, Belçika için daha katma değer 
vergisi o kadar korkunç geldi. Halbuki, biz 
maalesef henüz katma değer vergisini uygu
layacak bir halde değiliz. Belki 20 sene son
ra dâhi bunu uygulamayı düşünemeyiz. O bir 
başka durum içerisinde. 

Bir cemiyette evvelâ, kitap ve defterin yay
gın bir hale gelmesi lâzımdır; fatura ile alış 
verişin ihtiyat haline gelmesi lâzımdır. Biz 
daha bunu yapamıyoruz. Vergi ziyamın geniş 
olmasının bir sebebi de budur. Bu sebeple biz 
evvelâ bunları genişletmeye mecburuz. Fara
za, vergi kontrol teşkilâtının kuvvetlendiril
mesi derken, bunu anlıyoruz. Bilhassa mükel
leflerin birbirini kontrol etmesi lâzımdır, bu 
sistemi kurması lâzımdır, serbest hesap uzman
ları usulünü ihdas etmeliyiz derken, bunu sağ-

[ lamıya çalışıyoruz. Biz, yavaş yavaş onun ha
zırlıklarını bu yoldan yapmıya mecburuz. Yok
sa, işletme vergisi gibi,, 4 tane fukara lokan
tacıyı yakalayıp bira satıyorsun diye vergi al
makla, böyle bir yofla teveccüh etmek müm
kün değlidir. Bunun ile onun alâkası yoktur. 
Yani, 4 - 5 tane lokantacı ile, sinema işleten 
ve kır bahçesi işletenlerden vergi almak su
reti ille katma değer vergisine ulaşmak isti
yorsak bu yanlış bir yoldu. Dediğim yoldan git
mek lâzımdır. Aslında başka tedbirler bulmak, 
başka hazırlıklar yapmak lâzımdır. 

Kontrol mümkündür, müşteri ile satıcı kar
şı karşıyadır, bir birlerini konltrol ederler. 

Muhterem arkadaşlar, müşteri ile satıcının 
menfaati bilâkis birdir. Kuyumcudan bir şey 
almıya gidecektir, kuyumcu müşteriye vergili 
istersen %20 zam edeceğim; gel paylaşalım, 
der, % 10 sen kazan, % 10 ben kazanayım, ben
den almamış ol, çıkar gider. Binaenaleyh, müş
teri ile satıcının menfaati bilâkis birdir, bura
larda. Ayrıca Sayın İzmen de belirttiler, öyle 
bir müessese getirmişiz ki, ben derhal kendi 
hemşerilerimi düşündüm; benim bölgemde bir 
iskele Köyümüz var, iskelemizde, 5 kilometre 
şehrin altındadır; buradaki mağazaların çoğu 
İskele köyüne taşınacaktır. Kanun nüfus kay
dını koymuş; birisi belediye hudutları haricin
dedir. Sayın arkadaşım anlattı, inşaat malze
mesi vergiye tabi, bilmem oto lâstiği vergiye 
tabi. istanbul Büyükadada satarsa vergiye tabi 
değil. Buradaki mağazaların büyük bir kısmı 
Büyükadada ticaret yapacaklardır, demektir. 
Böyle disiplkısiz bir vergi olur mu? Bu kadar 
acemice. 

Muhterem arkadaşlar, vergi enflâsyon yara
tır mı, yaratmaz mı? Umumi izahatımda da arz 
ettim. Umumiyetle vergi, anti enflâsyonist bir 
tetbirdâr. Ama, başka yönden, umumi fiyat se
viyesine tesir yapıyorsa, maliyetleri yükselti
yorsa, bizim gibi ekonomi piyasası tam olarak 
serbest olmıyan bir ortamda bulunuyorsak; zi
ra gümrük tahditlerimiz var, şunlar var, bun
lar var; bunun için biz arzı alabildiğine artıra
nlayız, talebi de alabildiğine kısamayız. ihtiyaç 
büyüktür. Zaten birçok ihtiyaçlarını tam ola
rak karşılıyaımıyoruz, vatandaşın. 

Binaenaleyh, umumi fiyat seviyesi yükseli
yorsa eırTâsyonun yaptığı tesirin aynını yapar 
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ve herkes müttefiktir M, ticaret odalarımız, ti
cari teşekküllerimiz, meslekî teşekküUerimiz, 
hepinize gelmiştir raporları, görüyorsunuz, bu 
verdiler umumi fiyat seviyesini yükseltecektir, 
maliyetlerdi yükseltecektir. Çünkü, birçok mev
zuatta sari vergi vardır ve kaldı ki, fiyatlar ara
sında daima bir tesanüt mevcuttur, hirisi artın
ca, ötekisi onu takibeder. Böyle olunca enflâs
y o n ^ tesir yapması mukadderdir, bundan ka
çınmaya da imkân yoktur. 

Sayın Bakan, «gizlilik içinde yapılır, vergi 
elbette ilân edilmez, ded^. 

Muhterem arkadaşlar, bu bir anlayıştır. 
Vergiler gizlilik içinde mi yapılır, yoksa aleni 
mi yapılır? Demokratik bar memlekette gizlilik 
içinde bir vergi hazırlığı olmaz. Velevki bâzı 
iddiharlar, stok yapmalar, ve saire olsa dahi. 
Sizlere bir misal vereyim, sene 1950, daha çok 
partili rejime yeni giriyorduk, 1945 - 1950 arası, 
Gelir Vergisi şöyle yapıldı. Gelir Vergisi üze
rinde 4 sene müddetle mütehassıslar çalıştılar 
ve ön tasarılar meydana getirdiler. Bu ön ta
sarıları Maliye Bakanlığı bütün maJtibuat ile ya
yınladı, bütün gazeteler bu tasarıları yayınla
dılar. Maliye teşkilâtından mütalâalar alındı, 
Türkiye'de ne kadar meslekî teşekkül vansa 
hepsine gönderildi ve mütalâa istendi Bütün 
bakanlıklardan mütalâa istendi. Bunlar top
landı. ikinci tasarı meydana geldiği zaman tek
rar yapıldı, bu çalışmalar. Tasarı Meclise gitti, 
geçici bir komisyon kuruldu, o komisyon 2 sene 
çalıştı. Bu komisyon Türkiye'de ne kadar mes
lekî teşekkül varsa, ticaret odası, sanayi odası, 
işçi sendikası, ziraat odası, hepsimi çağırdı ve 
hspsinin görüşlerini aldı ve ondan sonra, bu 
kanunlar Mecliste müzakere edildi ve gıktı. Sağ
lam bir bina kurduk ve aleyhinde bugüne ka
dar birçok lâflar olmasına rağmen, bunun yü
rüyebilmesinin ve gelişebilmesinin sebehi çalış
ma sisteminin böyle kurulmuş olmasından do
layıdır. Bunda kaybetmedik ve ben o sırada 
mesul mevkide, o dairenin başında Gelirler 
umum müdürü idim. Muhterem arkadaşlar, her 
müzakerede yeni bir şey öğreniyordum, hir nok
tada hata ettiığimizi öğreniyordum. Her müza
kerede ve her görüşmede ve kanun çıktıktan 
sonra da daha birçok şeyler öğrendim. Kurslar 
yaptık, konferanslar verdirdik, danışma büro
ları açtık. Bir vergi sistemi böyle kurulur. Giz

lilik içinde yaparsanız bütün hatalariyle bera
ber getirirsiniz. Eğer bunlar aleni olsaydı bu
gün benim söyleditkleriınin 10 mislini size 
bütün bu mahafil söyliyecekti ve böyle hatalı 
tasarılar, bu kadar ağır ve hakikaten yadırgana
cak tasarılar halinde Senatoya kadar gelmemiş 
olacaktı. İyi hazırlanmış olsaydı, bundan da 
memleket kazanacaktı. 

Vergilerde mükerrerlik. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten vergilerde 
mükerrerlik var. Sayın Başkan, işletme Vergisi
ni aldılar. Sadece işletme Vergisi değil; işletme 
Vergisi, inşaat Vergisi, diğer vergiler. Şimdi 
Belediye Gelirleri Kanunu gelecek, göreceksiniz, 
orada da var. Yani, Sayın Bakan dediler ki. efen
dim, onun mükellefi ayrı, onun mükellefi ayrı. 
Fark etmezki. Bir inşaat yapıyorsunuz, onun 
maliyetine tesir yapacak, belediyeye vereceksi
niz, ona vereceksiniz, bunu sattığınız zaman bil
mem kime vereceksiniz; o zaman bütün bunlar 
bu inşaatın, bu inşaat denilen şeyin varsa geli
rinden alınacak vergidir. Üst üste biner, kim 
verirse versin. O kadar önemli değil. Kaldı ki, 
vergilerde bir inikas hâdisesi var, vergi kimin 
sırtında kalır? Belli olmaz. Herkes vergiyi baş
kasına yükletmeye çalışır ve kartopu gibi bü
yür ve nihayet başkasının sırtmda kalır ve ya
hut da dağılır. O meseleler ayrıdır, kimin ver
diği. Asıl mevzuu önemlidir. Bir mevzudan bir
kaç tane vergi alıyor musunuz, orada mükerrer
lik vardır. Maalesef burada da vardır, misalle
rini göreceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, Gayrimenkul Değer 
Artışı Vergisi bahsinde biraz daha çok üzerin
de duracağım, önergem vardır, şimdi sizi yor-
mıyayım. Hakikaten bana çok ters gelen ve gö
rüşüme göre meşru bir temele de dayanması 
mümkün olmıyan bir garip, suijenerist bir vergi 
ile karşı karşıya bulunuyoruz, izin verirseniz 
onun bahsinde daha etraflıca üzerinde duraca
ğım. Ve sonra disiplini olmıyan bir vergi, tama
men mükellefin vaziyetine dayanan bir vergi, 
açıkgözü rahatlıkla sıyrılabilir. Sade vatandaş, 
namuslu vatandaş, bu yükün altında ezilebilir. 
Böyle bir vergi. Bunun vergi sistemimiz içerisin
de, eğer kanunlaşırsa çıban olacağına inanıyo
rum. Ayrıca sırası geldiği zaman bu hususu arz 
edeceğim. 
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Sayın Bakanın ileri sürdüğü görüşlere bu 
suretle mütalâamı arz ederek cevap vermiş olu
yorum. Kendisine teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. ((Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Finansman kanunu tasarısı ile Emlâk Vergi
si kanunu tasarısının görüşmelerini tamamlamak 
üzere Genel Kurulun saat 21,00 den itibaren ça
lışmalara devam etmesi hususunda karar ittiha
zım arz ve teklif ederim. 

Manisa Ankara 
Oral Karaosmanoğlu İsmail Yetiş 

FERİD MELEN (Van) — Takririn aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, gizlilik içinde hazırlandığından şikâyet 
ettiğimiz ve hakikaten 34 milyon vatandaşımızı 
ilgilendiren ve üzerinde çok dikkatle durmamız 
gereken bir tasarıyı böyle süratle, gecenin ka
ranlığında geçirme gayreti göstermemelerini ar
kadaşlarımdan rica edeceğim. Gecenin bu saatin
de ümid ediyorum ki, arkadaşlarımızın birçoğu 
yorgun olacaktır ve bu arkadaşlarımızın yor
gunluğundan faydalanılaxak böyle bir kanunu 
çıkarmak hem memleket için, hem de Parlâmen
to için iyi bir h^eket ve iyi bir davranış olmı-
yacaktır. izin verirseniz buna yarın başlıyalım 
ve sükûnetle tetkike devam edelim. Aksi halde 
birçok arkadaşlar saat 21,00 de gelmiyecektir, 
belki de çoğunluk olmıyacaktır, belki çoğunluk 
bulamıyacaksınız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 

Bir başka takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Şahısları adına yapılacak konuşmaların 
10 ar dakika olarak tahdidedilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Muş 
isa Bingöl 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde söz istiyen? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ben varım. 
NAZİF ERGENELİ (Edirne) — Demin tak

rir oya kondu, reddedildi. 
BAŞKAN — Efendim, o zaman müzakere 

başlamamıştı. Belki oyunu kullanan sayın üye
ler oylarını kullanırken ne kadar devam edip, 
etmiyeceği hususunda bir tahmin yapamamış 
olabilirler. 

Bu itibarla, o takrir oya konalı aşağı yukarı 
6,5 saat oluyor. 

Sayın Kalpaklıoğlu, takririn aleyhinde mi 
söz istiyorsunuz, buyurunuz, efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, sabahleyin bu mevzuda 
aynı maksada matuf olarak bir takrir verildi ve 
reddedildi. Şimdi Sayın Başkanın ifade ettiği 
gibi, aradan saatler geçti, şartlar değişti, tekrar 
takrir oya konulur ve kabul edilir, diyor. 

Evet, edilebilir. Siz de bu takriri kabul eder
seniz o takrire göre de karar alırsanız ona amel 
edilir. Doğru. Fakat, arada ne değişmiştir, kaç 
tane arkadaşımız gelmiştir de şahsı adına şura
da fikirlerini beyan etmiştir ve bu 10 dakikanın 
çok ötesinde saatler almıştır da bu yüzden mü
zakereler gecikmiş («Bravo» sesleri) ve kanunun 
çıkması çıkmaz bir hale getirilmiştir, yahut bir 
hakkın suiistimalini temin eder mahiyette ve 
mânada arkadaşlarımız arka arkaya çıkmıştır 
da şahsi fikirlerini uzun uzun söylemiştir de ka
nunun müzakeresi gecikmiştir. Böyle bir hal yok. 
Aksine hiç kimse konuşmuş değil. Daha henüz 
gruplar adına olan konuşmalar tamamlanmış ve 
gruplar adına fikirler tebellür etmiştir. Fakat, 
şahıslar adına ise kimse konuşmamış. Hemen bir 
takrir, sabahleyin reddedilir; öğleden sonra bir 
takrir, konuşmalar 10 ar dakikaya insin. Bu böy
le de kalmıyacak, âdet haline geldi, 3 tane adam 
konuştu mu 5 dakikaya insin diye bir takrir da
ha verilecek. Bu, nereye kadar gidecek, biz bu
raya ne diye geldik? 

BAŞKAN — 10 dakikadan aşağıya inmez 
efendim, Tüzüğümüz 10 dakikadan aşağıya in
dirtmez. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Kayserililer beni buraya boş oturmak için gön
dermedi arkadaşlar. Hepiniz böylesiniz. Müsaa
de edin de... («Yaşa, yaşa» sesleri.) Sis de yaşa
yın. 
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Müsaade edin de şurada fikirlerimizi söyli-
yelim. 

Bu kadar milyon insanın sırtına milyarlarca 
yük yüklüyorsunuz bir kalemde, vergileri vere
ceksin diyorsunuz ve bir sürü şurada tatbikatın 
kolaylaşması için fikirler ileriye sürülüyor. Ama 
10 dakikaya inhisar ettirirseniz, hiç kimse fikri
ni söyliyemez hale gelecek, kısa bir müzakere ile 
bu kanun da çıkmış olacak. Her halde bundan 
ne biz, ne de memleketin faydası olmaz. Müsa
ade ediniz, birbirimizi dinliydim, birbirimizi an
lama imkân ve fırsatını bulalım, birbirimizin 
fikrinden istifade edelim. Fikirler dile gelsin, 
izah edilsin, Hükümet ve Komisyon ne söyliye-
cekse söylesin. Her biriniz serbestsiniz, istedi
ğiniz gibi bu konuşmalardan sonra reyinizi kul
lanırsınız. Ama böyle, her zaman olduğu gibi, 
bu kadar mühim kanunu diğer kanunlar gibi 
kabul edip, üç beş dakikanın içine sığdırmak 
suretiyle bir oldu bittiye gelinmesine sureti ka-
tiyede gönlüm razi değil, takririn aleyhinde oy 
kullanmanızı istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir, efendim, 

Sayın ismen. 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; vergi hâsılatında 
önemli artışlar sağlıyacak olan bâzı vergi zam
ları ve yeni vergiler getirilmek istenmektedir. 
Bunların temel amacı, cari varidat ihtiyacını 
karşılamaktır. Vergilerin temel amacı bu ol
makla beraber, sadece bu maksatla ve acele bir 
şekilde vergi zamları yapmak doğru değildir. 

Bilindiği gibi, vergilerin varidat temin et
mekten gayri etkileri de vardır. Meselâ; gelir 
dağılımı üzerine etkisi vardır, vergilenen insan
ların gelirleri azalmış olur, vergilenmiyen veya 
daha az vergilenen insanların maddi durumları 
düzelir. Bundan ötürü vergileri, gelir dağılımını 
şu ya da bu istikamette etkilemek üzere kul
lanmak mümkündür ve nitekim kullanılmakta
dır da. 

Ayrıca vergilerin, yatıırmîarı kontrol etmek 
şu, ya da bu istikamete sevk etmek bakımın
dan da etkileri vardır. Bundan ötürü vergileri 
bir ekonomi politikası vasıtası olarak kullanmak 
da mümkündür. Nitekim kullanılmaktadır da. 

Demek oluyor ki, vergileri yalnız bir vari
dat kaynağı olarak değil, fakat aynı zamanda 
sosyal ve ekonomik politika aracı olarak da gör
mek ve kullanmak lâzımdır. 

Bu itibarla elimize gelmiş olan ve çok geniş 
bir almış kapsıyan yeni vergilerin ve zamların 
gelir dağılımı üzerindeki, hem sosyal, hem eko
nomik hayat üzerindeki etkilerini derinliğine 
ve genişliğine incelemiş olmak lâzım gelirdi. Oy
sa ki, bu kadar kısa bir zaman da bu gibi araş
tırmaların yapılmış olduğunu da zannetmiyoruz. 

Sayın senatörler, sosyal adalet konsunda ge
nel olarak son vergilerin ve zamların, vergi siste
mimiz içindeki vasıtalı vergilerin ağırlığını ar
tırdığını düşünerek, olumsuz bir kanaate var
mak mümkündür. Yani bu vergi zamlarının ge
lir vergisiyle ve diğer dolaysız vergilerle sağ
lanması haline göre, bugünkü durum daha ada
letsizdir. Denebilir M, getirilen vergilerin pek-
çoğu daha ziyade varlıklı insanların satın aldık
ları mal ve hizmetler üzerine konulmuştur. Bun
dan ötürü vasıtasız vergiler gibi adaletli ver
giler grupuna girer. Bu pek yaygın iddiadır, 
buna karşı şunu önemle belirtmek isteriz ki, dü
şük gelirli insanlar da, vergilerin hedef aldığı 
mal ve hizmetleri az da olsa satın alırlar. Za
ten çok defa zenginle fakir arasındaki fark sa
tın alınan malların çeşidinden ziyade miktariy-
le ilgilidir. Yani, aynı mallan ve hizmetleri zen
ginler daha çok, fakirler daha az satın alırlar. 

Tabiîdir ki, fakirlerin de hiç satın almadık
ları yalnız zenginlerin satın aldıkları bâzı mal ve 
hizmetler vardır. Bu sözlerimizin bu kısmı ta
biîdir ki uygulanmaz. Kaldı M, pahalı oldukları 
için az gelirli sınıfların satın alamadığı mallan 
vergileyip, bütün bütün bu sınıflarca alınmaz 
hale getirmenin ne dereceye kadar sosyal ada
lete uygun olacağı da tartışılabilir. 

Sayın senatörler; bütün bunlan getirilen 
verelerle adalet yönünden pek geçerli ve söz 
söylenmez vergiler olduğu şeklindeki tutuma 
karşı söylüyorum; bu vergilerin adaletsizlik de
recesini söylediğim sebeplerden ötürü pekâlâ 
su götürür. 

Şimdi bir de vergilerin varidat getirme yö
nüne bir göz atalım; 1970 yılı bütçesinin, 600 
milyon Türk lirasından daha fazla açık verme
mesi için, 1970 malî fiili tahsilatının 1969 yılı 
fiilî tahsilâtına nazaran 5 milyar lira kadar da-
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ha fazla olması lâzımdır. Oran olarak % 25 bir 
artış ifade eden bu tahsilatın gerçekleşmesi ol
dukça güçtür. Özellikle malî yıldan bir hayli za
manda kaybedilmiştir. Halen 1970 malî yılının 
5 nci ayı içerisindeyiz yani, malî yıldan % 40 
civarında bir kayıba uğramış bulunuyoruz. Oy
sa bütçe hesapları ve denkliği yapılırken bu ver
gilerin böyle malî yılın ortasında değil her halde 
başında çıkacağı düşünülmüştür. Bundan ötü
rü cari bütçenin bu tahmin edilenin çok üstün
de bir açık vereceğinden hiç kuşkunuz olma
sın. 

Sayın senatörler, bu vesileyle diğer bir nok
taya değinmek istiyorum; bilindiği gibi bu ver
gi zamlarının asıl sebebi memur maaşlarına ya
pılmak istenen zamdır. Bütçe de bu zam için 2 
milyar civarında bir ödenek vardır. Diğer ta
raftan halen personel masraflarının tümü 8 
milyar civarındadır. Yani, bu ödenekle memur 
maaşlarına ortalama olarak ancak % 25 oranın
da bir zam yapılabilir. Böyle bir zamın kifa
yetsiz olacağı da açıktır. Kaldı ki, müzakere 
edilen göstergeye ve katsayısının 7 olarak ka
bul edilmesi karşısında ortalama zammın % 
25 in çok üstünde olacağı da açıktır. Bu durum
da ya katsayı düşürülerek ortalama zam 2 mil
yarlık tahsilatla karşılanacak bir seviyeye in
dirilecekti, ya da bütçenin öngörülenin çok üs
tünde bir açık vermesi göze alınacaktır. Bu ikin
ci şıkkın Hükümetin nasıl uygulayabileceğini gö
receğiz. Bu takdirde, fiyat artışlarının yani 
enflâsyonun hem ekonomik dengeyi daha da 
bozacağı hem de yapılmış olan bu zamları silip 
süpüreceği meydandadır. 

Getirilmiş olan vergi zamlarının, bu son ihti
mali de bertaraf edecek nitelikte olmadığını da 
işaret etmiş oluyorum. 

Sayın senatörler; Devlet varidatının istikrar 
kazanmış bir vergi sistemiyle sağlanması esas
tır. Bu sistemde gelir vergisinin ve diğer vası
tasız vergilerin ağır basması ve meselâ, biz de 
olduğu gibi tarımsal kazançların vergi dışı kal
maması gerekir. 

Devlet masraflarının da bu vergilerin artış 
durumuna göre ayarlanması lâzımdır. Yoksa, 
Adalet Partisinin bir süredir âdet edindiği gi
bi, her bütçe kanuniyle birlikte bir de finans
man kanunu getirmek ciddî bir iş değildir. 

Sayın senatörler Yüce Kurulu saygı ile se
lâmlarım, 

BAŞKAN — Sayın Hooaoğlu. 
ÖMER LÛTF1 HOOAOĞLU (Trabzon — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; insan oğlu
nun gelişme tarihinde hiç şüphesiz devlet kura
rak birlikte yaşamak en önemli kademelerden 
birisini teşkil eder. 

Devle i hizmetlerinin yürütülmesi için elbette 
ki, masrafa ve paraya ihtiyaç vardır. Devletin 
bu yükünü fertlerin malî güçleri ve kuvvetleri 
nisbetinde paylaşmaları da tabiîdir ve hattâ bu 
bir vazifedir de. Bu sebeple elbette ki, vatan
daş vergi verecek, Hükümetler de vergi getire
ceklerdir. Ancak vatandaşlara bu mükellefiyet
ler yüklenirken, normal ölçüler dışına çıkma
mak, vatandaşın ödeme gücünü gözden uzak 
tutmamak gerekir. Yoksa «Vur abalıya» de
mek meseleyi halletmez. «Eti ne budu ne de
mek» ve meseleye bu yönden bakmak gerekir. 

Sayın arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız 
tasarı Hükümet tarafından 1970 Finansman ka
nunu tasarısı olarak teklif edilmişti. Elbetteki bu 
gelen teklifin veyahut gerçekleştirilmesi istenen 
vergilerin 1970 yılma münhasır olmadığını ko
misyon düşünerek 1970 yılım kaldırmış ve isa
betli olarak Finansman kanunu tasarısı adını 
vermiştir. 

önce görüşen arkadaşlarımın da işaret ettiği 
gibi, bu kanun 4 yeni vergi getirmekte ve 6 ver
giyi de büyük ölçü de değiştirmektedir. 

Kanun tasarısı hakkında çoğunlukla aleyhte 
olmak üzere birçok şeyler söylenmiştir. Bâzı 
hususlara işaret etmek üzere bendeniz de söz al
mış bulunuyorum. Söylenenleri tekrar etmemeye 
gayret edeceğim ve sabrınızı suiistimal etmiye-
ceğim. 

Tasarı tetkik edildiği zaman, ilk bakışta an
laşılacağı gibi, tasarının gelişinde bütçede mev
cut bulunan ve Personel Kanununun tatbikatiyle 
daha da artacak açığı kapatmak veya daraltmak 
arzusu rol oynamıştır. Buna ilâveten tasarının 
İkinci Beş Yıllık Plânın ve 1970 programının 
hedef ve tedbirleriyle ilgili olduğu da görül
mektedir. Bu hususta Sayın Bakanın görüşüne 
iştirak ediyorum. Yani plânda vergi tahsilatı 
hususu, vergilerin düzenlenmesi öngörülmüş ve 
1970 programında da gayet açıklıkla bu tedbir
ler sıralanmıştır. Sayın Bakan bunları sırala
dığı için tekrar etmiyeceğim. 

Görülüyor ki, getirilen yeniliklerin çoğu plân 
ve 1970 programının içindedir. Plân ve prog-
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ram tetkik edildiği zaman görülecektir bu hu
sus. Yalnız ilgi çekici husus şudur; gerçekleş
tirilmek istenenler Gayrimenkul Kıymet Ar
tışı Vergisiyle, Veraset ve İntikal vergileri 
hariç tutulursa, daha çok Vasıtalı Vergilerle 
ilgilidir. Programdaki tedbirler arasında bulu
nan Vasıtasız Vergilerle, Gelir Vergisi teşkilâ
tına ait değişiklik getirilmemiştir. Bu duruma 
göre Vasıtalı Vergilerin, Vasıtasız Vergilere gö
re ağırlığı daha da artacaktır. Saniyen idari 
teşkilâtta ıslâhat yapılmadığından getirilen ted
birlerin tatbikat imkânları güçleşecektir. 

Muhterem senatörler, bir hususa daha müsa
adenizle işaret etmek istiyorum. Yakın bir ge
lecekte bu vergilerin birçoğunu değiştirmek 
durumu ile karşı karşıya kalacağız. Bunu her 
şeyden önce müşterek pazarla olan durumumuz 
zorlamaktadır. Müşterek Pazarın üye ülkelere 
yüklediği çeşitli sorumluluklar arasında Vasıta
lı ve Vasıtasız vergilerin ahenkleştirilmesi de 
vardır. Holanda ve italya gibi memleketler 
şimdi bu mesele ile karşı karşıyadır. Gene bu
nun gibi Müşterek Pazarın tanıdığı, kabul et
tiği katma değer Vergisine direkt olarak geçil-
meyişinin ve işletme Vergisinin buna bir geçiş 
devresi olarak kabul edilişini de anlamak, bu
nun sebebini çözmek güç olmaktadır. Kanaa
timce Katma Değer Vergisi doğrudan doğruya 
getirilip bunun içindeki oran nisbetleri ilk ham
lede düşük alınır, sonunda ayarlama yapılırsa 
bir kademe daha ileri gidilmiş olacak idi. 

Bu vesile ile malî idaremizde görülen çok 
sık vergi değişiklikleri yapma alışkanlığına da 
temas etmeden geçemiyeceğim. İdeal vergi sis
temi, saman içinde, sık sık müdahalelere lüzum 
göstermeden, millî gelirdeki artışları takibede-
bilmelidir. Yani buna uyabilecek esneklikte 
olabilmelidir. Türkiye'de yıllardan beri süre ge
len alışkanlık hemen her yıl yeni vergiler ge
tirmek, mevcut vergileri kaldırmak veya değiş
tirmek şeklinde olmuştur. Nedense Cumhuri
yetten bu yana, vergi kaynaklarını iyi kul
lanmak yolunu bulamadık. Fakat devamlı
lığı olmıyan kısa ömürlü vergileri getirmekte 
bir hayli beceriklilik gösterdik. 'Sıkışınca aynı 
sebepleri ileri sürerek, aynı mahiyetteki vergi
leri sık sık yüce milletin huzuruna getirdik. 
Şeyle ki: iktisadi durumumuz bozuk dedik, Buh
ran Vergisini getirdik. Bütçede açık var dedik, 
geis:Yı Muvazene Vergisi dedik, şimdi de aynı 
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sebeple bütçede açık var, gelsin finansman ver
gileri. Başka bir deyimle gelsin ikinci muvaze
ne vergisi. 

Gerçek şu ki, arkadaşlar; kaynaklardan is
tifade yolunu bulamadığımız gibi, sık sık deği
şen istikrarsız verdilerden de kurtulamadık. El
bette bunun bir sebebi olması gerek. Sebebi ka
naatimce siBtemitn katılığı yanında, vergilerin 
hazırlıksız getirilmiş olmalarında aramalıdır. 
Nitekim, getirilen bu vergiler de, yeteri derece
de hazırlıklı olarak Meclislere getiriılmemiştir. 
Tasarı hazırlanırken vergi reform komisyonuna 
sorulmadığı ve diğer kuruluşların fikrinin alın
madığı iddialar arasındadır. Halbuki bu gibi 
konuların tartışılmasında sayısız faydalar var
dır. Biır bakıma bu rejimin de icabıdır. Tartış
mada tenkidediliyorum 'diye çekingenlik gös
termek yerine, tenkidi, daha iyiyi bulmak içici 
yardım olarak kabul etmek gerekir. «Barikayı 
hakikat, müsademeyi efkârdan» doğar sözünü 
unutmamalıdır. Her nedense Hükümet getirdiğâ 
tasarıyı aşın bir gizlilik içinde hazırlamış, güm
rükten mal kaçırırcasına ve baskın basanındır 
sözüne tam bir sadakatle Yüce Meclislere sun
muştur. Bu sebeple tasarının iyi hazırlandığına 
ve olguniaştırılarak getirildiğime inanmak güç 
olmaktadır. Binaenaleyh, birçoklarını kısa bir 
müddet sonra değiştirmek durumu ile karşı kar
şıya gelince şaşmamalıyız. 

Muhterem arkadaşlar, tesbit edilmiştir k:ı, 
vergilerin sık sık değiştirilmesi iktisadi hayat
ta hesaplı hareket i :enkânsız kılmakta ve eko
nomik hesaplara dayanan ciddî firmaları bü
yük zararlara sokmaktadır. Bunun da sonucu 
olarak iş hayatında bir kaptı kaçtılık doğmak
tadır. 

Sayın Senatörler, Hükümetin getirdiği malî 
tedbirlerle ekonomik politikanın hedeflera hx 
olmazsa birçok noktalarda tezat halindedir. 
Müsaadenizle basit misallerle arz edeceğim. Bir 
tarafta ormanların korunması üzerinde t a 
likle durulur. Anayasamızda da bununla ilgili 
hüküm vardır, Diğer taraftan likit gaza vergi 
konulur. Halbuki muhterem arkadaşlar, Devle
tin bir kolu likit gazı köylere yayabilmek için 
son derece gayret gösterir, teşvik eder bunun 
için para harcar, emek harcar. Diğer taraftan 
Devletin diğer kolu, bunun karşısına vergi ile 
çıkar ve likiti gazın köylere yayılmasına az da 
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olsa dur der ve onman tahribatını teşvik eder 
dnıruma girer. 

İkinci olarak, Taşıt Alım Vergisi üzerinde 
duracağım. Muhterem arkadaşlar, hepinizin bil
diği gibi TürkİQre1de otomobil fabrikaları kurul
muştur. Bu fabrikalar plânlamanın onayı ile 
kurulmuştur. Teşvik de görmüştür. Şimdi Sayın 
Hükiimet otomobil talebini kısma için tedbirle 
huauTTuraza geliyor. Bu aradaki tezada bilhas
sa dikkatinizi celbetmek isterim. Bu f albr'ilsalar 
yeni kurulduğuna göre dış memleketlere bun
ların ihracını düşünmek ilk senelerde imkânsız
dır, Binaenaleyh, yurt idinde satılacaklardır, 
buraya para yatırılmıştır. Arkadaşla? ilerde 
göreceksiniz, Sayın Ferit Melen'in dediği gibi, 
bu kanunların bir çoğu üzerinde vatandaş ta
rafından baskı yapılacaktır. Bir tanesi' de bu 
otomobil sanayiıidir ve hükümetler, kim gelirse 
gelsin bunları değiştirmek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

G-ene bu nokta ile ilgili olarak köy yolları
na aşırı derecede önem vermişiz. Yol yaptırmak 
için hepimiz de gayret ederiz, bütün parlöman-
terler bunun iç:\n Köy İşleri Bakanlığına sefer
berdir. Peki arkadaşları', bu yollarda yürünecek 
mi, otomobil yapıldıktan sonra. Binaenaleyh, 
burada da Hükümetin bu tedbirine rağmen tah
min ettiği kısaltmayı yapamıyacaktır. O halde 
yükü yüklemekte sebep yoktur, muhterem arka
daşlar. Bahusus sosyal adaletten bahsediyorlar, 
orta gelirli bir arkadaşın yahut bir vatandaşın 
bir otomobil alması neden önlenmeye çalışılır? 
Mutlaka zengin adamların bir vasıtası haline mi 
getirmek lâzımdır, bu asrın medeni icadını. Mu
asır medeniyet seviyesine yükselmek bununla mı 
ölçülür? işte muhterem arkadaşlar, bu iki hu
susa işaret etmekten maksadım daha çok Hükü
metin getirdiği malî tedbirlerle, ekonomik po
litikanın hedeflerinin tam bir çelişme halinde 
olduğunu işaret etmek içindi. 

Diğer önemli bir konu da vergi idarelerinin 
durumudur. Arkadaşlar, ağır ve aksak çalışma
ları ile dürüst mükellefleri canından bezdiren ve 
vergi kaçakçılığına bulunmak fırsatlar yaratan 
vergi idaresi ve vergi kazası yeni tatbikatta bir
çok aksaklıkların ortaya çıkmasına sebebola-
caktır. Vergi idaresi teşkilâtını düzenlemeden 
yeni vergilerin tatbikatından fazla bir şey um
mamak gerektiğini müsaadenizle ifade etmek 
isterim. 

Sabrınızı tüketmeden konuşmalarımı şöylece 
özetlemek isliyorum. Tasarı aşırı bir gizlilik 
içinde hazırlanmış, tartışılmasına yol açılmamış 
ve olgunlaştırılmadan getMlmlişitir. Vergi kay
nakları isabetli seçilememiş kolay fafkat âdil ol-
mıyan vasıtalı vergiler tercih edilmiştir. Tasarı 
hazırlanırken modern vergi sistemi ile dünyada
ki gelişmelere yeterli önem verlilmemiş ve aynı 
zamanda müşterek pazarın kabul ettiği esaslar 
gözden uzak tutulmuştur. Vergilemede halkın 
ödeme gücünün çok üstüne çıkılmıştır. Hükümet 
hesapsız harcamalarının yükünü ve kusurunu 
millete yüklemek yolundadır. Bunun ıstırabını 
vatandaşlarımız çekecektir. Vergiler, fiyat ücröt 
"bağlantısını yarışma haline getirmek islMaldm-
dadır. Beklenmedik fiyat yükselmeleri ekono
mik bünyemizde sarsıntılar yaratabilir. Tatbi
kata geçilince gayrimenkul sahibi olmak ve bu
nu devam ettirmek imkânsız hale gelecektir. 
BirCok vatandaşlar emlâkini Devlete terk etmek 
zorunda kalacaktır. Vergilemede seçilen hatalı 
ve akıl almaz usuller, korkuyorum M, vatanldaşa 
Âşür Vergisindeki adaleti aratacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, üzerinde çok durulan ve sayın iki ma
liyeci arkadaşımızın geniş bilgi verdiği bir ko
nuda belki fazla söz söylemeye lüzum yok. Ama 
şimdiye kadar edindiğimiz tecrübelerden, ger
çekler ne kadar acı da olsa, ne kadar açık da ol
sa bunun kabul edilmediği merkezindedir. Sayın 
Melen ve Sayın îzmen eski maliyeci ve mevzuu 
derinliğine tetkik etmiş arkadaşlarımızdır. On
ların ileri sürdüğü fikirlere beklerdim ki, Sayın 
Bakan hiç olmazsa % 50 sini evet doğrudur, 
haklısınız, aceleye gelmiştir, yanlış hesaplamışız, 
burada düzeltiriz, mesele halledilir, desinler. 
Fakat böyle olmadı, Sayın Bakan da başladık
ları noktada ısrar ediyorlar, gösterilen delilleri, 
ileri sürülen fikirleri ne kadar hakh olsa yine de 
bir tarafa atarak kendi noktai nazarlarını bize 
kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu aslında Parlâ
mentoda alışılagelen bir usul. Fakat mevzu o 
kadar aceleye getirilmiş, kanun o kadar çabuk 
ve acele hazırlanmıştır M, yalnız iki maliyeci 
arkadaşımız değil, birbiriyle aynı fikirde, aynı 
paralelde olmıyan partiler bu mevzuu çeşitli 
yönleri ile eleştirmişler. 
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Bir bakışma bu kanımda bası konular îşçi 
Partiiisü Sözcüsünün kolayca tasvibedeosği bir 
taşkınlık, bir genişlikle getirilmiş olduğu halde, 
İşçi Partisi tarafından dahi kabul edilmemiştir. 
Çünkü mesele bir prensibe dayanılmadian geti
rilmiştir. Yani yarın Işdi Partisi de iktidara 
gelse idi, belki alelacele böyle bir kanun hasır
layıp getirebilir eli. Sosyal adalete uygun bir ka
nun, bir vergi kanunu beklenilir bir kanundu. 
Meselâ arsalardan, gayrimenkulden bir vergi 
plınması lâzımdı. Hakikaten bu saha bos kalmış 
ve bir yeni vergi rezervi olarak duruyordu. O 
yoldaki vergilendirmeyi biz prensiplerimize, sos
yal adalete uygun buluyoruz, doğrudur. Ama, 
bir mevsııdan çeşitli adlarla ve çeşitli vasıtalarla 
vergi almanın, yalnız vergi tekniği bakımından 
değil, sosyal adalet bakımından da izahı miiaı-
Ibün değil. Bu Hükümet belli bir vergi ve belli 
bdr malî politika takibetmediği için hâdisele
rin şevki altında ve beliren ihtiyaçların karşı
sında ne tedbir bulabdliyoraa onu Meclise ge
tirmekte kâh bunları uzaktan seyrederek, kâh 
başka arkadaşlar, milletvekilleri, senatörler 
vasıtasiyle teklif ederek desteklemekte, kâh 
da kendisi karşısında olduğu hailde buna ses 
çıkarmamaktadır. Sadece bu bir yıl içinde per
sonel masraflarına yapılan zamların ne kadar 
aşın, ne kadar tetkitesiz, ne kadar sahipsiz 
bir maliye politikası ile karşı karşıya olduğu
muzu göstermeye kâfidir. Daha bundan birbu-
ouk, iki ay evvel bir sağlık personeli kadrola
rı geldi, geçti. Maliye Vekili buna sahip çık
madı, karşısına durmadı, tasvip de etmedi. 
Aleyhinde ama, gelsin, geçsin dedi. Diğer 
(taraftan Personel Kanunu geçiyor, Meclisten. 
Personel Kanunu bir esasta getirilmiş, belli 
bir ölçüsü var. Bir portesi var. Bunun içinde 
tuitmak lâzimgelirken sağdan, soldan gelen 
etkilerle Hükümet, bir esaslı prensibi müda
faa etmeksizin bunun karşısında âdeta, ken
dileri ifade ediyorlar, geldiği zaman ikibuçuk 
milyarlık bir portesi vardı, şimdi dör milyar
lık bir portesi oldu, bu nasıl Hükümet, nasıl 
malî politika? Meclislerin iradesine hâkim ola
maz hükümetler. Fakat, yine hükümetler bir 
sorumluluk altındadırlar. Bu sorumluluklarını 
her yerde herkesken evvel onların düşünmesi 
lâzım. Yoksa sadece oy almak, sadece Meclis
leri memnun etmekle malî politika yürütüle-

I mez. Hiçbir demokratik memlekette belli hu
dutları aşan mesuliyetleri kabule hif Mıma» 
mecbur değildir ve medbur tutulamaz. Böy
le olunca, takiholunan politikanın arkasın
da gidecek ve onun sorumluluğunu göğüs-
Myecek, insanlara ihtiyaç vardır. Hiçbir 
prensip, hiçbir kaide sahipsiz, kendi ben
dine yürütülemez ve yürüyemez. Yeni ge
tirilen kanun hakkmlda arkadaşlarımız detay-
lariyle bunları izah ettiler; Iben teferruat», 
girmiyorum. 

Arkadaşlar; bir idarenin iyiliği vatandaş
lar arasında ihtilâfı azaltmakla ölçülür. Ge
nel prensip budur. Bir vergtinin iyiliği ide mü
kellefleri arasında ihtilaflı itirazları azaltmak
la ölçülür. Görüyoruz ki, bu kanun daha baş
larken mükellefiyeti yaymaktadır, hu doğru
dur. VergilenJdirmenin esas prensiplerine uy
gundur. Fakat, ihtilâfları mükellefiyeti yay
gın hale getirmekten daha geniş bdr hale getir
miştir. Yani, 5 milyon mükellef yeniden mü
kellefiyet sahasına alınıyorsa 5 miljyon yeni 
dhitüâf getiriyor veya işi 2 milyon ihtilâf daha 
getiriyorsa, o vergi ne âdil, ne haklı, ne de 
iyi bir hâsıla verefhilir. Vergi hâsılatını sağ
lam temele bağlamak için ihtilaflı vergi getir
memek lâzımdır. Âdil vergi getirmek lâzım. 
Hem âdil değil, hem ihtilaflı vergiler getiriyo
ruz, ondan sonra da yeni, yeni ihtiyaçlar be
liriyor. Bakın şimdiye kadar yapıtaıası lazım-
gelen ıslahattan arkadaşlarımız bahsettiler. 
Ben bunların ikisini daha eklemek istiyorum. 
Muhasebei Umumiye Kanunu yıllardan beri dü
zeltilecek deniyordu. Maliye ile ilgili bir me
sele. ihale ve Eksiltmıe Kanunu düzeltilecek 
deniliyordu. Yıllardan beri ele alınmış, bir 
neticeye bağlanmamıştır. Bunların hepisi malî 
ıslahatın ve malî tedbirlerin alınmadığını gös
teriyor. Bu kanun Vergi Reform Komisyonun
dan, heyetinden geçirilmemiş. Geçirilmez. Çün
kü, bu reform kanunu değil. Reform kanunu 
değil ama, hiç olmazsa diğer reform tedbirle
riyle ahenkleştirmek için o heyetten bir müta
lâa almak, onüara inceletmek, kamu oyuna böy
lece sunmak lâzımgelirdi. 

Reform tasarıları bir zamanlar yıllarca uğra
şılmış, hazırlanmış? Ne iyileri gelmiştir şimdi
ye kadar bu Meclisten reform taşanları vergi-

I leri gelmiş geçmiştir. Fakat bu huzurunuza ge-
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ten kanun tasarısı ne bir reform hüviyetinde
dir, ne de ilk sevk edildiği gibi geçici bir ted
birdir. Zaten Türkiye'de şimdiye kadar geçici 
adıyla konulup da kaldırılan vergi hemen, he
men gösterilemez. Muvakkat vergi adıyla ko
nulmuş, sonradan yerleştirilmiş, ya adı değişti
rilmiştir yahut da verginin nisbeti değiştiril
miş ama, yine vergi sahasında kalmış. Bu da 
1970 yılı finansman ihtiyaçlarını karşılamak 
için getirilmiş olduğu ifade olunmasına rağmen 
komisyonda bir Finansman Kanunu haline ge
tirilmiş ve yarında bu tıpkı Tasarruf Bonoları 
gibi daimi vergiler arasına girecektir. 

Ben maruzatımı burada keseceğim. Sayın 
Bakandan ve A. P. ekseriyet partisine mensup 
arkadaşlarımdan bir şey rica ediyorum. Çok 
haklı talepler var, çok doğru tenkitler var. Bu 
yanlışları maddeler geldiği zaman taassubu, 
particiliği bir tarafa bırakarak içtihat yapalım, 
düzeltme yapalım, hem Senato varlığını göster
miş olsun, hem de biz huzur içinde, bu saatte 
çalıştığımıza göre, bir sonuca varalım. Aksi 
takdirde Hükümet böyle getirmiş, bu kadar ih
tiyacı vardır, biz Hükümeti müşkül durumda 
bırakmayız; evet Ferid Melen söyledi, çok hak
lıdır ama, ne yapalım, hele bu da böyle geçsin 
dememelisiniz ve dememeliyiz. Bunu demediği
miz ve bu şekilde hareket ettiğimiz takdirde bir 
vazife yapabiliriz, aksi takdirde günaha hepimiz 
ortak olacağız ve yarın seçim bölgelerimize git
tiğimiz zaman, o mükelleflerin karşısında hiç 
birimiz bilhassa bâzı konularda kolay, kolay 
kendimizi savunamıyacağız ve kolay kolay o 
mükellef vatandaşları da tatmin edici cevaplar 
bulamayacağız. Buna mahal kalmaması için mad
deler geldiği zaman yapılacak tashih teklifleri
ni, düzeltme tekliflerini desteklerseniz bir vazi
fe yapmış oluruz. Bu ümitle heyetinize saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; müzakeresini yapmakta 
olduğumuz Finansman Kanunu tasarısiyle, Ta
şıt Alım Vergisi, işletme Vergisi, Gayrimen
kul Kıymet Artışı Vergisi, Spor - Toto Vergisi 
namiyle dört yeni bir vergi zümresi getiril
mekte ve ayrıca da Gider Vergileri, Emlâk 
Alım vergisi, Veraset întikal Vergisi, Damga 
Vergisi, Harçlar ve Değerli Kâğıtlar Vergile

rine taallûk eden bu kanunlarda da değişiklik
leri ihtiva etmektedir. Tasarı 10 kısımda ifade 
olunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu tasarıda nedense 
bilmiyorum, şimdiye kadar takibedilen kanun 
hazırlama yolundan ayrı bir yol tutulmuştur. 
çok gizli tutulan bu tasarı ele alınırken mües
seselerin bilhassa Ticaret, Sanayi ve Ziraat Oda
larının, Baroların, Baro birliMerinin müta
lâaları alınmamıştır. 

Kendisini çok sevdiğimiz ve hürmet ettiği
miz sayın Bakan «buna hiç lüzum yoktur; da
nışarak sana vergi tahakkuk ettireceğiz, nedi-
yorsun diyerek mükelleften sormaya ihtiyaç 
yoktur» buyurdular. Evet, doğru. Bir hükümet 
bir vergi getirirken icaplara göre, malî vazi
yete göre, Anayasanın tâyin ettiği esaslar daire
sinde vergi getirebilir. Bu onun hakkıdır. Ama 
prensipler vardır dünya yüzünde. Bu prensip
lerden aynîınamas. O da, çıkarılacak vergilerin 
veyahut kanunların ilgili olan kompetan merci
lerden sorulması usulü beynelmilel kabul edil
miş usullerdendir. Nitekim, bâzı devletler, de
mokratik rejim içinde böyle bütün memlekeH, 
bütün vatandaşı muazzam mükellefiyetler altına 
sokacak olan bu kanunlar çıktıktan sonra, hattâ 
çıkmadan evvel, plebisite tabi tuttukları da gö
rülmektedir. Onun için bu kadar geniş mânada 
ifade edilen mükellefiyetlerin mahrem tutul
masında isabet olacağı kanısına iltifat etmek 
mümkün değildir. 

Anlaşıldığına göre Hükümet, maaş verebil
mek ve bâzı finansman borçlarını cdiyebilmek 
maksadiyle, bu tasarıyı alelacele hasırlamış ve 
Meclislerden geçirme gayreti içine düşmüştür. 
Hemen ifade edelim ki, tasarı bu işlerle meşgul 
olan muktedir maliyecilerle ve tekmil vatandaş
larca iyi karşılanmamıştır. Canım, iyi karşılan
sın, karşılanmasın, ben bu tasarıyı çıkaracağım. 
Evet, çıkaracaksınız ama, bâzı meselelerle de 
karşıkarşıya geleceksiniz. Anayasa ne diyor? 
Anayasanın «Vergi ödevi» diye tesbit ettiği 
61 nci maddesinde, «herkes, kamu giderlerini 
karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde
mekle yükümlüdür.» der. Esas budur. Bu esas 
hiçbir zaman hükümetler tarafından göz önün
den kaldırılamaz, Vergi alacağım derken vergi 
r.*l?!etii olacak ve vergi halkı çiğnerniyecek. 
Ama, çiğniyecekse Çiğnerniyecek diyorsun 
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ama, çiğniyeeekse ne olacak? Anayasaya mu-
halif olacak. Vergiyi öyle bir şekilde alacaksı
nız ki, vergi verilebilecek vaziyete girebilsin. 
Halk memnuniyetle vergi verebilsin. Şimdi bâ
zı vergilerden belki halk memnun değildir. Ama, 
şimdi bu vergiler çıkınca hiçbir şahıs «Böyle 
bir vergi getirdi, hepimizi kurtardı, Allah razı 
olsun Hükümetten» diyemez ve diyemiyecektir. 
Onun için benim şahsi kanaatime göre, malî güce 
uygun bir vergi tasarısiyle karsıkarşıya deği
liz. Vergi tasarısı sosyal hayatımıza müessir 
olacak ve bütün ihtiyaç maddelerinde müthiş bir 
pahalılık ve çekilmez bir hayat vücuda gelece
ğinden asla şüphe etmiyorum. Bu vergilerin bir 
kısmı yeni ihdas edilmiştir. Halk alışık değil
dir ve katı bir usulle gelmiştir. Alışık olduğu
muz vergi cibayeti yoktur, bu tasarılarda. Lo
kantaya gireceksin vergi vereceksin, bir şey ala
caksın, vergi vereceksin.. Devlet, böyle bir ver
gi getirmemiş, şimdiye kadar. Yeni getiriyorsu
nuz. Bari, hiçolmazsa hafif bir şey olsaydı. Katı 
usullerden ayrı oysaydı. Olmadı. Cesaretle 
meselelerin üzerine gidiyorsunuz. Bilmiyorum, 
bu cesaret sizleri nereye kadar götürebilecektir? 

Ekonomik hayatımızda ciddî tesirler olaca
ğından şüphe etmiyorum, Hükümetin gerekçe
sinde, «bu tedbirler harcamalar ile gelirler ara
sındaki dengesizliği kaldırmak, istihlâke yönel
me hareketlerini karşılamak maksadiyle getiril
diği» ifade olunmaktadır. Filhakika, harcama
lar artmıştır. Ancak, harcamalarımız plân he
defleri üstüne çıkmakta olduğundan dengesizlik 
de büyümüştür. Bu dengesizliği kim yapmıştır? 
Bu dengesizliği iktidar getirmiştir, vücuda. Den
gesizlik iktidar tarafından vücuda getirilince, 
kabahati halka yüklemek onlardan tahammül 
edilmez vergiler almak hiçbir zaman kabul edi
lecek şeylerden değildir. Hükümet, çaresizlik 
içinde kalmış ve bir buhran noktasına gelmiş, 
Sayın Melen'in dediği gibi, dar bir boğazdan 
şimdi, geçmektedir. Bundan kurtulmak inin de 
tedbirler getirdiği gözüküyor. Sayın Melen.'?. 
burada zevkle dinledik. Hakikaten bu mesele
nin en kompetanı olarak Melen ve izmen arka
daşlarımız meselelere daha ziyade dikkatle, cid
diyetle eğildiler, kendilerini takdir ediyorum, ve 
büyük meselelerde vergi meselelerinde Hükü
meti ikaz ettiler. Bu ikazlara ne kadar kıymet 
verileceğini görmek istiyorum. 

Tedbirlerin büyük kısmı vergi adaletine uy
mamaktadır. A. P. Hükümetlerinin yanlış yol
dan gidişi Devletimizi, milletimizi malî ve ikti
sadi bakımdan kötü bir duruma getirecektir. 
Bunda biç şüphemiz yoktur. 

Yine Sayın Melen'in dediği gibi, birtakım 
masraflara taallûk eden kanunların çıkmasına 
Hükümetler lakayt kalmışlardır, iktisadi Dev
let Teşekküllerinde plansızlık devam edip git
mektedir. Meselâ Ulaştırma Bakanlığı Bütçe
sini defalarca bu kürsüden tenkid ettiğimiz za
man, Denizcilik Bankası ve sair ulaştırmaya ta
allûk eden müesseselerin ne şekilde zarar gör
düklerini açık açık gösterdik. 440 sayılı Kanu
na göre ufak bir himmet kâfi iken, Hükümet 
her nedense bilmiyorum, bu iktisadi Devlet Te
şekkülleri ve tesisleri üzerine elini koymuş de
ğildir. Çünkü buralar iktidar için lâzımgelen, 
elde bulunması icabeden yerlerdir. Bunlara do
kunmak değildir, bunları rantabl hale ge
tirmek, onlardan istifade etmek, Devlet bütçe
sine bir şey katmak lâzımken, bu düşünceler 
hâkim olmak iktiza ederken; bu makamlar be
nim elimde bulunsun, buraya bâzı insanları geti
reyim, rey alayım düşüncesi her şeyin üstüne 
çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, üaülerek ifade ede
yim ki» az çok turizm işi ile meşgul olduğum 
için ifade etmek istiyorum; Hükümet getirdiği 
bu tasarı ile turizmi himaye prensiplerini balta
lamıştır. Birçok heyetler gelip geçmiştir Mil
let Meclisinde turizm işleri görüşülürken istan
bul'dan ve başka yerlerden gelen heyetlerle kar
şılaştım. Hakikaten hepisi üzgün ve müteessir 
idiler. Hiçbir aksiseda olmadı, tesirleri olmadı, 
Hükümet istediği gibi yaptı. Turizmin hima
yesini esas olarak kabul ediyoruz. Fakat on
lar?. vergilendiriyoruz, bunu kendi düşünceleri
me göre hoş bulmuyorum. 

Hükümet piyasadan habersiz gözüküyor, pro
testolar, iflâslar, mahkemeye başvuruşlar, tes-
biti delâil, bir sürü takipler alıp gidiyor Piyasa
da görülmemiş bir telâş, muazzam bir durgun
luk, şimdiye kadar hiç müşahede edilmemiş şe
kilde borçları ödememek halleri genişlemiştir ve 
hakikaten ciddî konular haline gelmiştir. Şimdi 
bu tasarı, bütün bu hallerin üzerine tuz biber 
eldyor. Yani mükellefi boğuyorsunuz, mükel
lef zaten müşkül durumdadır, her £iin çıkan ha-
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vadıslarle, sununla bununla, yanlış şekilde ta
hakkuk ettirilen vergilerle muztarip iken yeni
den onun sırtına kambur üstüne kambur getiri
yorsunuz. 

Arkadaşlarımızın dedikleri gibi, lokanta ve-
saireden vergi alınması usulü hakikaten çok ga
riptir. Belediyeye taalluk eden meselelerde, Fe-
rid Beyin dediği gibi «Maliye memurları bar
ları araştırmaktan başka bir netice vermiyecek-
tir» dedi. Hakikaten pek hoşuma gitti. Bele
diye memurları barlarda bazan dolaşırlar, niye 
maliyeciler dolaşmasın; galiba bu düşünce hâ
kim oldu. Onun için böyle bir kanun tasarısı 
getirilmiş oldu. 

Geçici Komisyonun bâzı madde ve fıkralar 
üzerinde ve cetvellerde tadiller yaptığını görü
yorum. Bu cihetten değerli Komisyonu övme
mek mümkün değildir. Ancak Komisyonun bize 
sunduğu gerekçeleri de kabul etmeye imkân gör
mediğimi hemen ifadeye mecburum. 

Arkadaşlarım, umumi olarak meseleleri şöy
le özetlersek: Kıymetli bir kardeşimizin dediği 
gibi, «sağa baktık, sola baktık vergi» haleti 
rubiyesinin içine tam mânasiyle girilmiş bir şe
kilde tasarıyı getirmiş oluyorsunuz ki, üzülme
mek kabil değildir. 

Bu tasarıda arz ettiğim gibi 10 kısımda mü
talâa edilen meseleler üzerinde bir parça daha 
fikirlerimizi ifade etmek istersek : 

işletme Vergisine şöyle bir bakıyoruz; ikinci 
kısım İşletme Vergisinden bahsediyor, bunun bir 
Gider Vergisi mahiyetinde olduğu anlaşılıyor. 
Nüfusu 20 binden aşağı yerlerde vergi muafiye
tini kabul etmek gayet garip bir hüküm. Vergi
nin kaçmasını mucip olacağı düşünülmemiştir. 
Bu kadar böyle vergi isinde senelerce meşgul 
olmuş kıymetli arkadaşlarımın ufacık noktayı 
düşünmemelerine ben imkân görmüyorum. Ama 
bunun altında ne var iyice pek anlıyamıyorum. 
Belki bunun altında bir şey var. 

Lokanta, meyhane tefriki bu verginin bele
diye vergisi olmayıp umumi bir vergi tadadına 
dâhil edilmesi de yanlıştır. Kırbahçesi işleten
lerden 3 000 lira alıyorsunuz; çalgılı çalgısız kır 
bahçesi. Vaktiyle gider otururduk, oradan iki 
tane adam geçer, oturur oraya, bir keman bir 
ut, birisi de gazel söyler çalgılı da olabilir Me
mur geldi mi, bu çalgılı kır bahçesidir; haydi 
çalgılı kır bahçesi için 3 000 lira. Bu bahçeler 
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zaten adamın yalnız nafakasını çıkarmaya mec
bur olduğu müesseselerdir. Kırbahçeleri işlet
meleri içkili olursa 3 000 den 40 000 e kadar, çal
gılı olursa 3 000 den40 000 e kadar vergi alına
cağı yazılı. Otel, motel, mokamplardan da, de
min arz ettim, 6 000 den 120 000 e kadar vergi 
alacaksınız. 

Bir de buradaki 2 numaralı tabloda, Kuyum
cular, sarraflar, mücevheratçılar ve saire % 10 
ndsbetimde Satış Vergisi, (meşkuk altın ve bile
zikler hariç). Bu bilezikler niçin hariç anlamak 
mümlkün değil? Hangiler dâhil, hangiler hlariç? 
Bu da birçok Mlülkaali mudibolduğu gibi tatbi
kat noksanlığını da vücu'da getirecektir, tsıban-
bul Kuyumcular Çarşısınla galiba bu maiyeci 
larkadaşlanmnz hiç uğramamışlar. Orada bile
zikler, meskukattan başka daha çok şeyler var. 
Mealkûk altın dendiği zaman bunun birtakım 
nevileri, cinsleri var. Nevi ve cinslerin hangi
sidir, o da ifade edilmemiş. 

Her çeşit kürk, kürkten mamul eşya grupu 
% 25. Doğru. Hattâ % 50 deseniz ben de razı 
olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, gayrimenkul kıymet 
artışı meselesi de yeni ihdas edilen vergüerimiz-
denıdir. Bu vergilere bilmiyorum Erez vergisi mi 
diyeceğiz, Demirel vergisi mi diyeceğiz? Eğer 
iyi olursa ismi olmıyacak, fakat fena olursa bu 
iki isim bu vergi ile beraber meşbur olacak. 

Bu tasarı iktisadi dengeyi tamamen bozucu 
nitelik taşımaktadır. Ve birtakım mağduriyet
leri mudibolacaktır. Kısa devrede değer artışı 
kabul edilir. Bu adam spekülâsyon için almış, 
kısa devrede tekrar satıyor, bir sene içinde de
ğer arümış, bu olur. Isitanbul^da günden güne 
artışlar var. Tamam, bu spekülâsyona meydan 
vermemek hepimizin fikridir, bunu kabul et
memek mümlkün değil. Ancak bunun haricinde 
uzun devrede değer artmış ise, ankadaşlarımız 
anlattı, bir adam kendine göre bir yer almış vak
tinde 3 - 5 bin liraya almış, meselâ arz edeyim, 
Bakırköy'ünde 4 bin liraya büyük bir yalı alın
mıştı, bugün 400 bin lira, fakat yer el değiştir
memiş, kendi yaptırmış veya satmalmış veya 
initilkalen gelmiş, bu durumda şimdi Gayrimen
kul Kıymet Artışı Vergisi ver bakalım, bu kıy
metin fazlasını. Bu olmaz arkadaşlar. Bu spe
külâsyon değil, canım. Durduğu yerde artmışsa 
ne kabahatimiz var. VelM Ebuzziya Bey vak-
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tiyle maliyeden, Millî Emlâk Dairesinden 700 li
raya sahilde bir mal almış. Şimdi o mal 1,5 
milyon İra ediyor. Vergiye mi tabi tutacaksınız, 
durup dururken Velid Ebüzziya Beyin vârisle-
rinıin ne kabahati var? 

41 neft madde, beyan meselesi. Hakikaten çok 
mühimidir. Yine bu noktaıda Melen arkadaşımın 
bayanlarından bahsedeceğim, bu seferki görüş
melerimden çok istifade ettik, «namuslu vatan
daş mağdur olacak» diyor. «Böyle vergilerden 
ikaçmjayı ütliyat edinmiş kimseler bu mükellefi
yetlere tabi olmıyacaklar» diyor. Ben de aynı 
kanıdayım. 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi filhakika 
lüzuımlu bir tedbir ise de, ben şahsen Hüküme
tin getirdiği tasarıdaki nisibetleri çok fazla bul
maktayım. Bu daha âdil bir şekilde ve spekü
lâsyona meydan vermiiyecek esaslara uygun ola
rak tansüm edilip Meclislere getirilebilirdi. Bu 
vergi mütevazi, orta halli vatandaşın ihtayacîa-
riyle zıt bir şekil almıştır. Zamlarla maliyetler 
ve fiyatlar yükseleceifetiir, ücretler artacaktır. 
Raporlarda da bu gözüküyor. Bize gönderilen 
fbirçok raporlar vardır, okuduk. Adam, ilmen an
latıyor, Sayın Maliye Bakanı «canım bu Maliye 
ilmi dediğiniz şey nedir, işte İM meseleden iba
rettir» buyurdular. Biz bilmiyorum pek mali
yeci değiliz ama, Hukuk Fakültesinde bir Maliye 

dersi vardı ve hu Ur ilmdi, kalın bir kitaptı ve 
en kofrktuğuımuz ders de o idi. Biîmılyonım, ma
liyeciler derslerden tabiî korkmamışlar o kendi 
meslekleridir ona bir diyeceğim yok, ama ilim 
deyip de i d vasfa indirmek, üM mesele haline 
getirmeyi ben garipsedim. O zaman maliye der
isinden niye korktuğuma şimdi pişman oldum, 
Hakikaten, yani İM meseleyi1 öğremseydik o za
man pekâlâ geçelbtilirdiJk 

BAŞKAN — Sayın özden saat 19 a geliyor, 
cümlenizi toparlamanızı rica edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, isterseniz burada keseyim. Gelecek celse 
devam edeyim. Daha 10 - 15 dakikalık sözüm 
var, tensibederseniz keselimi. (Devam etsin ses
leri) 

BAŞKAN — Oylamam lâzım. Çünkü daha 
geride 5 sayın üye sırada. Yani maddelere geç
memiz mümkün olanıyaoak, binaenaleyh mesai 
saatimiz dolmuştur. Cümlenizi bitirmenizi rica 
edeyim. 

EKREM ÖZDEN 
ederim, efendim. 

(Devamla) — Teşekkür 

BAŞKAN — 17 . 7 . 1970 Cuma günü saat 
10,00 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

|ı«—ı * • 

5. — DÜZELTİŞLER 

1457 sayılı Finansman Kanunu tasarısında aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır : 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

43 
47 
51 
71 
77 

8 
2 

25 
38 
28 
29 
31 
35 

müstakil 
vefgisi 
281 
revilecek 
vasıtasiyl 
çocuklarıne 
evelnme cüzdanları 
cüzdanları 

••">• ^ 
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mustatil 
vergisi 
26G 
verilecek 
vasıtasiyle 
çocuklarına 
evlenme cüzdanları : 
cüzdanları : 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
94 NCÜ BİRLEŞİM 

16 . 7 . 1970 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —> Cumhuriyet Senatosu Balkanı seçimi. 
2. <— Komisyonlarda açık 'bulunan üyelikle

re seçim. 
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Finansman kanunu tasarısının Mil
let Meelisinee kalbul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî 
ve İktisadi ve ÎBütçe ve Plân komisyonlarından 
3 fer üye adınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu '(Millet Meclisi : 1/330; Cum
huriyet Senatosu : 1/1129) (S. Sayısı : 1457) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. -— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 *nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labınm ve: (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 îneü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi üle Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün !5, 8, 11,13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teMifi ve Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/266) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Sup
hi İGürsoytrak'uı, İTHY Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna 
dair Senato araştırması istiyen -önergesi (10/33) 

3. •— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'mn, İçtüzüğün '87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük: teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısi : 1441) (Da
ğıtma tarihi /: 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un, 
TRT Ankara Teelvizyonuna dair Senato araş
tırması istiyen 'önergesi (10/34) 

5. •— Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama do-
kıınulm'azlıklarmm kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2.6.1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşnnıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve îbu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

X 7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni re 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari
hi : 18 . 6 . 1970) (Bitiş tarihi: 29 . 7 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının 



(kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) >(S. Sayısı : 1455) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

ÎKÎNCı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

1. — Genelkurmay Baştanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısınm Millet Mecli
since fcaibul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, (Millî Savunma ve Büt
çe Ve Plân (komisyonları raporları (Millet Mec

lisi 1/181; Cumhuriyet .Senatosu 1/1127) (S. 
Sayısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve teş
kilâtı hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa Ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) (S. 
Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

X 3. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senaitosu İçişleri, Malî ve İktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye 
alınmak suretiyle (kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1130) (S. /Sayısı : 1461) (Dağıtma tari
hi : 11 . 7 . 1970) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1457 

Finansman kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 

alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/330; Cumhuriyet Senatosu 1/1129) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 197) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1783 

29 . 6 . 1970 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1970 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kaJbul edilen, Finansman kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu tasarı 20 . 5 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 . 6 . 1970 tarihli 106, 107, 108, 109, 111, 112 ve 113 ncü Urleşiyn-
lerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 197) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/1129 
Karar No. : 2 

2 . 7 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1970 tarihli 113 ncü Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Finansman kanunu tasarısı, komisyonumuzun 1 ve 2 Temmuz 1970 tarihli 
'birleşimlerinde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, Taşıt Alım Vergisi, İşletme Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi ve Spor -
Toto Vergisi namiyle dört yeni vergi ihdas edilmek ve Gider vergileri, Emlâk Alını Vergisi, Ve
raset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi kanunları ile Harçlar ve Değerli Kâğıtlar kanunlarında 
değişiklik yapılmak suretiyle, hem 1970 yılı Bütçesinin finansman ihtiyacının karşılanmasını, hem 
de sözü 'edilen vergilerde bünyevi ıslahat ile, tatbikat güçlüklerinin bertaraf edilmesini öngörmek
tedir. 
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1970 yılı Bütçe Kanunu ile geçen yıl bütçesine nazaran mevcut 'hizmetlerden bâzıları genişletil

miş, yeni bâzı hizmetler ihdas edilmiş ve bunların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli tahsi
sat öngörülmüş bulunmaktadır. Bütçe Kanununda yer alan bu giderlerin vergi varidatı ile karşı
lanmasının bir zaruret olduğu bilinen bir gerçektir ve demokratik rejimlerin Devlet hayatına 
kattığı bu anlayış, muhakkak ki bu rejimlerin en kuvvetli yanım teşkil ettiği gibi, müstakbel ge
lişmelerinin de bir teminatıdır. Bu esas, aynı zamanda milletlerin tekâmülünde ahlâkilik prensi
bini ön plânda tuîtaın anlayışın tabiî bir neticesidir. Bu suretle millet ve fert olarak gelecekteki 
ümitlerin ancak çalışma ve tasarrufla gerçekleş ttirilebileceği fikri benimsenmiş olmaktadır. 

Kalbul etmek gerekir İki, sağlam bir malî politika ve istikrar içinde -gelişmeyi gaye edinen ımo-
dern devletlerde olduğu üzere, memleketimizde de, bütçe kanunları ile teısMt edilen giderlerin ye
rine getirilebilmesi için öngörülen vergi tedibirlerinin birlikte ele almiması zaruri 'bıılunlmaktadır. 
Anealk, ekonomik ve (sosyal kalkınmamızı sağlarken, ekonomimizi istikrar içıinJde ve dengeli olarak 
geliştirmenin güçlüğü de ortakladır. Filhakika, istihdam seviyesindeki yükselmeler, kamu harcama
larının ve özel yatırımların artışı yanında vergi politikası yolu ile düşük gelir gruplarının satmal
ına güçlerinddki artmalar ve bilhassa inşaat sektörüne olan aşın talep, ekonominin büyük ölçüde 
istihlâke yönelmek temayülünü laırtırmış 'bulunmaktadır. 15u itibarla, 1970 programımda da öngö
rüldüğü üzere, artan talep baskısının 'kontrol altına alınması ve bunun için de program •heidefleri-
ne ve plân ilkelerine uygun olarak yapılacak hare a mal arla, mevcut mevzuata göre -sağlanacak ge
lir arasındaki dengesizliğin sıhhatli kaynaklarla giderilmesi icabetineJktedir. 

Ancak, memleketimizin içihde 'bulunduğu ekonomik ve sosyal şartların gereği olarak vasıtasız 
vergilerden 'beklenen sonuçları kısa vâdede almanın güçlüğü ortadadır. Bu özellik göz önünde bu
lundurularak hazırlanmış olan taLsarı, kısa vadeli tedbirlere taallûk etimekte ve 1970 yılı içlinde 
gelirlerin çeşitli harcama sahalarına intikal ederken vergilendirilmesi çarelerini getirmelktedir. 

Mezkûr tedbirler tesibıit olunurken, ayrıca zaruri olmıyaıı ihtiyaçları karşılıyaıiı ve ekonomik 
kalkınmanın hızını azaltıcı karakterdeki tüketim haı ea-nalarıııı muayyen ölçüde kısmak amacı gü
dülmüş ve 'bu sebeple geniş ımatrahlı vergiler tercih olım/muştur. Böylece, bir taraftan ekonomik 
kalkınma icaplarına, 'diğer taraftan vergi adaleti prensibine riayet edilmiş olunmaktadır. 

Yukarıda arz dlilen hususlar muvacehesinde tasarı, Komisyonumuzca İd a uygun mütalâa ed il
an iş ve 'benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisinin kabul ettiği metne ve Komisyonumuzca yapılan değişikliklere ilişkin açık
lamalar : 

BİRİNCİ KISIM 

Taşıt Alım Vergisi 

A) 'Tasarının bu 'bölümü ile, Taşıt Alım Yergisi adı altında bir yeni vergi ihdas edilmekte ve 
trafik şube veya bürolarına ^kayıtlı olan ve tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı tarifelerde 
gösterilen taşıtları satınalanlar veya hibe suretiyle edinenler ile trafik şube veya bürolarına kayıt
lı olmıyan ve aynı tarifelerde yazılı taşıtları çeşitli yollarla iktisabedenleriıı Taşıt Alım Yergisi 
ödemeleri öngörülmektedir. Böylece, taşıtları; cinslerine, yaşlarına, ağırlıklarına ve istiap hakile
rine g'öre tanzim edilen üç ayrı tarifede belirtilen miktarlar üzerinden vergilendirmeye tabi tutu
lacaktır. 

'Genel olarak yüksek gelir gruplarına, hitabeden araçların alııml arını konusu içine alan Taşıt 
Alım Yerglisi, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

B) Komisyonumuzca bu bölümide yapılan değişiklikler : 
1. Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesinin (b) bendi ile, 507 sayılı Kanunun 2 nci »nadide

sinin kapsamına giren dernelklere kayıtlı olan profesyonel şoförlerin taşıt alümlarınm vergiden is
tisna edilmesi hükme bağlanmıştır. 

Komisyonumuz, pratik ve az masraflı bir araç olması dol ay isiyle, memleketimizde özellikle son 
yıllarda yaygın bir kullanma alanı bulan ve birçok kesimlerde at arabasının yerine küllanılıma-
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ya başlanan triportörlerin de bâzı kimselerim geçimini sağlıyan bir taşıt haline geldiğini dikkate 
alarak, ımadklenin (b) 'bendinde sözü edilen şartların mevcudiyeti takdirinde, motosiklet ehliyetine 
s ahii bol a id arın triportör alımlarının da vergiden istisna edilmesini ııygıın mütalâa 'etmiş ve (madde, 
bu hususu sağlıyaeak şekilde değişikliğe tabi tutulmuştur. 

2. Tasarının 4 neü maddesindeki (1) sayılı tarifenin son iki sütunu; 11 yaşın üstündeki taşıt
ların alım - satım kabiliyetlerinin azlığı, bakım ve tamir masraflarının yüksekliği göz önünde 
bulundurularak ve (11) ve (III) sayılı tarifelerle paralellik temin etmek amaciyle ımetıinlden çı
karılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, 11 yaşın üs1 ündeki taşıtların iktisabında Taşıt Alım Veırgisi 
ödenmemesi sağlanmıştır. 

C) Birinci kışımı teşkil eden 1, 2, 5, 6, 7, S, 9 ve 10 ncu maddeler Komisyonumuzca aynen ka
bul eVlil mistir. 

İKİNCİ KISIM 

' işletme Vergisi 

A) Tasarının bu bölümünde, yeni ihdas edilen İşletme Yergisine ilişkin hükümler yer almak
ta ve bu verginin uygulaıma tarzı düzenlenmektedir. 

Ekonomimizde, harcanabilir fonları, zaruri olmıyan ihtiyaçlarla ilgili tüketim safhasında ve 
vergileıme yolu ile 'mecburi tasarrufa tabi tutmak. Gelir Yergisinin âdil ve etkili bir (mekanizma 
içinde işletilebilmesi kadar önemli br konudur. 

ıB,u sebeple, zaruri ihtiyaçlara hitabetmiyen bir kısım hizmet ve emtia işletmelerinin, arız e'dılen 
inaksaldı temin edecek şekilde ve ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısına uygun bir biçimkle vergi
lendirilmesi düşünülmüştür; 

Tasarı, aynı zamanda söz konusu işletmelerin, konulacak vergiyi fiyat mekaniziması yollu ile 
inikas ettirebilecekleri bir vergilendirme sistemi ^ eti irmektedir. 

Diğer taraftan, Gelir Yergisinin bir otokont''.»! cihazı olarak düzenlenmiş bulunan bu vergi, 
Vasıtasız Yergilerin gelir sistemimiz içindeki önemini artırmaya matuf ve alınması gerekli ted
birler .manzumesi bakımından da önemli bir adım t< şkil etmektedir. 

Zaruri ihtiyaçlara hitabetmiyen hizmetler ile emtia çeşitlerini (kapsamına alan İşletme Ver
gisi, inikas mekanizmasının kolaylıkla işliyebileeeği hususu da göz önünde bulundurularak Ko
misyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

B) Komisyonumuzca bu bölümde yapılan derişiklikler : 
1. Bu kısmın ıbaşlığı, diğer kısımlara paralel olarak düzeltilmiş ve «II. KISIM» ibaresi 

«.İKİNCİ KISIM» şeklinde değiştirilmiştir. 
2. Millet Meclisi metninin 27 nei maddesine, 'muhtevaya uygun tarzda «Tercihlerin yapılması 

ve ilân» matlabı eklenmiş; ayrıca, maddenin son cümlesi redaksiyona tâbi tutulmuştur. 
€ ) İkinci Kışımı teşkil eden 11, 12, 13, 14, 1\ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 30, 31, 32 ve geçici 1 nci maddeler, ilişik (I) u (11) numaralı tablolarla birlikte Komisyonu-
rmzca da aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 

A) Tasarının bu bölümü ile, Türkiye'deki i-b a, arazi ve arsaların ivazlı veya ivazsız devir 
ve temlikinden veya bunların karşılıklı olarak trampa edilmesinden doğan değer farklarının 
müterakki bir tarife ile vergilendirilmesi öngörülmektedir. 

Kalkınmakta olan (memleketimizde, tasarrufların artırılması kadar bunların tahsis edileceği ve 
kullanılacağı sahaların seçimi de büyük bir önem arz- etmektedir. Memleketimiz için böyle bir problemi 
önemli kılan çeşitli sebepler mevcut bulunmaktadır. Filhakika, sınai ve tersiyer sektörlerde ger
çekleştirilen yüksek gelişme oranlarına paralel olarak şehirleşmenin hızlanması; organize bir 
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sermaye piyasasının henüz g-ereği kadar geliştirilememiş bıılıuıması; ekonomideki ekspansiyonmı 
yaratabileceği normal ve zaruri fiyat artışlarının zaman zaman üstüne çıkılması; içinde bulundu
ğumuz sosyal gelişme seviyesinin periyodik ve gerici icabı olarak riskten mutlak kaçınma duygu 
ve esprisinin ekonomimizi etkisi altında bulundu fi. ası gibi faktörler, özelikle ekonominin büyüme
sinin hızlandığı son yıllarda, tasarrufların gayrimenkul piyasasına kaymasını hazırlıyan sebep
ler olarak görülmektedir. 

Şüphesiz söz konusu faktörlerin olumsuz etkil tini bertaraf edebilmek için bu faktörlerin bün
yelerinde yapılacak 'ekonomik, malî ve hukukî operasyonlara ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak, de-
v ri/lı olarak alınan iktisadi istikrar tedbirleri tek başına. yeterli olmaktan uzaik kalmakta ve (gayri
menkul! er üzerindeki spekülâsyonu durdurmak 'mümkün olmamaktadır. Bu itibarla, tasarrufla-
rm olumlu sahalara kaydın İm asiyi e ilgili iktisadi ortam, bir taraftan teşvik tedbirleri ve istikrar 
politikası yolu ile, hazırlanırken, diğer taraftan, spekülatif yatırımların cazibesini azaltmak çare
leri üzerinde durulmak zarureti hâsıl olmaktadır. 

'Bu amaçla ihdas edilmekte olan gayrimenkul kıymet artışı vergisi; tasarrufların, spekülatif 
karakterdeki gayrimenkul piyasasına yönelmesini önliyebilecek ve uzun süre arsaların elde tutul-
r,-asından kaynak alan gayrimenkul fiyat artışlarını muayyen bir ölçüde durdurabilecek nitelikte 
görüldüğünden ve oldukça önemli hâıslat değeri de dikkate alınarak. Konıisyonumıızca uygun 
mütalâa edilmiştir. 

B) Komisyonumuzca bu bölümde yapılan d e ğî 1" klikler : 
1. Üçüncü kısmım ilk maddesini teşkil eden 33 ncü maddedeki «temlikinden» kelimesinin harf 

noksanlığı 'giderilmiş ve madde hu değişiklikle kabul edilmiştir. 
2. 37 nci mıad'denin son fıkrası, noktalama işaretleri bakımından redaksiyona tâbi tutulmuş 

ve linetinde yeri olma ması gereken «parantez» işaretleri kaldırılmıştır. 
3. 38 nci maddenin (a) bendinde ifade edilen «aynî vergi» kavramının uygulamada tereddüt

lere ve ihtilâflara yol açabileceği tesbit olunduğundan, «aynî» kelimesi metinden çıkarılmış; ve 
yapılan bu değişiklikle «her türlü vergi» niıı matrahtan tenzili sağlanmış bulunduğundan, mev
cut «Gider Yergisi» ibaresi de t ay y edilmiştir. 

4. Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddecinin (e), (d) ve (e) bendlerindeki «V. U. K.» 
ibareleri, metnin diğer 'maddelerinde olduğu üze:c ve farklılığı gidermek maksadiyle «Vergi Usul 
Kanunu» şeklinde değiştirilmiştir. 

'O Bu bölümü teşkil eden 34, 35, 06, 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45, ve 46 nci maddeler. Komisyonu-
11 uzca da aynen kabul edilmiştir. 

D) Ancak, 44 ncü maddenin Komisyonumuzda ki müzakereleri sırasında, Gelir Vergisi Kanu
nunun 81 nci maddesinin 1 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılmamış olması dolayısiyle, dört yıl 
içinde mezkûr maddedeki şartlar dâhilinde yapılan gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançla-
nn, Gelir Vergisi Kanununun hükümleri çerçevesinde vergilendirilmeye devanı olunacağı tesbit 
ecnlmiş ve hu hususun rapora derci *kararlaştırırm:.ştır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Spor - Toto Vergisi 

A) Tasarının bu bölümünde. Spor - Toto Vergisi adı ile yeni bir vergi ihdas edilmektedir. Ver
ginin mükellefi, Spor - Toto İdaresi; matrahı. Spor - Toto kolonlarında doldurulan kolon başına 
alman ücret; nisbeti ise yüzde 20 dir. 

Spor - Toto Vergisi. Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
B) Dördüncü kısımda yer alan 47. 48, 49. 50, 51, 52 ve 53 ncü maddeler aynen kabul .edilmiştir. 
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BEŞÎNCÎ KISIM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

A) ;Millct Meclisi metninin bu bölümü ile, Gider vergilerinin kapsamına bâzı yeni maddeler 
alınmakta, bâzı maddelerin vergi nisbet ve hadlerinde değişiklikler yapılmakta ve tatbikat güç
lüklerinin bertaraf edilmesi öngörülmektedir. 

Gider vergileri Kanununda muhtelif değişildikler yapılmasına dair olan beşinci kısım, Komisyo
numuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

B) .Komisyonumuzca bu bölümde yapılan değişiklikler : 
1. Tasarının 54 ncü maddesi ile, Gider vergileri Kanununun birinci kısmını teşkil eden İstih

sal Vergisinin istisna ve muaflıklarla ilgili 4 ncü maddesinin (a) fıkrasında vaz'olunmuş istisna 
hükmü kaldırılmakta, ve Gider vergileri Kanununa bağlı II numaralı tablonun 3, 4, 5, ve 6 ncı 
pozisyonlarında yazılı vasıta, âlet, makina, cihaz ve malzemeden yergi alınması sağlanmaktadır. 

54 ncü madde ile getirilen hüküm Komisyonumuzca da muvafık görülmekle beraber, madde 
metninin aynen kabulü halinde bisikletten d,> yüzde 20 nisbetinde vergi alınacağı, oysa, memleke
timizde daha ziyade satınalnıa gücü zayıf olan kimseler tarafından bir hizmet vasıtası olarak kul
lanılan bisikletin, vergilendirmeye tâbi tutulan diğer vasıtalardan farklı nitelikte bulunduğu dik
kate alınarak, bisikletten alınacak İstihsal Vergisinin yüzde 5 nisbetinde tutulması kararlaştırıl
mış ve 54 ncü madde, bu değişikliği sağlamak üzere yeniden düzenlenmiştir. 

2. 3Iillet Meclisi metninin 56 ncı maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 14 ncü maddenin son 
fıkrasındaki «V.U.K.» ibaresi, tasarıda daha önce yapılan düzeltmelere paralel olarak «Vergi Usul 
Kanunu» şeklinde değiştirilmiştir. 

3. Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 35 nci maddeye, (k) 
bendinden başka bir de (1) bendi eklenmiş bulunduğundan 61 nci maddenin çerçeve kısmında ge
rekli değişiklik yapılmıştır. 

4. Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 36 ncı maddenin son 
fıkrası, noktalama işaretlieri bakımından redaksiyona tâbi tutulmuş ve «tırnak» işaretleri kaldırıl
mıştır. 

5. Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 43 ncü maddede. PTT 
hizmetleri Vergisinin mabetleri tadadedilmekte ve Hükümet tasarısında yüzde 8 nisbetinde tesbit 
edilmiş olan «Posta hizmetleri» Vergisi, Millet Meclisince yüzde 10 a yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Posta hizmetlerinden faydalanan halkımızın daha fazla vergi yükü altında kalmamasını temin 
maksadiyle, Posta hizmetleri Vergisinin nisbeti, tasarıda olduğu şekilde yüzde 8 e indirilmiş, ve 
66 ncı madde, yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

6. Gider vergileri Kanununa iki ek madde ihtiva eden yeni bir bölüm eklenmesini öngören 
Millet Meclisi metninin 70 nci maddesinin çerçevesinde sözü edilen «ek 5 ve 6 ncı» maddelerin, 
aslında «ek 1 ve 2 nci» maddeler olduğu tesbit edildiğinden, 70 nci madde, değiştirilerek doğru 
şekli ile kabul edilmiştir. 

7. (Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Gider Vergileri 
Kanununa bağlı I sayılı tablonun 9 ncu pozisyonunun (c) bendindeki «sairler» kelimesi, «Diğer
leri» olarak değiştirilmiştir. 

8. [Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Gider Vergileri Kanu
nuna bağlı III sayılı tablonun 3 ncü pozisyonunun (g) fıkrasındaki kınakına şarabının, vermut 
niteliğinde bulunduğu Hükümet temsilcilerinin izahatından anlaşıldığından, vermut için tesbit 
edilen nisbette vergilendirilmesi uygun görülerek, metinde gerekli değişiklikler yapılmış; ayrıca, 
her çeşit kolalı içkiler için yüzde 30 olarak tesbit edilen vergi nisbeti, komisyonumuzca, bu imalât 
kolunun piyasa şartları dikkate alınarak ve biraların vergi nisbetinde yapılan indirimle bozulan 
dengeyi yeniden tesis etmek maksadiyle, yüzde 20 ye düşürülmüştür. 
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9. Millet Meclisi metninin 79 ucu maddesi, her türlü kolalı içki imalinde kullanılan özütle-

rin yüzde 50 nisbetinde vergilendirilmesini sağlamak amaeiyle, Gider Vergileri Kanununa bağlı 
III sayılı tablonun sonuna yeni bir pozisyon eklenmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuzca, kolalı içkilerin vergi nisbetiııde yapılan değişikliğe paralel olarak ve aynı 
gerekçe ile, ayrıca, özüt ihracı suretiyle yurda önemli miktarda döviz temin edildiği de göz 
önünde bulundurularak, kolalı içki imalinde kullanılan özütlerin yüzde 40 nisbetinde vergilendi
rilmesi uygun görülmüş ve 79 ncu madde, bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

10. Millet Meclisi metninin 80 nci maddesiyle Gider Yergileri Kanununa eklenmesi öngörü
len (V) sayılı tablodaki «Konut inşaatı» ile «İşyeri inşaatı» na ait değerler aynı sütun başlıkları 
altında toplanmış ve 80 nci madde, bu şekil değişikliği ile kabul edilmiştir. 

C) Bu kısımda yer alan 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64. 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76 ve 78 nci 
maddeler komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Emlâk Alım Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

A) Tasarının bu bölümü ile, Emlâk Alım Yergisinin tatbikatında görülen aksaklıkların se-
bebolduğu vergi ziyamı önliyebilmek amaeiyle, mezkûr kanunda gerekli değişikliklerin yapılma
sı öngörülmektedir. 

Emlâk Alım Yergisinin mevzuu esas itibariyle, ivaz karşılığında Türkiye'deki gayrimenkullerin 
iktisabıdır. Bu hükme göre bir gayrimenkulu satınalan kimse, satış bedeli üzerinden Emlâk 
Alım Yergisi ödemektedir. Ancak, bu hükmün tatbikatında, binayı veya bunun bağımsız bölüm
lerini bir başkasından satmalanla, kendisine ait veya satmaldığı arsa veya bina üzerine inşaat 
yapmak veya yaptırmak suretiyle bina veya kat edinenler arasında ödenen vergi bakımından 
farklılıklar doğmuştur. Filhakika, arsayı alan şahıs arsa değeri üzerinden vergiyi ödedikten sonra 
tapuda cins tashihi yaptırmakta ve bu muamele dolayısiyle Harçlar Kanununa göre sadece binde 
1 hare ödemektedir. Bu durum yüzünden, inşaat yapıp satanlar, önce arsayı satıp inşaat tamam
landıktan sonra binde 1 tashih harcı ödemek suretiyle yeni inşaat üzerinden ödenecek binde 70 
Emlâk Alım Yergisinden kaçınmak imkânını alıcılara sağlamaktadırlar. 

Bu boşluğu Harçlar Kanunundaki cins ve kayıt tashihi harçlarının nisbetini artırmak sure
tiyle doldurmak, aynı kanunun bünyesi itibariyle mümkün olmamaktadır. 

Bu sebeple, Emlâk Alım Yergisinin mevzuuna, arsa veya bina üzerinde inşa veya tadil yolu ile 
binalar, bağımsız bölümler ve katlar meydana getirilmesi de dâhil edilmiştir. 

Tatbikatta görülen aksaklıkları bertaraf etmek maksadiyle tanzim edilmiş bulunan Altıncı 
Kısım Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

B) Komisyonumuzca bu bölümde yapılan de '1 i siklikler : 
1. Hükümet tasarısındaki maddeyi redaksiyona tabi tutarak tedvin edilmiş bulunan Millet 

'Meclisi metninin 81 nci maddesi, tatbikatta iltibaas sebebolacak nitelikte görüldüğünden Komisyo
numuzca. değiştirilmiş ve maddenin tasarıdak şekli muhafaza edilmiştir. 

2. 82 nci madde, noktalama işaretleri bakımından değiştirilmiştir.. 
3. Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi ile Emlâk Alım Yergisi Kanununun 3 ncü madde

sine eklenmesi öngörülen (g) fıkrasının ilk satırında yer alan «füruu» kelimesi «füru» olarak de
ğiştirilmiş; ayrıca, maddeye eklenen (h) fıkrası ile. deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfet
lerin vukubulduğu bölgelerde, bu âfetlerin vukuunu takibeden yıldan itibaren en çok beş yıl 
içinde arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle meydana getirilen binaların, bağımsız bölüm
lerin veya katların, istisna hükümlerinden istifade etmeleri sağlanmış bulunmaktadır. 

4. 86 nci madde, noktalama işaretleri bakımından değiştirilmiştir. 
5. 88 nei maddenin ihtiva ettiği 16 ve 17 nci maddelerin numaraları, kanun tekniğine uygun 

olarak yeniden yazılmıştır. 
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C) Altıncı kısımda yer alan 84, 85, 87, 89 ve 90 ncı maddeler, Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

A) Tasarının bu bölümü ile, Veraset ve İntikal Vergisi bakımından ilk tarhiyat müessesesi 
getirilmek suretiyle tatbikatta karşılaşılan mahzurların muayyen bir ölçüde bertaraf edilmesini 
sağlamak üzere, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler yapılması öngörülmekte
dir. 

7338 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde, Veraset ve İntikal Vergisinin mükellef tarafından ve
rilen beyanname üzerine tarh olunacağına dair hüküm bulunmasına rağmen, tarhiyat, bir idari 
tahkikatı mütaakıp genellikle bir - iki yıllık bir gecikme ile yapılabilmektedir. Bu hal, verginin 
tahsilini uzun yıllar geciktirmekte ve Hazinenin nakit durumuna olumsuz bir etki yapmaktadır. 

Bu durumun düzeltilebilmesi için, verginin mükellef beyanı üzerine tarh ve tahsil edilmesi 
gerekmekte ve bunun için de bir ilk tarhiyat müessesesine lüzum hâsıl olmaktadır. 

Yukarda arz edilen uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlıyacak hükümleri ihtiva eden yedin
ci kısım, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

\B) Komisyonumuzca bu bölümde yapılan değişiklikler : 
1. ıMillet Meclisi metninin 91 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 10 ncu maddenin ikinci 

satırındaki «değerlerdir» kelimesi «değerleridir» şeklinde düzeltilmiş ve madde bu değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

€ ) Bu bölümde yer alan 92 ve 93 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Damga Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

A) Tasarının bu bölümü ile, tatbikata vuzuh getirmek ve mevcut noksanlıkları gidermek 
maksadiyle, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun muhtelif hükümleri değiştirilmekte; diğer 
taraftan, mezkûr kanuna bağlı (1) sayılı tablo yeniden düzenlenmek suretiyle, çeşitli pozisyon
ların nisbet ve hadlerinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. 

Bu amaçla tanzim edilmiş bulunan Sekizinci Ki sum, Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
B) Bu bölümü .teşkil eden 94, 95, 96, 97, 98. 99, 100, 101 ve 102 nci maddeler •Komisyonumuz

ca aynen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Harçlar Kanunundaki değişiklikler 

A) Tasarının bu 'bölümü ile, Harçlar Kanununa bağlı tarifelerdeki harçlar, harcın nevi ve 
mahiyeti de nazara alınarak 'bâzı 'değişiklikleretabi tutulmuş ve tatbikatta görülen ıaiksaklıkla
rın 'düzeltilmesini bağlıyacak hükümlere yer verilmiş bulunmaktadır. 

Dokuzuncu kısım, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 
B) Komisyonumuzca bu bölümde yapılan değişiklikler : 
1. Millet Meclisi metninin 105 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Harçlar Kanununa 

bağlı (2) sayılı tarifenin II - 5 pozisyonunun (a) bendinde 5 Tl. alarak telsbit edilmiş bulunan ta
rife, geniş bir uygulama alanı olması dolayısiyle 2 Tl. sına indirilmiştir. 

2. Millet Meclisi metninin 107 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen (4) sayılı tarifenin 
I - 2 sayılı pozisyonundaki tarife, deniz, göl ve nehir kıyılarında iktisabedilen yerlerin, «izinsiz 
doldurma» suretiyle iiktisabedildiği dikkate alınarak, binde 70> den, binde 700 e yükseltilmiş; 
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I - 15 pozisyonunun tarifesi ise, daha ziyade düşük gelir gruplarına hitabetmesi sebebiyle binde 
5 den, binde 1 e indirilmiştir. 

3. 109 ncu madde ile değiştirilmesi öngörülen (6) sayılı tarifenin (I - Pasaport harçları) po
zisyonunun sonuna yurt dışındaki işçilerin himayesi maksadiyle (konulmuş bulunan hüküm, işçi
lerin eş ve çocuklarına da teşmil -edilmiş ve 109 ncu madde bu değişiklikle kabul lolunmuştur. 

4. .110 ncu madde ile değiştirilmesi öngörülen (8) sayılı tarifenin (VI -'8) pozisyonunu teşkil 
eden, «Gözlükçülük ruhsatnameleri» nin tarifesi 300 Tl. dan, 1 000 Tl. ya ; (VI - 18) pozisyonun
da, yü'kse'k tahsil seviyesindeki özel okul işletme ruhsatnamelerinin tarifesi '6 000 TL dan, 10 000 
Tl. ya yükseltilmiş; iancak, 18 ne i pozisyonun sonuna eklenen bir 'hükümle, «Kazanç temini gaye
si bulunmıyan ve genel eğitime yararlı olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel 
okulların», bu harçlara tabi tutulmamaları temin edilmiştir. 

5. 111 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen (9) sayılı tarifenin (IV - 2) pozisyonunda 20 
Tl. olarak ıtesbit 'edilmiş 'bulunan tarife, amatör ehliyetnamelerin vize sürelerinin beş yıl olduğu 
dikkate alınarak 60 Tl. ya yükseltilmiştir. 

C) Bu bölümde yer alan 103, 104, 106 ve 108 nci maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Değerli Kâğıtlar Kamunnıdaki değişiklikler 

A) Tasarının bu bölümü ile, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa 'bağlı değerli (kâğıtlar tab
losu yeniden düzenlenerek, maktu tarifede gerekli artırmalar yapılmıştır. 

Onuncu kısım, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
B) Komisyonumuzca bu holümde yapılan değişiklikler : 
1. Millet Meclisi metninin 112 nci maddesi al e değiştirilmesi öngörülen değerli kâğıtlar tab

losunun (3 - d) kısmı, daha önce 109 ncu maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, yurt dışına 
çalışmak üzere giden işçilere uygulanan tarifenin, bunların eş ve çocukları hakkında da uygu
lanmasını saşlıyacak şekilde değiştirilmiş; ayrıca, piyasada yaygın bir şekilde kullanılmakta 
olan bonoların (emre muharıer senetlerin) de. değerli kâğıtlar arasına alınması suretiyle bir mik
tar gelir temim edileceği düşünülerek, değerli kâğıtlar tablosuna gerekli ilâveler yapılmış ve 10 
aded «bono kâğıdı» mn tarifesi 5 Tl, olarak tesbit edilmiştir'. 

C) Tasarının uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümleri ihtiva eden bölümde yer alan 115 nci 
madde, noktalama dşaretlem bakımından değiştirilerek; 1.13. .1.14. 116 ve 117 nci maddeler lise 
Ivomisyonuıiııuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca. S. Ü. 
H. Ay diner 

İmza da bulunanı a di 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Özgür 

Sözcü 
Gaziantep 

/. T. Kutlar 

Erzincan 
Söz hakkını mahfuz 

F. Baysoy 

Tokat 
-i . Altuntas 

Balıkesir 
N. D emir el 

Muş 
/. Bingöl 

Tunceli 
A. Bora 

Toplantılarda bulunmadı 

Ankara 
1. Yetiş 

Siirt 
A. Kavak 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Artukmac 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

FİNANSMAN KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Taşıt Alım Vergisi 

Mevzu ve mükellef 

MADDE 1. — Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan ve bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddele
rinde yazılı tarifelerde gösterilen taşıtların ivaz mukabili veya hibe suretiyle intikalinde (mülki
yeti muhafaza kaydiyle yapılan satışlar dâhil) bu taşıtları satmalanlar veya hibe suretiyle edi
nenler ile trafik şube veya bürolarına kayıtlı olmıyan ve aynı tarifelerde yazılı taşıtları çeşitli 
yollarla iktisabedenler, taşıt alım vergisini ödemeye mecburdurlar. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda kullanılan tâbirle rin taşıdıkları anlamlar, 18 . 2 . 1963 tarih ve 197 
sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 2 nci maddesine göre tâyin edilir. 

Muaflıklar ve istisnalar 

MADDE 3. — a) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve be
lediyeler ve köy hükmi şahsiyeti tarafından yapılan taşıt alımları ile iktisapları Taşıt Alım 
Vergisine tabi değildir. 

b) 17 . 7 . 1964 tarih ve 507 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin kapsamına giren derneklere 
kayıtlı olup profesyonel veya ağır vasıta ehliyetine sahibolan götürü G-elir Vergisi mükellef
lerinin I sayılı tarifeye dâhil taşıtlar ile istiap haddi 7 tona kadar olan kamyonlar ve otur
ma yeri 25 kişiye kadar olan minibüs, otobüs, troleybüs ve benzeri taşıtlarla ilgili alımları bu 
vergiden müstesnadır. 

Bir yıl içinde trafik şube ve bürolarına kayıtlı olmıyan taşıtlarla ilgili birden fazla alım
lar bu istisnadan faydalandırılamaz. istisnanın uygulanabilmesi için ilgili vergi dairesi aracı
lığıyla Maliye Bakanlığından bir belge alınması şarttır. 

c) Yabancı devletlerin TürkiyeVle bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konso
loslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensubolan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan 
memurları, Türkiye'de resmî bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karsıhklı 
olmak şartiyle Taşıt Alım Vergisine tabi değildir. 

Vergileme ölçü ve nisbetleri 

(I) sayılı tarife 

MADDE 4. — insan veya eşya nakline mahsus otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, panel ve arazi 
taşıtı aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

FİNANSMAN KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Taşıt Alım Vergisi 

Mevzu ve mükellef 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muaflıklar ve istisnalar 

MADDE 3. — a) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediye
ler ve köy hükmi şahsiyeti tarafından yapılan tanıt alımları ile iktisapları Taşıt Alım Vergisine ta
bi değildir. 

b) 17 . 7 . 1964 tarih ve 507 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin kapsamına giren derneklere 
kayıtlı olup motosiklet, profesyonel veya ağır vasıta ehliyetine sahibolan götürü Gelir Vergisi mü
kelleflerinin, I sayılı tarifeye dâhil taşıtlar ile triportörler, istiap haddi 7 tona kadar olan kam
yonlar ve oturma yeri 25 kişiye kadar olan minibüs, otobüs, troleybüs ve benzeri taşıtlarla ilgili 
alımları bu vergiden müstesnadır. 

Bir yıl içinde trafik şube ve bürolarına kayıtlı olmıyan taşıtlarla ilgili birden fazla alımlar bu 
istisnadan faydalandırılamaz. istisnanın uygulanabilmesi için ilgili vergi dairesi aracılığiyle Ma
liye Bakanlığından bir belge alınması şarttır. 

c) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konso
loslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensuoolan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan 
memurları, Türkiye'de resmî bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı ol
mak şartiyle Taşıt Alım Vergisine tabi değildir. 

Vergileme ölçü ve nisbetleri 

(I) Sayılı Tarife 

MADDE 4. — insan veya eşya nakline mahsus otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, panel ve arazi 
taşıtı aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 
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(Millet 'Meclisinin kabul ettiği methi) 

(I) Sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler : 

Taşıtların net »ağırlığı 
1 2 - 3 4 - 5 6 - 8 9 - a i 12-15 16-20 

yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. 

950 kilo ve daha aşağı 
mi - 1 200 kilo 

1 201' - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kil© 
1 801 ve daha yukarı kilo 

5. 000 
'7 OOO 
12 OOO 
15 000 
20 000 

4 &00 
6 '500 

11 000 
14 OOO 
19 000 

4 000 
ı6 000 
10 000 
1'3 OOO 
18 000 

3 200 
4 800 
8 000 

l!l OOO 
a6 ooo 

2 500 
3 '500 
6 000 
9 000 

113 000 

1 500 
2 500 
4 000 
7 OOO 

10 000 

1 000 
1 5O0 
3 000 
5 000 
8 000 

Bu hadler, spor ve yarış otomobilleri için % 100 zamlı uygulanır. 

MADDE 5. — 
göre vergilendirilir. 

(II) sayılı tarife 

Kamyon, minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri aşağıdaki II. sayılı tarifeye 

(II) sayılı taıife 

Taşıtların yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler 

2 — 3 6 — 8 9 — 11 

Taşıtların cins ve vasfı 

a) Kamyon : 
İstiap haddi : 
1. 3000 Kg. a kadar 
2. 3001 - 5000 Kg. a kadar 
3. 5001 Kg. ve daha yukarı 
1)) Minübüs, otolbüs, troleyfbüs ve Ibenzerleri 
Oturma yeri : 
1. 25 (dâhil) kişiye kadar 
2. 2 6 - 3 5 kişiye kadar 
3. 36 ve daha yukarı kişi için olan 

yaş 
Tl. 

7 000 
9 OOO 
12 000 

yaş 
Tl. 

6 000 
8 000 
10 000 

ya§ 
Tl. 

4 000 
6 000 
9 000 

yaş 
Tl. 

3 000 
4 500 
7 500 

yaş 
Tl. 

2 000 
3 OOO 
5 000 

8 -000 7 000 
11 OOO' 10 000 

5 000 
8 000 

14 OOO 13 000 11 000 

4 000 
5 500 
8 500 

3 000 
4 000 
6 000 

MADDE 6. 
dirildr : 

(İÜ) sayılı tarife 

Motosiklet, yük - yolcu motosikleti ile triportör aşağıdaki tarifeye göre vergilen-

(III) sayılı tarife 
Taşıtların yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler 

1 2 — 5 6 — 11 

Motosiklet 
Yük - yolcu, motosikleti 
Triportör 

yaş 
Tl. 

50Ö 
1 100 
1 500 

yaş 
Tl. 

yaş 
Tl. 

300 200 
700 500 

1 100 800 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

(I) Sayılı Tarife 

Taşıtların yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler : 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kilo 
1 201 - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kilo 
1 801 ve daha vukarı kilo 

1 
Yaş Tl. 

5 000 
7 000 

12 000 
15 000 
20 000 

2 - 3 
yaş Tl. 

4 500 
6 500 

11 000 
14 000 
19 000 

4 - 5 
yaş Tl. 

4 000 
6 000 

10 000 
13 000 
18 000 

6 - 8 
yaş Tl. 

3 200 
4 800 
8 000 

11 000 
16 000 

9 - 11 
yaş Tl. 

2 500 
3 500 
6 000 
9 000 

13 000 
Bu hadler, spor ve yarış otomobilleri için % 100 zamlı uygulanır. 

(II) Sayılı Tarife 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(III) Sayılı Tarife 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Verginin tarhı : 

Beyan esası 

MADDE 7. — Taşıt Alım Vergisi, mükelleflerin ilgili trafik şube veya büroları veya noterler 
tarafından tasdik edilmiş beyanı üzerine tarh olu nur. 

Taşıt Alım Vergisi mükellefleri, bu vergiye ilişkin beyanlarını, kayıt ve tescilden veya sair 
devir ve temlik muamelelerinin ikmalinden önce kayıt ve tescilin veya ilgili muamelelerin yapıl
dığı yerin vergi dairesine yapmaya mecburdurlar. 

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

Ödeme süresi 

MADDE 8. — Taşıt Alım Vergisi, ilgili trafik şube veya bürolarınca yapılacak kayıt ve tes
cilden veya sair devir ve temlik muamelelerinin ikmalinden önce ödenir. 

Çeşitli hükümler 

Trafik Şube veya büro memurlariyle 
noterlerin görevi 

MADDE 9. — Trafik şube veya büro memurları ile noterler, kayıt ve tescil ve noter senedi 
işlemlerini yapmadan önce ilgili vergi dairesince düzenlenmiş Taşıt Alım Vergisinin ödendiğini 
gösterir belgeyi talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 
Kayıt ve tescil veya noter senedinin tanzimini mütaakıp mezkûr belgeler, muhtevası Maliye 

Bakanlığınca tesbit edilecek cetvellere dökülerek muamelenin yapıldığı tarihi taMbeden günden 
itibaren en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Trafik Şube veya büro memurlariyle 
noterlerin sorumluluğu 

MADDE 10. — Gerekli verginin ödenmesinden önce muameleyi yapan trafik şube veya büro 
memurları ve noterler, verginin ödenmesinden mükellef ile müteselsilen sorumludurlar. 

Trafik şube veya büro memurları ve noterler bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları 
vergiler için mükelleflere rücu edebilirler. 

II. KISIM 

İşletme Vergisi 

Mevzuu, mükellef 

MADDE 11. — I - Bu kanuna bağlı I numaralı tabloda gösterilen hizmet işletmelerini işleten
ler, mezkûr tabloda gösterilen hadlerde işletme vergisini ödemeye mecburdurlar. 

II - Bu kanuna bağlı II numaralı tabloda gösterilen işletmeleri işletenler ve aynı tabloda ya
zılı emtianın perakende satışını yapanlar ile I numaralı tabloda asgari ve âzami hadleri gösterilen 
derecelere göre vergilendirilmek istemiyen mükellefler kendi talepleri üzerine, I ve II numaralı tab-
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Verdinin tarhı 

Beyan esası 

Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muaflıklar 

Ödeme süresi 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

Trafik şube veya büro memurlariyle noterlerin görevi 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Trafik şube veya büro memurlariyle noterlerin sorumluluğu 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. 

İKİNCİ KISIM 

işletme Vergisi 

Mevzuu, mükellef 

Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 14,r>7) 
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lolarda gösterilen nisbetler üzerinden ve Maliye Bakanlığınca hasırlanacak perakende satış ve
sikalarını veya aynı vesikaları makinah kasalarda kullanmak suretiyle tahsil ettikleri işletme 
vergisini satış vergisi olarak ödemeye mecburdurlar. 

Makinah kasaların işletilmesi ve perakende sviıs vesikalarının düzenlenmesi ile kullanılmasına 
müteallik esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak lir yönetmelikte belirtilir. 

Bu maddede belirtilen tablolarda gösterilen konularda perakende satış yapan toptancı mü
kellefler de işletme vergisine tabidir. 

Muaflıklar 

MADDE 12. — Son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 20 000 ve daha aşağı olan yerler
de faaliyet gösteren mükellefler işletme vergisinden muaftır. (Bu kanuna ekli II numaralı tablo
daki 1, 2, 3, 17, 21, 23, 24 ve 25 numaralı pozisyonlar hariç). 

Vergileme ölçüleri 

MADDE 13. — Onbirinci maddenin I nci fıkrasında yazılı faaliyetlerde bulunan mükellefle
rin ödiyecekleri vergiler, bu kanuna bağlı tablolarda asgari ve âzami vergi hadleri gösterilen 
her iş ve emtia nevi için altı derece halinde ve bu kanun ile Vergi Usul Kanunundaki esaslar 
dâhilinde tesbit olunur. 

Mükellefin tesbit edilmiş olan vergi derec3 terinden hangisine gireceği Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilen esaslar dâhilinde vergi dairesi tarafından tâyin olunur. 

Matrah 

MADDE 14. — Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde veya I nci Tablonun Satış 
Vergisi Mabetlerine göre ödenecek işletme Vergisinin matrahı, satılan maddelerin veya yapılan 
hizmetlerin satış bedelidir. 

Satış bedeli tâbiri; satılan maddeler veya yapılan hizmetler karşılığında her ne şekilde olursa 
olsun müşteriden alman veya müşterinin borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamını 
ifade eder. 

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

İsletme Vergisi derecelerinin tesbiti 

MADDE 15. — işletme Vergisi dereceleri, Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine göre ha
zırlanacak cetveller üzerine il merkezindeki ticaret odaları Ticaret Odası bulunmıyan il merke
zinde belediyelerce seçilecek 4 kişi ile o il defterdarının ve mazereti halinde tevkil edeceği bir Ma
liye memurunun başkanlığında kurulan özel bir komisyon tarafından ilçe itibariyle asgari 3 âza
mi 6 kademeli <?lmak üzere ayrı ayrı tâyin olunur. Şu kadar ki, merkez ilçesi dışındaki mükellef' 
lere ait derecelerin tesbitinde o il merkezinde seçilmiş olan üyelerden ikisinin yerine o ilçelerin 
belediyelerince seçilmiş olan iki üye toplantılara katılır. 

işletme Vergisi derecelerinin tâyininde nazara alınacak esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlana
cak bir yönetmelikte belirtilir. 

Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihinden baslıyarak 15 gün içinde tâyin ve tesbit işini ta
mamlar. Lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca 2 aya kadar uzatılır. 

işletme Vergisi derecelerinin kesinleşmesi ve ilâm bakımından Vergi Usul Kanununda ortala
ma kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânına ilişkin madde hükmü uygulanır. 

Ancak, özel komisyonlarca düzenlenmiş bulunan cetvel er, en geç, düzenlenmelerini takibeden 
ayın ilk 15 günü içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

İşletme vergisi dereceleri 3 yıl için tesbit olunur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1457) 
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Muaflıklar 
MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vergileme ölçüleri 
MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Matrah 
MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

tşlehne Vergisi derecelerinin tesbiti 
MADDE 15. — (Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1457) 



— 18 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Teklif yeri 

MADDE 16. — İşletme Vergisi vergiyi doğuran olayların vukubulduğu yer vergi dairesince 
tarholunur. 

Beyan esası 

MADDE 17. — İşletme Vergisi ilgili beyannamelerde mükellefçe gösterilen bilgilere dayanıla
rak onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı hal seçildiği takdirde, yazılı beyan üzerine tarho
lunur. 

Vergilendirme dönemi 

MADDE 18. — işletme Vergisinde vergilendirme dönemi faaliyet gösterilecek takvim yılıdır. 
Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde; faaliyet gösterilen her ay vergilendir

me dönemini teşkil eder. 

Beyannamenin sekil ve muhtevası 

MADDE 19. — İşletme Vergisi beyannamesinin şekil, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca ter
tip ve tanzim olunur. 

Beyannamenin verilme zamanı 

MADDE 20. — işletme Vergisi beyannamesi, aidolduğu takvim yılının Ocak ayı içinde; 
takvim yılı içinde işe başlanılması halinde bu ayı takibeden ay içinde ilgili vergi dairesine 
verilir. 

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

Tarh zamanı 

MADDE 21. — işletme Vergisi, beyannamenin verildiği günü; beyanname posta ile gön-
derilmişse tarhiyatı yapacak vergi dairesine geldiği tarihi takibeden bir ay içinde tarholunur. 

Vergilendirme dönemi içinde i§e başlıyan veya i§i bırakan mükelleflerin vergilen 

MADDE 22. — Takvim yılı içinde işe başlıyan veya işi bırakan mükelleflerin vergisi, yıl
lık vergiden işe başlanılan ay hariç tutulmak ve işin bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle 
çalışılan aylara isabet eden miktardır. 

Vergilendirme dönemi içinde işin bırakıldığı ayı takibeden aylara isabet eden vergiler ter
kin olunur. Ancak keyfiyetin işin terkedildiği ay içinde vergi dairesine bildirilmesi lâzımdır. 

ödeme zmnanı 

MADDE 23. — işletme Vergisi, biri Mart diğerleri Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım ve Ocak 
aylarında olmak üzere 6 eşit taksitte ödenir. 

Yıl içinde işe başlıyan mükellefler işe başlanılan ayı takibeden taksit aylarının adedi ka
dar taksitle işletme Vergisini öderler. 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1457) 
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(Greçici Komisyonun 'kabul ettiği metin) 

Teklif yeri 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beyan esası 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vergilendirme dönemi 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beyannamenin verilme zamanı 

MADDE 20. — Millet MecMısi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tarh zamanı 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vergilendirme dönemi içinde işe başlıyan veya işi bırakan 7nükelleflerin vergileri 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ödeme zamanı 

MADDE 23, — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1457) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Çeşitli bükümler 

Verginin inikası 

MADDE 24. — îşletme Vergisi tarifeli hizmet ve satışlarda bu tabloların ilgili hanelerinde 
gösterilen Satış Vergisi nisbetlerinde müşteriye inikas ettirilir. 

Perakende satışın tarifi : 

MADDE 25. — Yukardaki hükümlerde yer alan perakende satıştan maksat; satışı yapılan 
madde ve malzemenin aynen veya işlendikten scnra satışını yapan kimseler dışındaki kimselere 
satılmasıdır. 

İşletme Vergisinin gider kaydedilcmiyeceği 

MADDE 26. — işletme Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tesbitinde gider ola
rak kabul edilmez. 

MADDE 27. — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, mükellefler oübirinci maddenin I nci veya 
Iî nci fıkralarında gösterilen vergilendirme şekillerinden hangisini tercih ettiklerini Maliye Ba
kanlığınca seçilecek haberleşme araçlariyle yapılacak 3 gün süreli ilânlardan sonra geçecek 15 
gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedirler. Bu bildirime süresinde uymıyan 
mükellefler I nci fıkraya göre vergilendirilmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Yeniden işe başlıyan mükellefler, işe başladıkları ay içinde vergilendirilme şeMini seçip ilgili 
vergi dairesinle bildirmeye mecburdurlar. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında gösterilen vergilendirme şeklini seçen mükellefler, aynı 
işe devam ettikleri müddetçe 3 yıl için bu usulden dönemezler. I nci fıkradaki vergilendirme şek
lini seçen mükellefler ise, mütaakıp yıl bu usulden dönebilirler. 

İcranın geciktirilmesi 

MADDE 28. — itiraz isteği işletme Vergisinin asgari veya mükellefçe kabul olunan dereceye 
tekabül eden miktarının tahsilini durdurmaz. 

Özel usulsüzlük cezaları 

MADDE 29. — işletmede vergi dairelerince mühürlenmiş makmalı kasa veya Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanmış perakende satış vesikası bulun iurmıyan mükelleflere birinci tesbitte 3 000 lira, 
ikinci tesbitte 5 000 lira usulsüzlük cezası kesilir; 3 ncü tesbitte vergi dairesinin teklifi üzerine 
işletme, yetkili mahkemeler karariyle 3 aydan az olmamak üzere 1 seneye kadar süreyle kapatılır. 

MADDE 30. — İşletme Vergisini Satış Vergisi olarak ödemeye mecbur olanlar, Maliye Bakan
lığınca hazırlanmış bulunan perakende satış vesikalarını her bir muamele için kullanmak mecburi
yetindedirler. Bu vesikaları vermiyen mükelleflere aynı yıl için birinci tesbitte 500 lira, ikinci tes
bitte 1 000 lira, üçüncü ve mütaakıp tesbitlerde ikişer bin lira usulsüzlük cezası kesilir. 

Alıcılar, perakende satış vesikalarını talep, muhafaza ve sorulduğunda 31 nci maddede yazılı 
memurlara emtia ile birlikte ibraz etmeye mecburdurlar. Bu mükellefiyeti yerine getirmiyenlerden 
her bir muamele için 50 lira ceza alınır. 

MADDE 31. — 29 ve 30 ncu maddelerde gösterilen hususların tesbit edildiği tutanakların, mü
kellef veya müstahdem tarafından imzalanmaman halinde, bunların yürürlüğe konulması için yok
lama memurları veya vergi inceleme elemanlarınca bir polis memuriyle birlikte imza edilmeleri ye
terlidir, 
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Çeşitli hükümler 

Verginin inikası 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Perakende satışın tarifi 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İsletme Vergisinin gider kaydedUemiyeceği 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tercihlerin yapılması ve ilân 

MADDE 27. — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonna, mükellefler onbirinoi maddenin I nci ve
ya II noi fıkralarında gösterflen vergilendirme sekililerinden hangisini tercih 'ettakleriimi Maliye 
Balkanhğınoa seçilecek haberleşme araçlariyle yapılacak 3 gün süreli iflânlllardan sonra geçecek 15 
gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedirler. Bu bildirime süresinde uyma
yan mükellefler I nci fıkraya göre vergilendirilmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Yeniden işe haşlıyan mükellefler, işe başladıkları ay içinde vergilendirilme şieklini seçip ilgili 
vergi dairesine billdirmeye meöburdurlüar. 

Onbirinci mladdenin II nci fıkrasında gösterilen vergilendirme şeklini seçen mükellefler, aynı 
ise devam ettikleri müddetçe 3 yıl için bu usulden dönemezfier. I neti, fıkradajki vergilendirme 
şeklini seçen mükellefler ise, mütaakıp yıl bu usulden dönebilirler. 

İcranın geciktirilmesi 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Özel usulsüzlük cezaları 

MADDE 29. — Millet Meclisi metnimin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Müllet Meclisi metninin 30 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 noi maddesi aynen Ikabul edilmiştir. 
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MADDE 32. — Nev'i Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek makinah kasalar, Vergi Usul Kanu
nuna göre bulunacak öz sermayeleri 100 000 liranın altında olan isletmelere Devlet Malzeme Ofisi 
tarafından ve 12 ay taksitle satılabilir. 

G-EÇÎCt MADDE 1. — Maliye Bakanlığı onbirinci maddenin I nci fıkrasında yazılı ve 1970 
takvim yılmda faaliyet gösterecek işletmeleri kısmi olarak vergilendirmeye yetkilidir. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı faaliyetlere taallûk eden vergilendirmenin 1970 
yılı başlangıç ayı, Maliye Bakanlığınca 15 gün önceden Resmî Gazete ile ilân olunur. 

(I) NUMARALI TABLO 

Bu kanunun 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre vergileme ölçüleri 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

İşletmenin nev'i 

Lokantalar 
içkili (3 ncii sınıf içkili lokantalar hariç) 
Çalgılı 
Meyhaneler 
Çalgısız 
Bahçe işletenler 
İçkili 
Çalgılı 
Güzellik enstitüleri .ve 'salonları 
Bezik salonları ve benzeri yerler isletenler 
Bilardo, piyango, masa futfbolu ve benzeri 
yerler işletenler. 
Gazinolar 
İçkili 
Çalgılı 
Bilûnıum kulüpler ve lokaller *(ıSpor kulüple
rinin istirahat mahalleri 'hariç) 
Kır bahçesi işletenler 
İçkili 
Çalgılı 
Otel, motel ve mokamplar (belediye hudutla
rı dışırida kalıp da gelir veya kurumlar ver
gileri mükellefleri tarafımdan işletilen işlet
meler) 
Samamca ve benzeri talih ve maharet oyun
ları 

Asgari vergi 
haddi 
(Tl.) 

6 000 
6 000 

6 000 

6 000 
6 000 

10 000 
10 000 

10 000 

15 000 
15 000 

6 000 

3 000 
3 000 

6 000 

5 000 

Âzami vergi 
haddi 
(Tl.) 

150 000 
150 000 

150 000 

150 000 
150 000 
150 000 
100 000 

120 000 

175 000 
150 000 

200 000 

40 000 
40 000 

120 000 

35 000 

Bu kanunun 11 nei 
maddesinin II nci 
fıkrasına göre öde
necek satış vergisi 

nisbetleri (%) 

10 
10 

10 

10 
10 
15 
15 

— 

10 
10 

15 

10 
10 

10 

— 
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MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(I) Numaralı tablo 

Millet Meclisi metnine bağlı (I) numaralı tablo aynen kabul edilmiştir. 
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(II) NUMARALI TABLO 

îştatme yeya emtianın ner'i 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

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

22. 
23. 
24. 
25. 

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

Satış Vergisi 
nisbeti 

(%) 

10 
10 
15 
15 

15 

15 

15 

15 
25 

15 
15 
25 

10 
30 

10 
15 
15 
5 

10 
15 

5 
15 
25 

5 
15 

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

I ve II numaralı tablolardaki nisbetlere göre tesbit olunan vergi, her bir muamele için 5 kuruş
tan az olamaz. Verginin hesaplanmasında 5 kuruştan küçük küsurlar nazara alınmaz. 
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(Geçici Komisyonun Ikabul ettiği metin) 

(II) Numaralı tablo 

Millet Meclisi metnine bağlı (II) numaralı tablo aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul kıymet artışı vergisi 

Mevzii : Vergiyi doğuran olay 

MADDE 33. — Türkiye'deki arazi, arsa veya bunların üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
ler dâhil) ivazlı veya ivazsız, (veraset yolu ile intikaller ve kanuni mirasçılara yapılan şartlı veya 
şartsız hibeler kanuni mirasçıüar arasında yapılan her nevi taksim, ifraz, temlik veya trampalar üe 
müşterek malikler arasında yapılan taksim ve ifrazlar hariç) devir ve temlikinde ve bunların kar
şılıklı olarak trampa edilmesinden doğan değer farkları vergiye tabidir. 

MnJcellef 

MADDE 34. — Verginin mükellefi, bina, arazi ve arsaları devir ve temlik eden gerçek ve 
tüzel kişilerdir. 

İstisna ve muaflıklar 

MADDE 35. — a) Geneli (bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediye
ler ile köyler vergiye tabi değildir. 

b) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inki
şafı bakımından lüzum görülen sahaların dışındaki devir ve temliklerden doğan değer farklarının 
40 000 lirası veya iktisabolunan değerlerin % 10 u vergiden müstesnadır. 

c) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inki
şafı bakımından lüzum görülen sahaların içindeki devir ve temliklerden doğan değer farklarının 
5 000 lirası, (ziraat arazisinin devir ve temlikinde değer farklarının 25 bin lirası veya iktisabolu
nan değerlerin % 10 u) vergiden müstesnadır. 

Matrah 

MADDE 36. — Verginin matrahı arazi, arsa ve bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
leri dâhil) devir ve temliki karşılığında iktisabolunan değerler ile 'bunların iktisap maliyetleri ara
sındaki farktır. 

Devir ve temlik karşılığında iktisabolunan değerler beyan tarihindeki rayiç bedelden aşağı ola
maz, 

Arazi, arsa ve bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bölümler dâhil) ivazsız devir ve temlikin
de matrah, bunların devir ve temlik tarihindeki rayiç bedelleri ile devir ve temlik edenin iktisap 
maliyetleri arasındaki farktır. 

İktisap maliyetinin tesbiii 

MADDE 37. — İktisap maliyeti (üçüncü kısımla ilgili geçici madde hükmü mahfuz olmak kay-
diyle) aşağıdaki esaslara göre tesbit olunur. 

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

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

Bu fıkrada Bina ve Arazi Vergisi tarhına esas olan değerden yüksek değer olarak kabul edile
cek değerler, (ivazlı intikallerde) Emlâk Alım Vergisi, ivazsız intikallerde Veraset ve İntikal Ver
gisi matrahının tesbitine esas olan değerdir. 
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(Geçici Komisyonun 'kabul ettiği metin) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 

Mevzu: Yergiyi doğuran olay 

MADDE 33. — Türkiye'deki arazi, arsa veya bunların üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
ler dâhil) ivazlı veya ivazsız (veraset yolu ile intikaller ve kanuni mirasçılara yapılan şartlı veya 
şartsız hibeler kanuni mirasçılar arasında yapılan her nevi taksim, ifraz, temlik veya trampalar 
ile müşterek mâlikler arasında yapılan taksim ve ifrazlar hariç) devir ve temlikinden ve bunların 
karşılıklı olarak trampa edilmesinden doğan degTr farkları vergiye tabidir. 

Mükellef 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstisna ve muaflıklar 

MADDE 35. — Mi/İlet Meclisi metninin 35 n ıi madıdesi aynen kabul edilmiştir. 

Matrah 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İktisap maliycthıiu tesbiti 

MADDE 37. — İktisap maliyeti (Üçüncü Kırınla ilgili geçici madde hükmü mahfuz olmak 
flkr.ydiyle» aşağıdaki esaslara göre tssbit olunur. 

a) Vergiyi doğuran olayın vukuu tarihinde Bina ve Arazi vergiılerinin tarhına esas olan ver
gi değeri, 

ib) Bina ve Arazi vergilerinin tarhına esas o'.an vergi değerinden yüksek bir iktisap değeri 
mevcutsa bu değer, 

Bu fıkrada Bina ve Arazi Vergisi tarhına esas olan değerden yüksek değer olarak kabul edile
cek değerler, ivazlı intikallerde Emlâk Alım Verdisi, ivazsız intilkallerde Veraset ve intikal Ver
gisi matrahının tesbitine esas olan değerdir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Matrahtan yapılacak tenziller 

MADDE 38. — Aşağıda gösterilen giderler matrahtan tenzil olunur. 
a) Gayrimenkulun iktisabı için ödenmiş bulunan her türlü aynî vergi, resim ve harçlarla 

faiz, Gider Vergisi, komüsyon ve benzeri masraflar. 
b) iktisaptan itibaren her yıl için iktisap maliyetinin % 5 i oranında hesaplanacak götürü 

gider ile bina ve arazi için ödenmiş bulunan bina ve arazi vergileri. 

Verginin nisbeti 

MADDE 39. — Vergi, 36, 37 ve 38 nci maddeler gereğince tesbit edilen matrah üzerinden aşa
ğıdaki nisbetlerde aJlınır. 

Verginin nisbeti 
% 

îlk 50 000 lira için 15 
Sonra gelen 50 000 lira için 20 
Sonra gelen 200 000 lira için 30 
Sonra gelen 300 000 lira için 40 
Sonra gelen 400 000 lira için 50 
1 000 001 lira ve daha fazlası için 60 

Tarh, tahakkuk ve ödeme esasları 
Tarh yeri 

MADDS 40. — Vergi, gayrimenkulun bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. 

Beyan esası, beyannamenin şekli ve ödeme süresi 

MADDE 41. — Bu kanuna göre vergi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. 
Beyannamenin şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit ve tâyin olunur. 
Beyanname, gayrimenkulun tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili vergi 

dairesine verilir; ve vergi aynı süre içinde ödenir. 

Vergi Teminatı 

MADDE 42. — Mükellefler, devir ve temlik dolayısiyle kendilerine ödenecek meblâğın (ivazsız 
intikallerde beyan edecekleri değerin) % 6 sim verginin teminatı olarak şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak bir bildirimle gayrimenkulun bulunduğu yer vergi daire
sine yatırmaya mecburdurlar. 

Asgari Vergi 

MADDE 43. — Arsa, arazi ve bunlar üzerindoki binaların (bağımsız bölümler dâhil) hisse üze
rinden veya taksim veya ifraz suretiyle devir ve temlik edilmesi halinde, muameleye konu olan 
gayrimenkulun vergisi, gayrimenkulun tümü için rayiç bedel esas alınmak suretiyle hesaplanan 
verginin, muamele konusu gayrimenkule isabet eden kısmından aşağı olamaz. Bu asgari verginin 
hesaplanmasında; muamele konusu gayrimenkulun iktisap maliyetinin, bu gayrimenkulun tümü
nün iktisap maliyetine olan oranı esas alınır. 

Muamele konusu gayrimenkulun iktisap maliyeti ise, bu gayrimenkul karşılığında iktisabo-
iunan değerlerin gayrimenkulun tümünün rayiç bedeline oranlanması suretiyle bulunur. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Matrahtan yapılacak tenziller 

MADDE 38. — Aşağıda gösterilen giderler rıatrahtan tenzil olunur. 
a) Gayrimenkulun iktisabı için ödenmiş bulunan her türlü vergi, resim ve harçlarla faiz, ko-

müsyon ve benzeri masraflar. 
b) İktisaptan itibaren her yıl için iktisap maliyetinin % 5 i oranında hesaplanacak götürü 

gider ile bina ve arazi için ödenmiş bulunan bira ve arazi vergileri. 

Verginin nisbeti 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tarh, tahakkuk vo ödeme esasları 
Tarh yeri 

MADDE 40. — Millet Meclisi motninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B( yan esası, beyannamenin sekli ve ödeme süresi 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yergi teminatı 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Asgari Yergi 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncLi madesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Mahsup 

MADDE 44. — Mükellefin kesinleşen vergisinden, 42 nci madde gereğince vergi karşılığı ola
rak tevkif edilen para mâhsubedillir. Fazlası vergi dairesince mükellefe bildirilir. Bildirme tari
hinden itibaren bir yıl içinde müracaat halinde kendisine ret ve iade olunur. 

Bu kanuna göre vergiye tabi değer farkları Gelir veya Kurumlar Vergisinin mevzuuna girdiği 
takdirde, 42 nci madde gereğince vergi teminatı alınmakla iktifa olunur. Teminat olarak alınan bu 
vergi Geflir ve Kurumlar Vergisinden tamamen mahsubedilir. 

Vergi Usul ve Emlâk Alım Yergki kanunlarının uygulanması 

MADDE 45. — Bu kanun hükümleri mahfuz olmak üzere, Vergi Usul Kanunu ile emlâk alım 
vergisi Kanununun 12, 13. 14 ve 15 nci maddeleri hükümleri bu vergi hakkında da uygulanır. 

Tapu memurlarının görevi 

MADDE 46. — Tapu memurları, vergi temin tının yatırıldığını gösteren makbuz ibraz edil
medikçe, tapu işlemlerini yapamazlar. G-erekli teminatın tamamen yatırılmasından önce muamele 
yapan tapu memurları vergi teminatının ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen so
rumludurlar. 

İlgili memurlar bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları meblâğlar için mükelleflere 
rücu edebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun uygulanmasında, Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe girin
ceye kadar iktisap maliyeti aşağıdaki şekilde tesbit olunan değerlerdir : 

a) Bina Vergisi tarhına esas gayrisâfi iratları veya Arazi Vergisi tarhına esas değerleri 
1 . 1 . 1947 den önce tahrir veya takdir edilmek surotiyle (konulmuş olan gayrimenkuller için, 
Vergi Usul Kanununun 268 nci maddesinde gösterilen vergi değerlerinin 12 katı, 

b) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1947 - 1 . 1 . 1959 tarihleri arasımda konullmuş 
bulunan gayrimenkuller için, Vergi Usul Kanıuıunun 263 nci maddesinde gösterilen değerin 
8 katı, 

c) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1959 - 1 . 1 . 1965 tarihleri arasında konulmuş 
gayrimenkuller için V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösterilen değerin 5 katı, 

d) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1965 - 1 . 1 . 1968 tarihleri arasında konulmuş 
gayrimenkuller için V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösterilen değerin 2 katı, 

e) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1968 den sonra konulmuş gayrimenkuller için 
V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösterilen değsrin bir buçuk katı. 

Ancak, yukardaki misiller uygulanarak bulunacak değerlerden yüksek bir iktisap değeri mev
cutsa bu değerin iktisap maliyeti olarak beyanı ihtiyarîdir. 

Bu takdirde ihtiyaren beyan olunacak değorin ivazsız intikallerde Veraset ve intikal Vergi
sinin ivazlı intikallerde Emlâk Alım Vergisi veya tapu devir harçlarının matrahının tesbitine esas 
olmuş değer olması şarttır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Spor - Toto Vergisi : 

Mevzuu 

MADDE 47, — Spor - Toto oyunu, Spor - Toto Vergisine tabidir. 
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(Getjiei Komisyonun \kabul ettiği nıetkı) 

Çeşitli hükümler 

Mahsup 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vergi Usul ve Emlâk Alım Vergisi kanunlarının uygulanması 

MADDE 45. — Milet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tapu memurlarınnı görevi 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

G-EÇÎCİ MADDE 1. — Bu kanunun uygulanmasında, Emlâk Vergisi Kanunu yüriirlüğa 
girinceye kadar iktisap maliyeti aşağıdaki şekil;13 tesibit olunan değerlerdir: 

a) Bina Vergisi tarhına esas gayrisâfi iratları veya Arazi Vergisi tarhına esas değerleri 
1 1 . 1947 den önce tahrir veya takdir edilmek suretiyle konulmuş olan gayrimenkuller için, 
Yergi Usul Kanununun 288 nci maddesinde gösterüon vergi değerlerinin 12 katı, 

b) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1047 - 1 . 1 . 1959 tarihleri arasında konulmuş 
bulunan gayrimenkuller için, Vergi Usul Kanunuı.un 268 nci maddesinde gösterilen değerin 8 katı, 

c) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1' 59 - 1 . 1 . 1965 tarihleri arasında konulmuş 
gayrimenkuller için Vergi Usul Kanununun 268 rai maddesinde gösterilen değerin 5 katı, 

d) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1965 - 1 . 1 . 1968 tarihleri arasında konulmuş 
gayrimenkuller için Vergi Usul Kanununun 268 ncı maddesinde gösterilen değerin 2 katı, 

e) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1363 den sonra konulmuş gayrimenkuller için 
Vergi Usul Kanununun 268 nci maddesinde gös i irilen değerin birbuçuk katı, 

Ancak, yukarıdaki misiller uygulanarak bulunacak değerlerden yüksek bir iktisap değeri mev
cutsa bu değerin iktisap maliyeti olarak beyanı ihtiyarîdir. 

Bu takdirde ihtiyaren beyan olunacak değerin ivazsız intikallerde Veraset ve intikal Vergisi
nin, ivazlı intikallerde Emlâk Alım Vergisi veya veya tapu devir harçlarının matrahının tesbitine 
esas olmuş değer olması şarttır. 

T)üRDÜXC(v KISIM 

Spor - Toto Vergisi 

Mevzuu 

MADDE 47. — Millet Meclisi metnin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1457) 

file:///kabul


— 32 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Mükellef, matrah, nisbet 

Mükellef 

MADDE 48. — Spor - Toto Vergisini Spor - Toto idaresi öder. 

Matrah 

MADDE 49. — Spor - Toto Vergisinin matrahı, Spor - Toto kuponlarında doldurulan kolon 
başına alman ücrettir. 

Spor - Toto Vergisi matraha ayrıca katılmaz ve tarifedeki ücret haricinde aksettirilmez. 
Matrahtan gider ve vergi adı ile başka her hangi bir indirim yapılamaz. 

Nisbet 

MADDE 50. — Spor - Toto Vergisinin nisbeti % 20 dir. 

Verginin tarhı 

Beyan esası 

MADDE 51. — Spor - Toto Vergisi Spor - Toto Müdürlüğünün beyanı üzerine tarh olunur. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası İle verilme zamanı ve yeri 

MADDE 52. — Beyanda kullanılacak beyannamenin şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunur. 

Spor - Toto Müdürlüğü 1 ay içinde nakden veya hesaben aldığı ücretlerin beyannamesini ertesi 
ayın 20 nci günü akşamına kadar bulunduğu yer vergi dairesine vermek mecburiyetindedir. 

ödeme süresi 

MADDE 53. — Spor - Toto Müdürlüğü beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergi
leri beyanname verme süresi içinde ödemeye mecburdur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 54. — 13 Temmuz 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü madde
sinin (a) bendi kaldırılmış ve aynı maddenin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tezyini seramik eşya : 
g) Teknik süsleme dışında tamamen elle süslemeye tabi tutulan ve sanat değeri olan vazo, 

duvar tabağı ve heykelcik gibi seramikten mamul süs eşyası, 

MADDE 55. — Aynı kanunun değişik 13 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarındaki mamullerin montaj (başkaları hesabına 

yapılan montaj dâhil) suretiyle imal edilmesi halinde, mükellef, montajı yapanıdır. 

MADDE 56, — Aynı kamunun değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 
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(Geçici Komisyonun '.kabul ettiği metin) 

Mükellef, matrah, nisbet 

Mükellef 

MADDE 48. — Millet Meclisi metnin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
] 

Matrah 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 n ra maddesi aynen kabul edilmişti!. 

Nisbet 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabaıl edilmiştir. 

Verginin tarhı 

Beyan esası 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beyannamenin şekil ve muhtevalı ile verilme zamanı ve yeri 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edlmiştir. 

Ödeme süresi 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 54. — 13 Temmuz 1956 tarih ve 68l>2 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü mad
desinin (a) bendi kaldırılmış; aynı kanuna bağlı î i sayılı tablonun 3/a pozisyonu, «a) b, c ve d 
bendlerinde yazılı olanlar dışında kalan her türlü motorlu kara taşıtları. Nisbet % 20. «şeklinde 
değiştirilmiş; «3. Taşıtlar» kısmının sonuna «g) Bisikletler (oyuncak olanlar hariç). Nisbet 
% 5.» pozisyonu eklenmiş; ve 4 ncü maddenin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tezyini seramik eşya : 
g) Teknik süsleme dışında tamamen elle süslemeye tabi tutulan ve sanat değeri olan vazo, 

duvar tabağı ve heykelcik gibi seramikten mamul süs eşyası, 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Aynı kanunun değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Matrah 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim edilen : 
a) I nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi olan akaryakıtlarla III ncü tablodaki tıızun 

saf sikletleri, 
b) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
c) Elektriğıin kilovatsaat olarak miktarı, 
d) Havagazınm metreküb olarak miktarı, 
e) Kahvenin gayrisâfi sikleti, 
f) Tekele tabi maddelerden tütün mamulleri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın aylık satış 

bedelleri tutan, 
Aybk satış bedelleri tutan tâbiri, Tekel Genel Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tarafından 

bir ay içinde bayilere yapılan tekel maddeleri satış bedellerinin toplamını ifade eder. 
g) Diğer maddelerin satış bedelidir. 
Satış bedeli tâbiri, teslim edilen maddeler karşılığında her ne adla olursa olsun müşteriden alı

nan veya müşterinin borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamını ifade eder. 
h) Satış bedeli veya aylık satış bedeli tutun bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa 

göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye matrah ittihaz olunur. 
II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonların aatoi mamullerin montajının başkalan hesabına 

yapılması halinde matrah mamulün V. 17. K. nuna göre bulunacak emsal bedelidir. 

MADDE 57. — Aynı kanunun değişik 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
b) ölçü esası 

Madde 24. — İthal edilen : 
a) I nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi tutulmuş olan akaryakıtlarla, III ncü tablodaki 

tuzun sâf sıkletleri (akaryakıtların zarflan bu kanuna bağlı IV ncü tablodaki pozisyonuna göre 
vergilendirilir.) 

b) Kibritin çöp adedi olarak miktan, 
c) Elektriğin kilovatsaat olarak miktan, 
d) Havagazının metreküb olarak miktan, 
e) Kahvenin gayrisâfi sıkleti, 

MADDE 58. — Aynı kanunun değişik 27 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eMenmiştir : 
II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarındaki mamuller ile I sayılı tablonun 9/B, 0, D 

ve E pozisyonundaki camlar için ilk madde indirimi uygulanmaz. 
Ancak, dâhilde alınan İstihsal Vergisine tabi tutulan maddeler istihsal Vergisi ödenmek sure

tiyle tedarik edilerek II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında ve I sayılı tablonun 9/B, 
C, D ve E pozisyonunda gösterilen mamullerin imalinde ve bunlarım bünyesine girecek şekilde 
kullanıldığı takdirde, ilk madde indirimi esası uygulanır. 

MADDE 59. — Aynı kanunun değişik 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet 

Madde 33. — Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nisbeti % 25 tir. T. C. Merkez Ban
kası ile bankalar arasındaki reeskont muameleleri için bu nisbet % 20 dir. Kambiyo muamelele
rinde nisbet matrahın onbinde beşidir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Matrah 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim edilen: 
a) I nci tabloda siklet üzerinden vergiye ta )i olan akaryakıtlarla III ncü tablodaki tuzun 

sâf sikletleri, 
b) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
c) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
d) Havagazınm metreküp olarak miktarı, 
e) Kahvenin gayrisâfi sıkleti, 
f) Tekele tabi maddelerden tütün mamulle :i ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın aylık 

satış bedelleri tutan, 
Aylık satış bedelleri tutan tâbiri, Tekel Grenel Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tarafından 

bir ay içinde bayilere yapılan tekel maddeleri sa iş bedellerinin toplamını ifade eder. 
g) Diğer maddelerin satış bedelidir. 
Satış bedeli tâbiri, teslim edilen maddeler karşılığında her ne adla olursa olsun müşteriden 

alman veya müşterimin borçlandığı para veya di ?er değerlerin toplamını ifade eder. 
h) Satış bedeli veya aylık satış bedeli tutan bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa 

g'öre hesaplanacak emsal bedeli vergiye matrah ittihaz olunur. 
II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarındaki mamullerin montajının başkaları hesabı

na yapılması halinde matrah mamulün Vergi Uıul Kanununa göre bulunacak emsal bedelidir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 mi maddeki aynen kabul edilnv-ştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 mu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 60. — Aynı kanunun değişik 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mevzuu, vergiyi doğuran olay 
Madde 34. — Türkiye sınırları içinde petrol boru hatları ile yapılan yerli hampetrol taşı

maları ve aşağıda yazılı umuma mahsus vasıtalarla yap-lan taşımalardan yük taşımaları ile bel
li bir tarifeye dayanılarak yapılan yolcu taşımaları Nakliyat Vergisine tabidir. 

a) Demiryolu üzerinde işliyen vasıtalar, 
b) Tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yolcu taşımaya mahsus sair motorlu kara nakil va

sıtaları (otomobil, kamyonet, motosiklet, motorlu bisiklet hariç) 
c) Makina ile müteharrik gemiler, 
d) Uçaklar, 

MADDE 61. — Aynı kanunun değişik 35 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye bir (k) bendi eklenmiştir : 

İstisnalar 

Madde 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük taşımaları ile yerli hampetrol taşımaları Nakli
yat Vergisinden müstesnadır : 

k) Bir petrol boru hattına iltisak halinde bulunan tâli derecedeki boru hatları ile iltisak nok
tasına kadar yapılan yerli hampetrol taşımaları. 

1) Belediyelere rüsum ödiyerek yolcu taşıyan şehir içi özel kara nakil vasıtaları. 

MADDE 62. — Aynı kanunun değişik 36 ncı maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir : 

Mükellef 

Madde 36. — Nakliyat Vergisini 34 ncü maddede yazılı nakil vasıtalarını ve petrol boru 
hatlarını işletenler öder. (Petrol boru hatlarını işletenler, Petrol Kanununa göre belge sahibi ta
şıyıcılardır.) 

Belge sahibi taşıyıcılar bu kanun gereğince ödiyecekleri Petrol Boru Hattı Nakliyat Vergi
sini, 6326 sayılı Petrol Kanununun veya bu kanunun ek ve tadillerinin ilgili hükümlerine göre tes-
bit edilecek Petrol boru hattı ücret tarifelerindeki taşıma ücretine ilâve suretiyle petrolü taşıtan
dan tahsil ederler. 

«Belli bir iş veya belli bir süre için kiralanan taşıtlarla kiralıyana ait eşya ve şahısların ta
şınmasında vergi mükellefi taşıt sahibidir.» 

MADDE 63. — Aynı kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Matrah 

Madde 37. — Nakliyat Vergisinin matrahı yolcu ve yük taşımaları karşılığında nakden ve
ya hesaben ahnan ücret, peitrol boru hatları ile yapılan taşımalarda taşman yerli hampetrolün 
varil olarak miktarıdır. (Yataklı vagonlarla vâki seyahatlerde ödenen yatak ücretinin Türkiye 
sınırları içine isabet eden kısmı matraha dâhil edilir.) Belli bir iş veya belli bir süre için kira
lanan nakil vasıtaları ile kiralıyana ait eşya ve şaJhıslann taşınmasında vergi matrahı nakil va
sıtası sıahibine ödenen kira bedellidir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Aynı kanunun değişik 35 nci maddesinin bMnci fıkrası hükmü, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye (k) ve (1) bendleri eklenmiştir. 

İstisnalar 

Madde 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük taıımaları ile yerli hampetrol taşımaları Nakliyat 
Vergisinden müstesnadır : 

k) Bir petrol boru hattına fltisak halinde bulunan tâli derecedeki boru hatları ile iltisak nok
tasına kadar yapılan yerli hampetrol taşımaları. 

1) Belediyelere rüsum ödiyerek yolcu taşıyan şehir içi özel kara nakil vasıtaları. 

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

Mükellef 

Madde 36. — Nakliyat Vergisini 34 ncü maddede yazılı nakil vasıtalarını ve petrol boru hat
larını işletenler öder. (Petrol boru hatlarını işletenler, Petrol Kanununa göre belge sahibi taşıyı
cılardır. ) 

Belge sahibi taşıyıcılar bu kanun gereğince ödiyecekleri Petrol Boru Hattı Nakliyat Vergi'si-
ni, 6326 sayılı Petrol Kanununun veya bu kanunun ek ve tadillerinin ilgili hükümlerine göre tes-
bit edilecek petrol boru hattı ücret tarifelerindeki taşıma ücretine ilâve suretiyle petrolü taşıtan
dan tahsil ederler. 

Belli bir iş veya belli bir süre için kiralanan taşıtlarla kiralıyana ait eşya ve şahısların taşın
masında vergi mükellefi taşıt sahibidir. 

MADDE 63. •— Millet Meclisi metninin 63 mü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 64. — Aynı kanunun değişik 38 nci maddesinin matlabı ve birinci fıkrası hükmü 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya bir (III) ncü bend eklenmiştir : 

Verginin nisbeti ve haddi 

Madde 38. — Nakliyat Vergisinin nisbet ve hadleri aşağıda gösterilmiştir. 
III - Petrol bora batları ile yapılan yerli hampetrol taşımalarında varil basma . . . . 3 TL. 

MADDE 65. — Aynı kamına aşağıdaki mükerrer 38 nci madde eklenmiştir: 

MÜKERRER MADDE 38. — Petrol boru hatları ile yapılanı yerli hampetrol taşımalarından 
bu kanun gereğince alınacak olan Nakliyat Vergisi hakkında, 6326 sayılı Petrol Kanununun 
«Vergi sının» matlabını taşıyan, 6558 sayılı Kananla değişik 111 nci maddesi hükümleri uygu-
laranaz. 

MADDE 66. — Aynı kanunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet 

Madde 43. — PTT hizmetleri vergisi aşağıda gösterilen nisbetlerde alınır. 
1. — Posta hizmetleri (% 10) 
2. — Telgraf hizmetleri (% 10) 
3. — Telefon hizmetleri (% 10) 

MADDE 67. — Aynı kanuna bina inşaat vergisi başlığı altında ve aşağıda gösterilen ek - 1, 
2, 3 ve 4 ncü maddeleri ihtiva eden üçüncü kısım eklenmiş; kısımlar arasında müşterek hükümler
le ilgili üçüncü* kısım dördüncü kısım olarak değiştirilmiştir: 

Mevzu, vergiyi doğuran olay 

EK MADDE 1. — Bu kanuna bağlı V sayılı tabloda yazılı olup, belediye sınırlan içinde ya
pılan her türlü bina inşaatı, (ilâve ve tadiller d'hil) inşaat ruhsatının alınmasında, mezkûr tab
loda gösterilen nisbet ve hadlerde bina inşaat vergisine tabidir. 

İlâve ve tadiller de; bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüz
ölçümleri ilâve edilen kısımla birlikte istisna haddini aşarsa, vergi yalnız ilâve edilen kısmın yüz
ölçümü üzerinden hesaplanır. 

Bu kanunun yürürlüğü tarihinden sonra inşa edilmiş olan binalarda tadil ve ilâveler yapıl
ması halinde, vergi, bmanın önceki yüzölçümü ile ilâve kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden he
saplanır. 

Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan Bina İnşaat Vergisi ye
niden hesaplanan vergiden mahsubedilir. 

İstisnalar 

EK MADDE 2. — Genel, katma, özel idare ve belediye bütçelerinden karşılanan her türiü bina 
inşaatı ile hastane, prevantoryum, sanatoryum, parasız dispanserler, fabrika, değirmen, imalât
haneler ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesince teşviki karara bağlanmış 
oteller, moteller ve kooperatifler eliyle yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ve esnaf çarşıları 
ve Devlete veya derneklere devrolunmak üzere inşa edilen okullar, talebe yurtları ve 100 m2 yi 
aşmıyan konut birimleri ile nüfusu 20 binden az olan belediye sınırları içindeki her türlü inşaat 
Bina İnşaat Vergisinden müstesnadır. 

Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vukübulduğu bölgelerde, bu âfetlerin vukuu
nu takibeden yıldan itibaren en geç 5 yıl içinde inşa edilen binalar, bu vergiye tabi değildir. 

Mezkûr bölgeler Maliye ve İmar ve İskân bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 
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(Geçici Komisyonun -kabul ettiği metin) 

MADDE 64, — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 66. — Aynı kanunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Nisbet 

Madde 43. — PTT Hikmetleri Vergisi aşağıda ki gösterilen mabetlerde alınır. 
1. Posta hizmetleri (% 8) 
2. Telgraf hizmetleri (% 10) 
3. Telefon hizmetleri (% 10) 
MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Mükellef 

EK MADDE 3. — Bina İnşaat Vergisini, inşaat, ilâve veya tadilât için inşaat ruhsatı alan
lar öder. 

Matrah 

EK MADDE 4. —Bina inşaat Vergisinin matrahı, binaların her bir konut veya işyeri biriminin 
ayrı, ayrı inşaat sahalarının yüzölçümleridir. 

Matrahın hesaplanmasında m2 kesirleri atılır. 

MADDE 68. — Aynı kanunun 45 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Bina İnşaat Vergisi, mükelleflerin, ilgili belediyelerce tasdik edilmiş yazılı beyanı üzerine tarh 

olunur. 

MADDE 69. — Aynı kanunun değişik 47 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir. 

c) PTT Genel Müdürlüğü ile taşıma müesseseleri ve petrol boru hattı belge sahipleri bir ay 
içinde nakden veya hesaben aldıklan ücretleri ve taşıdıkları yerli hampetrolün beyannamesini o 
ayın sonundan itibaren 45 gün içinde verirler. Devlet Demiryolları, Devlet Havayolları ve De
nizcilik Bankası için bu müddet 75 gündür. 

g) Bina inşaat vergisi mükellefleri, inşaat vergisine ait muamelelerini inşaat ruhsatının alın
masından önce ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. 

inşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması halinde inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen 
iptal edilir veya kullanılırsa daha önce ödenmiş olan vergide gerekli düzeltme ve iadeler yapılır. 

MADDE 70. — Aynı kanuna 66 nci maddesinden sonra aşağıdaki ek 5 ve 6 nci maddeleri ihti
va eden altıncı bölüm eklenmiştir : 

Altıncı Bölüm 

Bina inşaat Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

Belediye ve tapu memurlarının görevleri 

EK MADDE 5. — Belediye imar ve yapı kontrol memurları inşaat ve iskân ruhsatlarının veril
mesinden önce, ilgili vergi dairesince tanzim edilmiş Bina İnşaat Vergisinin ödendiğini gösterir 
belgeleri talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Tapu ve Kadastro idareleri, ilgili muameleleri yapmadan önce, Bina inşaat Vergisinin öden
diğini gösterir belgeleri talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 
Gerekli muamelelerin ifasını mütaakıp mezkûr belgeler, muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit 

olunacak cetvellere dökülür ve bunlar muamelenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün için
de ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Belediye ve tapu memurlarının sorumluluğu 

EK MADDE 6. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce ruhsat veren belediye ve 
muamele yapan tapu memurları verginin ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar. 

Belediye ve tapu memurları bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükel
leflere rücu edebilirler. 
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(Geçici Komisyonun (kabul ettiği metin) 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Aynı kanuna 66 ncı maddesinden sonra aşağıdaki ek 1 ve 2 nci maddeleri ihti
va eden altıncı bölüm eklenmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Bina İnşaat Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

Belediye ve tapu memurlarının görevleri 

EK MADDE 1. — Belediye imar ve yapı kont .'ol memurları inşaat ve iskân ruhsatlarının veril
mesinden önce. ilgili vergi dairesince tanzim edil niş Bina inşaat VergisinJn ödendiğini gösterir 
belgeleri talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Tapu ve kadastro idareleri, ilgili muameleleri yapmadan önce, Bina İnşaat Vergisinin ödendi
ğini gösterir belgeleri t&lebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

•Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 
G-erekli muamelelerin ifasını mütaakıp mezkûr belgeler, muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit 

olunacak cetvellere dökülür ve bunlar muamelenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde 
ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Belediye ve tapu memurlarının sorumluluğu 

EK MADDE 2. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce ruhsat veren belediye ve mu
amele yapan tapu memurları verginin ödenmesin İen mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar. 

Belediye ve tapu memurları bu madde gereğince ödemeye meobur oldukları vergiler için mükel
leflere rücu edebilirler. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 71. — Aynı kanuna bağlı I sayılı îlk İstihsal Maddeleri tablosunun değişik 2/E po
zisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

E) Sırlandırılmış petrol gazı (L.P.G.) (1 Kg. s. den 30 Krş.) 

MADDE 72. — Aynı kanuna bağlı I sayılı tablonun 9 ncu pozisyonu aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

9. Camlar : 
A) Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk istihsal mahsulü 

her türlü cam ve cam eşya (B,C,D ve E fıkralarındaki camlar hariç) (% 20) 
B) İşlenmemiş çekme veya üfleme cam (imal sırasında kaplama yapılmış ol

sun olmasın) (Kare veya müsiatil veya gayrı şekilde kesilerek şekillendirilmiş 
yaprak halinde cam) 

a) 4 mm. den daha fazla kalınlıkta olan âdi ve buzlu pencere camları 
b) Renkli, dalgalı ve çizgili pencere camlan 
c) Sairler 
O) Emniyet camları 
D) Cam damacana, şişe, küçük şişe (ilâç şişeleri ile tabiî meyva suları için 

kullanılan şişeler hariç) 
E) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (optik tarzda işlenmemiş ve op

tik camdan yapılmamış) (lâmba ve şişeleri ile elektrik ampulleri hariç) (% 40) 

MADDE 73. — Aynı kanıma bağlı II sajnlı tablonun 3 ncü pozisyonunun (C) bendindeki 
(yük taşımaya mahsus olanlar hariç) ibaresi kaldırılmıştır. 

MADDE 74. — Aynı kanuna bağlı II sayılı tablonun 5 nci pozisyonuna aşağıdaki (e) bendi 
eklenmiştir : 

e) Her türlü televizyon % 20 

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

c) Cilâsız veya sırsız seramikten döşemelik veya kaplamalık karolar ve ben
zerleri 

d) Seramikten döşemelik veya kaplamalık diğer karolar ve benzerleri 
e) Musluk taşları, lavabolar, bideler, aptesthane küvetleri, banyolar ve sıhhi 

tesisatta kullanılan benzeri sair sabit teçhizat 
f) Porselenden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde kul

lanılan diğer eşya 
g) Sair seramik maddelerden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet 

işlerinde kullanılan diğer eşya 

MADDE 76. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
III - Kahve, kakao, glikoz, kola özütleri ile bâzı alkollü ve alkolsüz içkiler tablosu. 

(% 
(% 

(% 

(% 

<% 

20) 
20) 

20) 

20) 

20) 
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MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Aynı kanuna bağlı I sayılı tablonun 9 ncu pozisyonu aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

9. Camlar : 
A) Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan >;nal olunan ilk istihsal mahsulü her türlü cam 

ve cam eşya (B), (C), (D) ve (E) fıkralarındaki camlar hariç) (% 20) 
B) İşlenmemiş çekme veya üfleme cam (imal sırasında kaplama yapılmış olsun olmasın) (Ka

re veya müstakil veya gayrı şekilde kesilerek şekillendirilmiş yaprak halinde cam) 
a) 4 mm den daha fazla kalınlıkta olan âdi ve buzlu pencere camları 
b) Renkli, dalgalı ve çizgili pencere camları 
c) Diğerleri 
C) Emniyet camları 
D) Cam damacana, şişe, küçük şişe (ilâç şişeleri ile tabiî meyva suları için kul

lanılan şişeler hariç) 
E) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (Optik tarzda işlenmemiş ve optik 

camdan yapılmamış) (Lâmba ve şişeleri ile elektrik ampulleri hariç) 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 mü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 ncl maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(% 
(% 
(% 
(% 

(% 

<% 

40) 
50) 
50) 
50) 

40) 

40) 
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MADDE 77. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içkiler ; 
a) Tabiî köpürür şarap 
b) Sair şaraplar 
c) Viski 
d) Vermut 
e) Her çeşit bira 
f) Her çeşit kolalı içkiler 
g) Kınakına şarabı 

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

<% 
(% 
(% 
(% 
<% 
(% 
(% 

70) 
20) 
70) 
50) 
20) 
30) 
10) 

4. Glikoz 7c 25 
MADDE 79. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun sonuna 6 ncı pozisyon eklenmiştir : 
6. Her türlü kolalı içki imalinde kullanılan özütler % 50 

MADDE 80. — Aynı kanuna aşağıdaki (V) sayılı tablo eklenmiştir. 
V 
1. 

Bina inşaat tablosu 
Konut inşaatı : 

A) 
B) 
C) 
D) 
2 . -
A) 
B) 
C) 

101 - 120 m2 lik konut birimleri için 
121 - 150 m2 lik konut birimleri için 
151 - 200 m2 lik konut birimleri için 
200 m2 den fazla konut birimleri için 

- İşyeri inşaatı : 
0 - 50 m2 lik işyeri birimleri için 
51 - 100 m2 lik işyeri birimleri için 
100 m2 den fazla işyeri birimleri için 

Beton, 
demir, kagir 

ve yarı kagir 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

20 
50 
60 

125 

25 
50 
75 

Ahşap 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

10 
20 
aı) 
f>0 

15 
25 
o -
•:>0 

Diğer 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

7 
10 
15 
25 

10 
15 
25 

Yukardaki 1 ve 2 No. lu rarifeler; belediye sının içi nüfusu (en son nüfus sayımı sonuçlarına 
göre) 100 001 - 200 000 arasında olan şehirlerde % 5; 200 001 - 400 000 arasında olan şehirlerde 
% 10; 400 000 in üstünde olan şehirlerde % 15 oranlarında zamla uygulanır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1457) 
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MADDE 77. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun 3 noü pozisyonu aşağıdaki şekilde de 
ğiştirilnıiştir. 

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

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nsi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun sonuna 6 ncı pozisyon eklenmiştir : 
6. Her türlü kolalı içki imalinde kullanılan özütler (% 40) 

MADDE 80. — Aynı kanuna aşağıdaki (V) sayılı tablo eklenmiştir. 
V - Bina inşaat tablosu : 

1. Konut inşaatı : 
A) 101 - 120 m2 lik 

konut birimleri için 
B) 121 - 150 m2 lik 

konut birimleri için 
C) 151 - 200 m2 lik 

konut birimleri için 
D) 200 m2 den fazla 

konut birimleri için 
2. işyeri inşaatı : 
A) 0 - 50 m2 lik iş

yeri birimleri için 
B) 51 - 100 m2 lik iş

yeri birimleri için 
C) 100 m2 den fazla 

işyeri birimleri için 

Beton, demir, kagir 
ve yarı kagir inşa
atta konut veya iş
yeri birimleri için 

m2 de (Tl./ 

Ahşap inşaatta konut diğer inşaatta konut 
veya işyeri birimleri veya işyeri birimleri 

için m2 de (Tl.) için m2 de (Tl.) 

20 

50 

60 

125 

25 

50 

75 

10 

20 

30 

50 

15 

25 

35 

7 

10 

15 

25 

10 

15 

25 

Yukardaki 1 ve 2 No. lu tarifeler; belediye sınırı içi nüfusu (en son nüfus sayımı sonuçlarına 
göre) 100 001 - 200 000 arasında olan şehirlerde % 5; 200 001 - 400 000 arasında olan şehirlerde 
% 10; 400 000 in üstünde olan şehirlerde % 15 oranlarında zamla uygulanır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1457) 
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ALTINCI KISIM 

Emlâk Alım Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 81. — 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar; bağımsız bölümler veya katlar (eklenti
ler veya ortak yer paylan dâhil) meydana getirilmesi ile ivaz karşılığında, Türkiye'deki çayrimen-
kullerin iktisabı, gayrimenkuiler üzerinde irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin te
sisi, bu hakların ve kuru mülkiyetin devri Emlâk Alım Vergisine tabidir. 

MADDE 82. — Aynı kanunun 2 nei madde '̂ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklen

tiler veya ortak yer paylan dâhil) meydana getirilmesinde mükellef, adlarına yapı kullanma izni 
(İskân belgesi) verilenlerdir.» 

MADDE 83. — Aynı kanunun 3 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir : 

c) Karşılıklı olmak şartiyle diplomatik ihtiyaçlarla konsolosluk ihtiyaçları için yapılan ve 
1 noi maddenin kapsamına giren iktisap ve işlemler, 

g) Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafından münferiden veya usul ve furuu veya 3 ncü dere
ceye kadar kan ve sihri hısımlar tarafından müştereken arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle 
binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde, meydana getirilen binalar, bağım
sız bölümler veya katların toplam satış değerlerinin 50 000 lirası (Bakanlar Kuralu bu haddi bir 
misline kadar artırmaya yetkilidir.) 

MADDE 84. — Aynı kanunun 4 ncü maddesinin (a) fıkrasının başına «kuru mülkiyetin dev
ri ile» ibaresi eklenmiş aynı maddeye aynca aşağıdaki (e) fıkrası ilâve edilmiştir : 

e) Arsa veya bina üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya 
katlar meydana getirilmesinde satış değeri, 

MADDE 85, — Aynı kanunun 8, 10 ve 11 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyan esası 

Madde 8. — Emlâk Alım Vergisi, arsa üzerine inşa veya binaya ilâ'/e suretiyle binalar, ba
ğımsız bölümler veya katlar meydana getirilmelinde vergi dairesine, diğer hallerde tapu dairesi
ne yapılacak yazılı beyan üzerine tarh olunur. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit ve tâyin olunur. 

Tarh yeri 

Madde 10. — Emlâk Alım Vergisi 8 nci maddeye göre yazılı beyanın verildiği vergi daire
since veya tapu dairesince tarh olunur. 

C. Senatosu < 8. Sayısı : 1457) 
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ALTLYCI KISIM 

Emlâk Alım Vefgisi Kanununda yapılan değişiklikler 

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

İvaz karşılığında, Türkiye'deki gayrimenkullerin iktisabı, gayrimenkuller üzerinde irtifak hak
larının ve gayrimenkul mükellefiyetinin tesisi, bu hakların ve kuru mülkiyetin devri; arsa üze
rine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklentiler veya or
tak yer payları dâhil) meydana getirilmesi, Emlâk Alım Vergisine tabidir. 

MADDE 82. — Aynı Kanunun 2 nci maddesine- aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklen

tiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesinde mükellef, adlarına yapı kullanma izm 
(iskân belgesi) verilenlerdir. 

MADDE 83. — Aynı Kanunun 3 ncü madde "nura (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (g) ve (h) fıkraları eklenmiştir : 

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

g) Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafından münferiden veya usul ve füruğ veya 3 ncü dere
ceye kadar kan ve sihri hısımlar tarafından müştereken arsa üzerine inşa veya binaya ilâve sure-
retiyle binalar bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde, meydana getirilen binalar, 
bağımsız bölümler veya katların toplam satış değerlerinin 50 000 lirası (Bakanlar Kurulu br. had
di bir misline kadar artırmaya yetkilidir.) 

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

Mezkûr bölgeler Maliye ve îmar ve îskân bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 
(Bu fıkra hükmü bu kanunun yürürlük tarihinden önceki devre içinde uygulanır,) 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisi metninin 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1457) 
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Tarh zamanı 

Madde 11. — Emlâk Alım Vergisi, arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, 
bağımsım bölümler veya katlar meydana getirilmesinde belediyelerce yapı kullanma izninin (is
kân belgesi) verilmesinden, diğer hallerde muamelenin tapu dairelerinde yapılmasından önce tarh 
olunur. 

MADDE 86. — Aynı kanunun 12 nci maddes'nin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«İlgililer tarafından beyan edilecek satış değerleri ve satış bedelleri, beyan tarihindeki rayiç 
bedelden aşağı olamaz. 

Rayiç bedel beyan tarihindeki normal alım - satım bedelidir.» 
MADDE 87. — Aynı kanunun 15 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir : 
Vergi daireleri gerek re'sen ve gerekse bildirim suretiyle eksik beyan edildiğini öğrendikleri 

satış bedeli ve satış değerleri için rayiç bedel takdiri yaptırırlar. 

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

Ödeme zamanı ve yeri 

Madde 16. — Emlâk Alım Vergisi arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, ba
ğımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde yapı kullanma izninin (iskân belgesi) ve
rilmesinden, diğer hallerde muamelenin tapu dairesinde yapılmasındajı önce vergi dairesine ödenir. 

Memurların Sorumlulukları 

Madde 17. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce muamele yapan tapu memurları 
ve yapı kullanma izni (iskân belgesi) veren memurlar verginin ödenmesinden mükellefler ile bir
likte müteselsilen sorumludurlar. 

ilgili memurlar bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükelleflere rücu 
edebilirler. 

MADDE 89. — Aynı kanunun 17 nci maddesinden sonra aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Mahsup 

EK MADDE 1. — Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, katlar veya bağımsız 
bölümler meydana getirilmesinde hesaplanan Emlâk Alım Vergisinden, bunların meydana getiril
diği takvim yılından önceki 5 yıl içinde üzerine inşaat veya ilâve yapılan arsa veya binaların ta
mamı veya payına ilişkin olarak aynı mükellefler tarafından ödenmiş bulunan Emlâk Alım Ver
gisi mahsubolunur. 

MADDE 90. — Aynı kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Bu miktar 50 liradan az, 250 liradan çok olamaz. 

YEDİNCİ KISIM 

Veraset ve İntikâl Vergisi Kanuniyle ilgili değişiklikler 

MADDE 91. — 7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 86. — Aynı kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

İlgililer tarafından beyan edilecek satış değeri;ri ve satış bedelleri, beyan tarihindeki rayiç be
delden aşağı olamaz. 

Rayiç bedel beyan tarihindeki normal alım - satırı bedelidir. 

MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

L1ADDE 88. — Aynı kanunun 16 ve 17 nci Maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme zamanı ve yeri 

Hadde 16. — Emlâk Alım Vergisi arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, ba
ğımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde yapı kullanma izninin (iskân belgesi) veril-
mesiıden, diğer hallerde muamelenin tapu dairesinde yapılmasından önce vergi dairesine ödenir. 

Memurların s< rumlulukları 

Madde 17. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce muamele yapan memurları ve yapı 
kullınma izni (iskân belgesi) veren memurlar verdinin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müte-
selsıen sorumludurlar. 

İlgili memurlar bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükelleflere rücu 
edelilirler. 

HADDE 89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EADDE 90. — Millet Meclisi metninin 90 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KİSİM 

Veraset ve İntikal Vergisi K 'miniyle ilgili değişiklikler 

MADDE 91. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi iaşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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BOLÜM : 3 

Matrahm tâyini, verginin tarhı ve nisbet 

Verginin matrahı ve ilk tarhıyat 

Madde 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanu
nuna g-öre bulunan değerlerdir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgeldiği 
takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.) 

Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üsero Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren mal
ları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenîer bakımından ise Vergi 
Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve 
beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. 

a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden tak
vim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir. 

Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle ç karacakları bilançoyu esas alarak es sermayeleri
ni tesbit edebilirler. 

işletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak 
murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir. 

Öz sermaye veya ticari varlık; bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan haller
de Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci bölümün
deki esaslara göre tesbit olunur. 

b) Gayrimenkuller ticari işletmeye dâhil obun olmasın rayiç bedelle değerlenir. 
c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir. 
d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele 

değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele gör
memiş ise itibari değerle değerlenir. 

e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 281 nci maddesindeki hükümlere göre değerlenir. 
f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit oluna

cak kura göre değerlenir. 
g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen 

değerdir. 
Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, ; unlar dışındaki bilûmum haklar (sınai ve edebî 

mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta na
zara alınmaz. 

idare yakardaki esaslara göre beyan edilen l?u değerler üzerinden vergiyi beyannamenin ve
rildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden 
malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir. 

ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki e^asîava göre beyan 
edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölcülerino göre bulunan miktar ara^mdaki farka ait vergi, 
kusur cezalı olarak alınır. 

Ancak, gayrimenkullere ilişkin değerlemelerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulan
maz. 

Bu madde ve geçici İ nci maddeye güre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 
ıiiiu maddesinde bahis konusu edilen «.tamamen ödemeyi» tazammum etmez. 

MADDE 92. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 
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BÖLÜM : :j 

Matrahın tâyini, verginin tarhı ve ndisbet 

Verginin matrahı ve ilk tarhiyat 

Madde 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malıların Vergi Usul Kanu
nuna gör© bulunan değerleridir. (12 nci mıaddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgeldiği 
takdirde matrah yukarda yazılı değerler den bu ter zailler yapıldıktan sonra kalan miktardır.) 

Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üz:re Veraseit. ve İntikal Vergisi mevzuuna giren 
malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, bdirtilmiyenler bakımından ise 
Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile 1 gili 3 ncü bölümündeki esanslara göre değerlemek 
ve beyannameöıernıde göstermek zorundadırlar. 

a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defte: tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden tak
vim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir. 

Mükeülefler isterlerse ölünî. günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayeleri
ni tesblt edebilirler. 

İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanliarda ticari sermaye olarak 
murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edi' v. 

Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki 52aslara göre bu maddede hüküm olmıyan haller
de Vergi Usul Kanununun iktisadi işlstmeuere dar 11 kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci bölümün
deki esaslara göre tesbit olunur. 

b) (Jayrimenkuller ticari işletmeye dâhil olrın olmasın rayiç bedelle değerlenir. 
c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedele değerlenir. 
d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele 

değeri i[e değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele gör
memiş ise itibari değerle değerlenir. 

e) Tahvilât; Vergi Usul Kanr .xiın 281 nci maddesindeki hükümlere göre değerlenir. 
f) Yabancı paralar; borsa r° „ei İle; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit oluna

cak kura göre değerlenir. 
g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen 

değerdir. 
Tapu sicilinde bedeli göısterilmıiyen haklarla, 1 unlar dışındaki bilûmum haklar (sınai ve edebî 

mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta na
zara alınmaz. 

İdare yukardaki esaslara, göre beyan edilen b.\ değerler üzerinden vergiyi beyannamenin ve
rildiği tairhten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden 
malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak (eğerlerine göre ikmal edilir. 

îlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellef: 3r tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan 
edilen miktar İÜ© idarece aynı değerleme okülerin? göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi, 
kusur cezalı olarak alınır. 

Ancak, gayrimenkullere ilişkin değerlemelerdö % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygu
lanmaz. 

Bu madde ve geçici 1 nci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 
ncu maddesinde bahis konusu edilen «tamamen ödemeyi» tazammun etmez. 

MADDE 92. — Millet Meclisi metnin 92 nci uaddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bina re arazi 

Madde 297. — Ticari sermayeye dâhil olsun olmasın bilûmum binalarla arazi vergi değeri ile 
değerlenir. 

Veraset ve İntikal Vergisi tatbikatında işbu gayrimenkuller rayiç bedelle değerlenir. 
Rayiç bedel; intikal eden gayrimenkulun değerleme günündeki alım - satım değeridir. 

MADDE 93. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici birinci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, mükelleflerce beyan edilmiş 
değerlere göre, (Takdir Komisyonuna sevk edilmiş malların değerleri dâhil) lasmen veya tama
men teşekkül etmiş matrahlar üzerinden vergi yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tarh 
olunur. 

Tarh olunan bu vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerleri 
üzerinden cezasız olarak ikmal edilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

1.7. 1961 tarihli ve. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 94. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nishette vergi alınır. 

MADDE 95. — Aynı kanunun 15 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tesbite Maliye Bakanbğı 

yetkilidir. 

MADDE 96. — Aynı kanunun 16 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

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

MADDE 97. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı yukarda yazılı olanların ve diğer kâğıtların vergisini basılı damga konulmadı 

şekliyle ödetmeye yetkilidir. 

MADDE 98. — Aynı kanunun 18 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı lüzum göreceği kâğıtların vergisini makbuz verilmesi sekliyle ödetmeye yet

kilidir. 

MADDE 09. — Aynı kanunun 19 nen maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü hallerde vergiyi istihkaktan kesinti yapılması şekliyle ödet

meye yetkilidir. 

MADDE 100. — Aynı kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki gskilde değiştirilmiş 
ve maddeye (c) bendi eklenmiştir : 

b) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı hallerde, müsaade önceden alınmak kaydiyle : 
aa) Müsaadenin münferit, kâğıda taallûk etmesi halinde kâğıdın düzenlendiği günü takibe-

den yedi gün içinde, 
bb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli kâğıtlara şâmil olmak üzere verilmesi halinde bir 

ay sarfında düzenlenecek kâğıtların vergisi ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar. 
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MADDE 93. — Millet Meclisi metnin 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİM İ KISIM 

1.7. 1961 tarihli cc 188 sayılı Damga ]'ergisi Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştik. 

MADDE 95. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 96 ncı ıvıaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Millet Meclisi metninin 97 nci :• raddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 98 — Millet Meclisi metninin 93 nci ı-ıaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Millet Meclisi metninin 99 ncu ? raddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100, — Millst Meclisi metninin 100 ncü maddes?. aynen kabul edilmiştir. 
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c) Maliye Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine makbuz verilmesi şekliyle ödeme yapılması 
hallerinde bir ay zarfında düzenlenecek kâğıtların verg-isi ertesi ayın yedinci günü akşamına ka
dar, 

Vergi Dairesine ödenir. 

MADDE 101. — Aynı kanuna bağlı (î) sayılı tablo yeniden düzenlenerek aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

fi) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine tabi kâğıtlar 

I - AKİTLERLE İLGİLİ KÂĞITLAR : 
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve teıııli'knameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (10 T.L.) 
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1) 
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütû i alım satımı mukavelenameleri (50 Krş.) 
2. Teklifnameler (100 Krş.) 
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : 
ilk 5 milyon lira için (Binde 10) 
Sonra gelen 5 milyon lira için ' (Binde 7,5) 
10 milyon liranın yukarısı için (Binde 5) 
(Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz) 
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblâğa yukarıdaki nisbetler yeniden uygula

nır ve âzami had yeniden nazara alınır. 
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (10 T.L.) 
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütü ı alım satımı ile ilgili rehin senetleri (50 Krş.) 
5. Tahkimnameler ve sulhnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (25 T.L.) 
6. Fesihnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kâğıda ta

allûk edenler (Binde 1) 
b) Diğerleri (10 T.L.) 
II - KARARLAR YE MAZBATALAR : 
1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmıyarak Da-

nıştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hıkem kararları : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (25 T.L.) 
2. Artırma ve Eksiltme kanunlarına tabi r-lan veya olmıyan daire ve ku

rumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 3) 
III - TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANİLAN KÂĞTTLAR : 
1. Ticari ve mûtedavil senetler : 
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerir 3 benziyen senetler (Binde 5) 
b) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz senedi) (10 T.L.) 
2. Varant (Rehin senedi) ( 6 T.L.) 
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MADDE 101. — Millet Meçimi metninin 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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3. iyda senedi 
4. Taşıma senedi 
c) Konşimentolar 
d) Deniz ödüncü senedi 
e) ipotekli borç senedi, irat senedi 
2. Ticari belgeler : 
a) Faturalar müstahsil makbuzlariyle gider puslalarınm fatura 

çen nüshaları : 
1. 100 liraya kadar olanlar (100 dâhil) 

500 liraya kadar olanlar (500 dahil) 
1 000 liraya kadar olanlar (1 000 dâhil) 
10 000 liraya kadar olanlar (10 000 dâhil) 
50 000 liraya kadar olanlar (50 000 dâhil) 
50 000 den yukarı olanlar 
Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları 
Menşe ve mahreç şahadetnameleri 
Bilançolar ve işletme hesabı hulâsaları (Resmî dairelere ve bankalara 

( 2 
( 5 
( 6 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

(Binde 5) 
(Binde 5) 

perine ge-

( 25 
( 50 
(100 
(200 
(300 
(500 

Krş) 
Ki?.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 

(Binde 3) 
(10 

bankalara 

(20 
(10 
(10 
( 2 
( 5 

(100 

T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
Krş.) 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
b) 
c) 
d) 

ibraz edilenler) : 
1. Bilançolar 
2. Kâr ve zarar cetvelleri 
3. işletme hesabı hülâsaları 
e) Barnameler 
f) Tasdikli manifesto nüshaları 
g) Ordinolar 
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve 

tahsil emirleri (100 Krş.) 
IV - MAKBUZLAR VE DİĞER KÂĞITLAR • 
1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı muta zammın imza ve mühürleri ihtiva 

eden kâğıtlar dâhil) : 
a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar parayı ihtiva eden

ler (100 dâhil) ve ilgilileri tarafından alman paralar için icra dairelerine verilen 
makbuzlar (25 Krş.) 

b) 500 liraya kadar parayı ihtiva edenler (530 dâhil) (50 Krş.) 
c) 1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1 000 dâhil) (100 Krş.) 
d) 10 000 liraya kadar parayı ihtiva ede?ıler (10 000 dâhil) (200 Krş.) 
e) 50 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (50 000 dâhil) (300 Krş.) 
f) 50 000 den yukarı olanlar (500 Krş.) 
g) Avans makbuzları (Binde 5) 
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazaomın olarak resmî dairelere veri

len makbuz ve ibra senetleri ve resmî daireler hesabına ödenen paralar hakkında 
nıütaaddit nüsha olarak bankalara verilen ma'ıbuz senetlerinin mezkûr daire
lere ait nüshaları (Binde 5) 

i) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, ye
mek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve sai e gibi her ne ad ile olursa olsun 
hizmet karşılığı alman paralar için verilen malı buzlar ile bu paralar nakden 
ödenmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya 
emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden 
kâğıtlar (Binde 4) 
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j) ödünç alman paralar için verilen makbuz-cır veya bu mahiyetteki senetler (Dinde 4} 
k) icra dairelerince resmî daireler namına -nbaâara ödenen paralar için dü

zenlenen makbuzlar (Binde 4) 
2. Beyannameler : 
a) Yabancı memleketlerden gelen po3ta mibas^âtmın gümrüklonıııesi için 

postahanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele mad
desi için (İ00 Krş.) 

b) Kanun hükümlerine göre resmî darvclcre ney ilen di.aor beyannameler : 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (5 Tl.) 
2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (10 Tl.) 
3. Muhtesar beyannameler (2,5 TL) 
4. Diğerleri (1 TL) 
3. Havale mektupları, poe*a ve telgraf havalenameleri : 
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) (25 Krş.) 
b) 3 000 liraya kadar olanlar (3 000 dâhil) (100 Krş.) 
c) 3 000 liradan yukarı olanlar (150 Krş.) 
4. Tarifede yazılı kâğıtlardan aslı bir liradan fazla maktu veya nispî vergiye 

tabi olanların resmî dairelere ibraz edilecek öîet, suret ve tercümeleri (1 T.L.) 

MADDE 102. — Aynı kanuna ekli 2 sayılı tablonun V - Kurumlarla ilgili kâğıtlar bölümü
ne aşağıdaki 20 nci fıkra eklenmiştir. 

20. iktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya iktisadi Dev
let Teşekküllerine aidolan Kamu İktisadı Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlem
lerle ilgili kâğıtlar. 

DOKUZuxfT ıasnr 
Harçlar Kanunundaki ıleğisikliJılcr 

MADDE 103. — 2 . 7 . 1934 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Hareni nishcii 

Madde 76. — Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler uygu

lanır. Ancak bu işlemler dolayısiyle ödenmesi gereken maktu harçlar 4 misli (yurt dışındaki işçi
ler için 3 misli) olarak tahsil olunur. 

MADDE 104. — Aynı kanuna bağlı (I) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet 
ve hadlerinde karşı] arında .gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

I - Başvurma haroı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva. açma veya dâvaya müdahale 
3. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (20 T.L.) 
3. Yargıtay ve Danıştayda (30 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili 

veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 
II - Celse Harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celseler

den) 
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MADDE 102. — Millet Meclisi metninin 102 ncl maddesi aynen kabul edilmiştir. 

noKrzr.vr KISLM 

Harçlar Kanunu, ıdaLi <U yişihlüüer 

MADDE 103. - - Millet Mccii^i metahıia. 103 neü maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 104, — Millet Meclisi metninin 104 ncü maddem.', aynen kr.bııl edilmiş cir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği-metin' 

(15 T.L.) 

(60 T.L.) 
(30 T.L.) 

(10 T.L.) 
(20 T.L.) 

(20 Tl.) 

1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (20 T.L.) 
III - Karar ve ilâm harcı : 
2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân buluıımıyan dâ

valarda ve dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında 
kalan kararlarında 

b) (a) fıkrasında vasılı dâvalarda esasa taallûk eden Yargıtay ve Dımstay 
kararlarında 

c) Yargıtay ve Danıstaym icranın tehiri kararlarında 
B) icra ve iflâs harçları : 
I - İcra harçları : 
i . İcraya başvurma harcı 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde icranın yerine getirilmesi harcı 
4. idare harçları 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi., kira mukaveleleri düzenlenmesi ve he

sap tutulması için.) 
II - iflâs harçları : 
1. Maktu harç : 
iflâsın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (50 T.L.) 
C) Ticaret sicili harçları : 

Kayıt ve tescil harçları : 
Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilânında : 
Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (150 Tl.) 
Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (500 Tl.) 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (1 000 Tl.) 
Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilânında : 
Gerçek kişiler ve kooperatiflere ait işletmelerde (100 Tl.) 
Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 Ti.) 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 Tl.) 
Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki değişikliklerin tescilinde : 

(Muhteva ile ilgili buluıımıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (100 Tl.) 

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 Tl.) 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 Tl.) 
Kayıt silinmesinde : 
Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (50 Tl.) 
Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (100 Tl.) 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde şubelerin her biri, (Yabancı mües

seselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı harca tabidir. (150 T.L.) 
II - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 

Kayıt suretleri sayfasından (İ0 Tl.) 
Tasdiknameler (30 Ti.) 

Diğer yargı h a r d a n (müşterek kısım) : 
Suret harçları : 
İlâmın her sayfalının suretinden (3 T.L.) 

b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının su
retlerinden (3 T.L.) 

I -
1. 
a) 
b) 
c) 
2. 
a) 
b) 
c) 
3. 

b) 
c) 
4. 
a) 
b) 
c) 

1. 
2. 
D) 
I -
a) 
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.Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden 
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletname suretlerinden 
Re'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak üzere, ceza mahkemelerinden 

alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır. 

MADDE 105. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin aşağıda yazılı po
zisyonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapıl
mıştır : 

I - Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar : 
4. Konişmento yazılması harcı : 
Konişmento yazılmasında eşyanın her gayrisâfi tonundan 
l î - Maktu harçlar : 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve almaeak hare miktarı kanun ve tarifede 

ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve k a t l a r d a k i imzaların beherinden 
2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protostolardan muhataba tebliğ edile

cek beher nüsha için 
3. Vekâletnameler : 
a) Özel vekâletnamelerde beher imza inin 
b) Genel vekâletnamelerde beher imza için 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için) 
aa) işletme defteri 
bb) Bilanço esasına göre tutulan defterler 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için 
5. Suretler ve tercümeler : 
c) ilgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı 

kâğıt ve kayıt suretlerinin beher sayfasından 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille y a z ı l ı ş kâğıtların suretleri ve ter

cümeleri beher sayfasından 
8. Piyango, sec-im ve toplantılarda hasır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantıların

da hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 
9. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere 

ait beyannamelerden her imza için 
10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmiyen muka

velelerin feshinde beher imza için 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahMmname, ölüme bağlı tasarruf senet 

ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlât edinme, 
karı - koca mallarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukavele
leri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferrua
tına dair senet, mukavele ve kâğıtların düzenlenmesinden ve noter taraVmdan 
re'sen düzenlenecek tutanaklardan 

(5 Tl.) 
(5 Tl.) 

(25 Krş.) 

(10 

(10 

(8 
(10 

(10 
(50 

(10 
(10 

(5 

(5 

(500 

(5 

(5 

Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
TL) 

Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

TL.) 

TL.) 

(50 TL.) 
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(Geçici IComisyoımıı kabul ettiği metia) 

MADDE 105. — Aynı kanıma bağlı (2) say;.lı tarifenin aşağıda yazılı po
zisyonlarında ve bunların ııisbet ve hadlerinde amğ.,daâi değişiklikler yapıl
mıştır : 

i - D3ğer veya ağırlık üzerinden alın?.:-.: nispî karolar ; 
i . Konşimento yazılması hare: : 
Konşimento yazdmaiimda eşyan:.:;', hor gay.â.imi tonundan (25 Krş.) 
II - Maktu harçlar : 
I. Belli meblâğ:', ihtiva elmiyen ve annacak ir. ve miktarı kanım ve tarifede 

ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâg: üardaki imzaların beherinden (10 TL.) 
2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protestolar ..an muhataba tebliğ edile

cek beher nüsha için (10 Tl.) 
S. Vekâletnameler : 
a) Özel vekâletnamelerde beher imza hin (8 Ti.) 
b) Genel vekletnamelorde beher imza kin (10 Tl.) 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve cerhleri (dîeher defter için) 
aa) İşletme defteri (10 Tl.) 
bb) Bilanço esasına göre tutulan defterler (50 Tl.) 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) (10 Tl.) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsurat", için (10 Tl.) 
tâ Suretler ve tercümeler : 
a) İlgililere veya ibraz er!enlere verilecek be ,• târıü mukavele, senet, yazık 

kağıt ve ka3nt suretlerinin beher sayfasından (2 Tl.) 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazâv-ş kağıtların suretleri ve ter

cümeleri beher sayfasından (5 Tl.) 
8, Piyango, seçim ve toplantılarda hazır buâvımaklan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müevse^ele ..â::ı k;;r''a secim ve toplantıların

da hrvır bulunarak düzenkmocek tutanaklarda (500 Tl.) 
0. Düzeltme harcı : 
Evvelki irin mahiyet ve değeri, değinmemek mrâyls yapılacak düzeltmelere 

ait beyannamelerden her imza için (5 Tl.) 
10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikra vr. âmrmvmm einbyen muka

velelerin feshinde beher imza için (5 Tl.) 
I I . Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimna " a •'" âime bağlı tasarruf senet 

ve mukaveleleri. ölünceye ka'kır bakma akdi, vaTvâ ade vakıfları, evlât edinme, 
karı - koca malbr ı rm idaresi, baba^ğı tamma se*'1 vd:m, miras teksim mukavele
leri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bun" 'V. fe-:m vs bunların teferrua
tına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenle "mesmdo/ı ve noter tarfmdan 
re'sen düzenlenecek tutankiardan (50 Tl.) 
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MADDE 106. — Aynı kanuna bağlı (3) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozis
yonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

Vergi itiraz harçları 

Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili anlaşmazlıklardan dola
yı mükellefler tarafından İtiraz Komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda ve Da-
nıştayda : 

I - Başvurma harcı : 
1. Vergi itiraz Komisyonlarına başvurma (10 TL.) 
2. Vergi Temyiz Komisyonuna başvurma (25 TL.) 
5. Danıştaya başvurma (50 TL.) 
III - Maktu hare : 
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan tarhiyatta yukardaki pozisyonlarda 

gösterilen, 
1. itiraz Komisyonu kararlarında (20 TL.) 
2. Temyiz Komisyonu kararlarında (50 TL.) 
3. Danıştay kararlarında (100 TL.) 
4. Temyiz Komisyonu ve Danıştayın tehiri icra kararlarında (100 TL.) 
IV .Suret harçları : 
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için, karar suretinin her 

sayfasından (3 T.L.) 

MADDE 107. — Aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin aşağıda yazılı po
zisyonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmış 
ve aynı tarifeye 1/17 numaralı pozisyondan sonra 13 ve 19 numaralı pozisyon
lar eklenmiştir : 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar : 
I - Tapu işlemleri : 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen 

yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (Binde 70) 
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların kanuni ve mansup mi

rasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya pi
yango ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların bağışlanmasında ka
yıtlı değerler üzerinden (Binde 30) 

6. ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıth değerler üzerinden (Binde 5) 
9. Mal birliği ve mal ortaklığının mukaveleden mütevellit şuf'a, iştira ve 

vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya naîdl ile mükellef mirasçı nasbinin 
sicile şerhinden kayıth değer üzerinden (Binde 3) 

13. Her nevi kayıt tashihinde kayıth değer üzerinden (3inde 5) 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortak

lar adına tescilinde kayıth değer üzerinden (Binde 5) 
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinden her parsele 

ait kopya için (20 TL.) 
17. ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin 

her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beheı sayfasından (5 TL.) 
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlen

mesinde gayrimenkulun kayıth değeri üzerinden (Binde 5) 
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(Geçici Komisyonun ikabul ettiği metin) 

Millet Meclisi metninin 106 ncı maddesi aynen kabul eclil-

MADBE 107. — Aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin aşağıda yazılı po
zisyonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmış 
ve aynı tarifeye 1/17 numaralı pozisyondan sonra 18 ve 19 numaralı pozisyon
lar eklenmiştir : 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar : 
1 - Tapu işlemleri : 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktisabeclilen 

yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (Binde 70) 
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların kanuni ve mansup 

mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularcla vo vasiyetlerin infazında veya 
piyango ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların bağışlanmasında ka
yıtlı değerler üzerinden (Binde 30) 

6. ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 5) 
9. Mal birliği ve mal ortaklığının mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve 

vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin 
sicile şerhinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 3) 

13. Her nevi kayıt tashihinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar 

adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1) 
18. G-ayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinden her parsele 

ait kopya için (20 Tl.) 
17. ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin 

her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (5 Tl.) 
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlen

mesinde gayrimenkulun kayıtlı değeri üzrinden (Binde 5) 
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19. Muvazaa tarikiyle vâki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı de
ğer üzerinden (Binde 60) 

[MADDE 108. — Aynı kanuna bağlı (5) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve (bun
ların nistoet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

II - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar: 
1. Gemilere (konsolosluklarca verilecek (bayrak şahadetnameleri : 
Beher rüsum tonilâtosundan (1.50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 5 000 ıliradan fazla olamaz) 
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisâfi tonundan (1 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 2 000 liradan çok olamaz) 
5. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilâtosundan (0,50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 1 500 liradan fazla olamaz) 
III - Maktu harçlar : 
1. Gemi jurnalinin tasdiki : 
a) Jurnalin tasdiki (50 T.L.) 
b) Jurnala sayfa ilâvesi (20 T.L.) 
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri : (250 T.L.) 
3. imza ve mühür tasdiki : 
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki ya

bancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları ta
rafından verilip (bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara 
ibraz edilecek olan yazılı kâğıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike 
mütaallik imza ve mühürlerin metne şâmil olmamak üzere tasdiki (50 T.L.) 

b) İmza ve mühürlerin metne şâmil olmak üzere tasdiki (100 T.L.) 
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine: 
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher 

sayfa için) (50 T.L.) 
b) Bunların tercümesinin tasdiki (beher sayfa için) (75 T.L.) 

MADDE 109. — Aynı kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 
I - Pasaport harçları : 
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar : 
3 ay için olanlar (500 Tl.) 
6 ay için olanlar (750 Tl.) 
1 yıl için olanlar (1 000 Tl.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (1 500 Tl.) 
Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, 
Pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı hare alınır 
(Müddet uzatıldığı takdirde uzatılan süreye tekabül eden harcın yansı alınır. 

Öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara mahsus müşterek pasaportlar ile bu 
pasaportların uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harem yarısı, 

Konsolosluîklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alınır.) 
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince 

verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 
18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (250 Tl.) 
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19 Muvazaa tarikiyle vâki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı de
ğer üzerinden 

MADDE 108. — Millet Meclisi metninin 108 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

(Binde 60) 

MADDE 109. — Aynı kanuna bağlı (6) sayüı tariferiin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 
I - Pasaport harçları : 
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar : 
3 ay için olanlar (500 Tl.) 
6 ay için olanlar (750 Tl.) 
1 yıl için olanlar (1 000 Tl.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (1 500 Tl.) 
Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, 
Pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı hare alınır. 
(Müddet uzatıldığı takdirde uzatılan süreye tekabül eden harem yarısı alınır. 

Öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara mahsus müşterek pasaportlar ile bu 
pasaportların uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harcın yarısı, 
Konsolosluklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alınır.) 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince 
verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 
18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (250 Tl.) 
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(Bu kanunla pasaport harçlarında yapılmış olan artırmalar aşağıda gösterilen 
şahıslara uygulanmaz- a) Yurt dışındaki işçiler, b) Türk Parasının Kıymetini 
Koruma hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar 
dairesinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek usullere uyularak harice tedavi 
maksadiyle gidecekler ile öğrenim maksadiyle gidecek olanlar, c) Sarı basın 
kartı hamilleri) 

î î - Vize harçları : 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş (50 
b) Mütaaddit giriş (150 
2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit (50 
b) Çift transit (100 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 

2 No. la gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit 

pasaportlara ait dönüş vizeleri. (50 Tl.) 
III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik 

harçları : 
1. İkamet teskeresi : 
a) 6 aylık olanlar (100 Tl.) 
b) 1 yıllık olanlar (200 Tl.) 
c) 2 yıllık olanlar (300 Tl.) 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları (100 Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl) 
Tl.) 

pozisyonlarında ve MADDE 110. — Aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin aşağıdaki yazılı 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

îmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 
1. İmalât ruhsatları : 
2. İhtira beratları : 

a) İhtira ve munzam ihtiralann tescili taleplerinden ve noksan evrakın tamamlanması için 
yeniden 3 aylık müddet verilmesi hususundaki taleplerden 

b) Tescilline karar verilen ihtiralardan, 
1. Tescil harcı olarak 
2. İkinci yıl ve muteber olduğu sürece her yıl için taksitler halinde 
c) Munzam ihtiralann her birinin tescilinden bir defaya mahsus 
d) Müddetleri uzatılan ihtira beratlarından, uzatılan her yıl için 
e) İhtira beratlariyle munzam ihtiralann devir, intikal ve intifa (lisans) hak

larının tescilinden 
f) Menşe memleket vesikalanndan 
g) İhtira beratlariyle, munzam ihtiralann dosyalarından veya sicil defterle

rinden çıkarılacak suretlerinden unvan ve adres değişikliklerini, terkin taleple
rini ve tatbik mevkiine koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı ta
leplerinden 

h) İhtira tarifnamelerinde yapılacak tadil, tashih ve ilâvelerden, (beher ta
rif name sayfası için) 

( 25 T.L.) 

300 T.L.) 
300 T.L.) 
250 T.L.) 
500 T.L.) 

250 T.L.) 
100 T.L.) 

50 T.L.) 

25 T.L.) 
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(Geçici Tvofmisyonım /kaimi ettiği metin") 

(Bu kanunla pasaport harçlarında yapılmış olan 'artırmalar aşağıda gösterilen 
şahıslara uygulanmaz, a) Yurt dışındaki işçiler il3 bunların eş ve çocukları, 
b) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar 
Kurulunca iesbit edilen esaslar dairesinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek 
usullere uyularak karice tedavi nıaksadiyle gidecekler ile eğrenim maksadıyla gi
decek olanlar, c) Sarı basın kartı hâmilleri) 

î î - Vise harçları : 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş 
b) Mütaaddit giriş 
2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit 
b) Çift transit 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 

2 No.da gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit 

pasaportlara ait dönüş vizeleri. 
I I I - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi VÎ- Dışişleri Bakanlığı tasdik 

harçları : 
1. İkamet tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar 
b) 1 yıllık olanlar 
c) 2 yıllık olanlar 
2, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 

MADDE 110. — Aynı kanuna bağlı (8) scıyıb tarifenin aşağıdaki yazılı pozis; 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 
I - İmalât ruhsatları : 
2. ihtira beratları : 

a) İhtira ve munzam ihtiralarm tescili taleplerinden ve noksan evrakın tama? 
yeniden 3 aylık müddet verilmesi hususundaki taleplerden ( 

b) Tesciline karar verilen ihtiralar dan, 
1. Tescil Earcı olarak ( 
2, ikinci vıl ve muteber olduğu sürece be : yi1 için taksitler halinde ( 
c) Munzam ihtiralarm her birinin tescilinden bir defaya mahsus ( 
d) Müddetleri uzatılan ihtira beratlarından, r^atüan her yıl için ( 
e) ihtira bcratlariyle munzam ihtiralarm de^dv, intikal ve intifa (lisan?;} hak

larının tescilinden ( 
f) Menşe memleket vesikalarından ( 
g) İhtira beratlariyle, munzam ihtiralarm deryalarından veya sicil defterle

rinden çıkarılacak suretlerinden unvan v? adres değişikliklerini terkin taleple
rini ve tatbik mevkiine koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı ta
leplerinden ( 

h) ihtira tarifnamelerinde yapılacak tadil, tashih ve ilâvelerden, (beher ta-
rifname sayfası için) ( 

C. Senatosu. <>. dayısı : 1457) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

3. Markalar : 
a) Marka tescili talebini havi dilekçelerden (yenilenme talepleri dâhil) ve 

noksan evrakın tamamlanması için yeniden müddet verilmesi taleplerinden ( 25 T.L.) 
b) Tesciline karar verilen her bir marka için tescil harcı olarak ( 250 T.L.) 
c) Marka tescilinin yenilenmesinden (bir marka için) ( 200 T.L.) 
d) Markaların devir, intikal ve intifa (lisans) haklarının tescilinden ( 250 T.L.) 
e) Marka dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerden, 

unvan ve adres değişikliklerini, eşya ilâvesi veya çıkarılmasını havi talepler ile 
terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden ( 50 T.L.) 

f) Menşe memleket vesikalarından ( 100 T.L.) 
III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri vs işletme imtiyaz

ları : 
1. Maden arama ruhsatnameleri ( 500 T.L.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri (1 500 T.L.) 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi (5 000 T.L.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve intikal

lerinde asli harem yarısı alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali ta

leplerinin tescilinden (1 000 T.L.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tesci

linden (1 200 T.L.) 
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin 

tescilinden (600 T.L.) 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların 

sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısımda diğer bir hükmi şahsa muvak
katen kullanma hakkı tanınmasının tescilinden (1 000 T.L.) 

e) Diğer hususların tescilinden (400 TL.) 
2. Ruhsatlar 
a) Müsaade vesikaları (2 000 T.L.) 
b) Arama ruhsatnameleri (2 400 T.L.) 
c) işletme ruhsatnameleri (20 000 T.L.) 
d) Belgeler (3 000 T.L.) 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden yarı 

hare alınır. 
3. Tarifelerin tasdiki (250 TL.) 
V - Satış ruhsatnameleri : 
1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak istiyenlere verilecek satış ve ruh

sat tezkereleri (Her yıl için) 
İ nci sınıf dükkânlarda (500 TL.) 
2 nci sınıf dükkânlarda (250 TL.) 
3 ncü sınıf dükkânlarda (100 TL.) 
4 ncü sınıf dükkânlarda (50 TL.) 
Geziciler (20 TL.) 
(Tekel idaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde işçilerin toplu bu

lunduğu mahallerde ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız ruhsat ve tezke
re verebilir.) 

C Senatosu i-Ş. sayısı : İAo\) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

3. Markalar : 
a) Marka tescili talebini havi dilekçolorden lyj-dienme talepleri dâhil) ve 

noksan evrakın tamamlanması için yemdon müddet verilmesi taleplerinden 
b) Tesciline karar verilen her bir marka için tescil harcı olarak 
c) Marka tescilinin yenilenmesinden (l ir :::?;rka iğin) 
d) Markaların devir, intikal vo intifa (lii]:•.£.-;) haklarının tescilinden 
e) Marka dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerden, 

unvan ve adres değişikliklerini, eşya ilâvesi veya çıkarılmasını havi talepler ile 
terkin ve rüçhaıı halikı taleplerinden 

f) Menşe memleket vesikalarından 
ÎIÎ - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyaz

ları : 
1. Maden arama ruhsatnameleri 
2. Maden işletme ruhsatnameleri 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve intikal

lerinde asli harcın yarısı alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali ta

leplerinin tescilinden 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tesci

linden 
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin 

tescilinden 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların 

sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir İnsim da diğer bir hükmi şahsa muvak
katen kullanma hakkı tanınmasının tescilinden 

e) Diğer hususların tescilinden 
2. Ruhsatlar 
a) Müsaade vesikaları 
b) Arama ruhsatnameleri 
c) İşletme ruhsatnameleri 
d) Belgeler 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden yarı 

hare alınır. 
3. Tarifelerin tasdiki (250 TL.) 
V - Satış ruhsatnameleri : 
1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak istiyenlere revilecek satış ve ruh

sat tezkereleri (Her yıl için) 
1 nci sınıf dükkânlarda (500 TL.) 
2 nci sınıf dükkânlarda (250 TL.) 
3 ncü sınıf dükkânlarda (100 TL.) 
4 ncü sınıf dükkânlarda (50 TL.) 
Geziciler (20 TL.) 
(Tekel İdaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde işçilerin toplu bu

lunduğu mahallerde ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız ruhsat ve tezke
re verebilir.) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

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

(Her yıl için) (400 TL.) 
Dış memleketlere ihracetmek için imalât yapanlardan bu harcın yansı alınır. 
3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, 

son nüfus sayımına göre) : 
Nüfusu 10 000 den aşağı olan yerlerde 
Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde 
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alına

cak ruhsat harçları : 
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat islerinde kullanılan zehirli ve müessir 

kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık 
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre). 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 50 000 ile 100 0G0 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahallerde 
VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak 

harçlar : 
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat hardan : 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına g-öre) 
Nüfusu 5 000 e kadar olan mahaller için 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahaller için 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanuna göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri (300 T.L.) 

14. Gümrük Komisj^onculanna mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncula
rına verilecek ruhsatnameler : 

Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (1 000 T.L.) 
ikinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (500 T.L.) 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat teskereleri (Her yıl için): 
a) Su ürünleri müstahsılları için (10 T.L.) 
b) Karaavcılığı ruhsat tezkereleri (Köylülerhariç, her yıl için): 
1. Avcı cemiyetine dâhil olanlardan (50 T.L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan (100 T.L.) 
16. Silâh tasıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hu

susi eşhasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (her yıl için) (100 T.L.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsat

nameleri (4 000 T.L.) 
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(Ge'-ici X(v:iıiı;voTum ;kabıü cttiu,! metin) 

2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve itr.ıl etmek isteyenlere verilecek 
izin vesikaları 

(Her yıl için) 
Dış memleketlere ihraceîmck ioin i:::aiât yapanlardan bu harem yansı alınır. 

ruhsatname!; (Hsr yıl için, 

Nüfusu 
Nüfusu 
Nüfusu 
Nüfusu 
Nüfusu 

1. 
2. 
16. 

(400 TL.) 

3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verileesh 
son nüfus sayımına g"rc) : 

Nüfusu 10 000 den a§ağı olan yarlerde 
Nüfusu 10 CÖO - 50 000 oku yerlevr'.e 
•Tüfusu 50 000 den yukarı elan yerlerde 
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alına

cak ruhsat harçları : 
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir 

kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık 
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre). 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mah allerde 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahallerde 
VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak 

harçlar : 
1. Eczane açanlardan alınacak Ruhsat hacları : 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) 
Nüfusu 5 000 e kadar olan mahaller için 

5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için 
10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için 
20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için 
40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller için 
75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için 

Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahaller için 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanuna göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri 

14. Gümrük komisyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncuları
na verilecek ruhsatnameler : 

Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için 
İkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Su ürünleri müstahsılları için 

Karaavcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler hariç, her yıl için) 
Avcı cemiyetine dâhil olanlardan 
Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan 

Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hu
susi eşhasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her yıl için) 

17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsat

nameleri 
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TL.) 

(100 TL,) 

(200 T.L.) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruh
satnameleri (2 000 T.L.) 

18. Özel okul işletme ruhsatnameleri : 
a) İlk tahsil seviyesindeki özel okullardan (her yıl için) (özel anaokulllan 

ve özel kreşler dâhil) (2 000 T.L) 
b) Orta tahsil seviyesindeki okullardan (her yıl için) (4 O0O T.L.) 
c) Yüksek tahsil seviyesindeki okullardan (her yıl için) (6 000 T.L.) 

MADDE 111. — Aynı kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet ve 
hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

TRAFİK HARÇLARI 

I - Kayıt ve tescil harçları i 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve 

tescil işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan (10 T.L.) 
2. Motorlu taşıtlardan 
a) Motosikletlerden (50 T.L.) 
b) Diğerlerinden (100 T.L.) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, nıünübüs, kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli 

traktör, çekici araçlar ve benzerleri) 
II - Ehliyetname harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden bir 

defava mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden 
2. Profesyonel ehliyetnamelerinden 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden 
4. Traktör ehliyetnamelerinden 
5. Uluslararası ehliyetnamelerinden 
ÎII - İmtihan harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde yapılacak imti-

tihanlarda, her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1 
2 
3 
4 
5 
a 
b) 
ÎV 
1. 
2. 

Sürücü ehliyatnamesi almak istiyenlerden 
Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde 
Sürücülerden 
Şoförlerden 

- Ehliyetname vizesi harçları : 
Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 

(100 T.L.) 
(50 T.L.) 

(100 T.L.) 
(20 T.L.) 

(100 T.L.) 

(25 
(25 
(30 

(100 

(10 
(20 

(10 
(20 
(20 
(10 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
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(Geçici Komisyonun ika bul ettiği metin) 

b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruh
satnameleri (2 000 T.L.) 

18. Özel okul işletme ruhsatnameleri: 
a) îlk tahsil seviyesindeki özel okullardan (Özel anaokulları ve özel kreşler 

dahil) (her yıl için) ' (2 000 Tl.) 
b) Orta tahsil seviyesindeki okullardan (her yıl için) (4 000 Tl.) 
c) Yüksek tahsil seviyesindeki okullardan (her yıl için) (10 000 Tl.) 
(Kazanç temini gayesi bulunmıyan ve genel eğitime yararlı olduğu Millî 

Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç) 

MADDE 111. — Aynı kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet ve 
hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır: 

TRAFİK HARÇLARI 

I - Kayıt ve tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt 

ve tescil işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan (10 Tl.) 
2. Motorlu taşıtlardan 
a) Motosikletlerden (50 Tl.) 
b) Diğerlerinden (100 Tl.) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli 

traktör, çekici araçlar ve benzerleri) 
II - Ehliyetname harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden bir 

defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden 
2. Profesyonel ehliyetnamelerinden 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden 
4. Traktör ehliyetnamelerinden 
5. Uluslararası ehliyetnamelerinden 
III - İmtihan harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde yapılacak imti

hanlarda, her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare ahmr. 
1. Sürücü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
2. Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
3. Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde : 
a) Sürücülerden 
b) Şoförlerden 
IV - Ehliyetname vizesi harçları : 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
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(100 
(50 

(100 
(20 

(100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

(25 
(25 
(30 

(100 

(10 
(20 

(10 
(50 
(20 
(10 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L) 
T.L.) 
T.L.) 
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(Millet Meclisinin kaimi ettiği metin) 

VI - Ruhsat harçları : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsalardan 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine rröre verilecek ruhsatlardan 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
4. İD/5 ve 19/7 nci maddelerine göre verilmek ruhsatlardan 
5. Sİ nci maddesine göre verilecek : 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
e) Diğor motorin taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden 
G, CS ncı maddesine g'öre verilecek ruhsatlardan 

ONUNCU KISIM 

Değerli Kâğıtlar Kanunun la i'apılan değîsil:W!cler 

MADDE 112. — 21 . 2 , 1963 tarih ve 310 saydı Değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı «Değerli Kâ
ğıtlar Tablosu» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

DEĞERLİ KÂĞITLAR TABLOSU 

Değerli kâğıdın cinsi : Bedel 

(200 
(1 000 
(1 000 
(500 

(10 
(20 
(40 
(150 
(100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

1. Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
b) Beyanname 
c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 

2. Kira sözleşme kâğıtları 
3. Pasaportlar : 

a) Birinci sınıf kaplı olanlar 
b) İkinci sınıf kaplı olanlar 
c) Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar 
d) h ve İsçi Bulma Kurumu va^ıta-iylp yurt dışına çalışmak 

den işçilere verilecek pasaportlar 
4. İkâmet tezkereleri 
5. Evlenme cüzdanları : 

a) Birinci sınıf kaplı olanlar 
b) İkinci sınıf kaplı olanla? 
c) Üçüncü sınıf kaplı olanlar 

8. Nüfus cüzdanları : 
a) Birinci sınıf kaplı olanlar 
b) İkinci sınıf kaplı olanlar 

7. İmletme Vergisi perakende satış vesikaları (50 aded) 

Çeşitli hükümler 

( i 
( ı 
( 2 
( 2 
(100 
( 75 
( 50 

üzere gi-
( 30 
( 50 

( 75 
( 10 
(2,5 

( ıo 
(1 

(2,5 

T.L.) 
T.L) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

MADDİ 113. — 23 , 6 . 1865 tarih vo 634 sayılı Kanunun 55 nci maddesinin birinci cümlesin
deki muafiyet Emlâk Alım Vergisi için uygulanmaz. 
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(Gerici Komisyonun, 'kabul ettiği metin) 

VI - Ruhsat harçları : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlar dan 

19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
19/3 ucu maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre veriloc ok ruhsatlardan 
31 nci maddesine göre verilecek . 
Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
Tecrübe ruhsatnamelerinden 

66 nci maddesine göre verilecek ruhsat 1er dan 

2 
3 
4 
5 
a 
b) 
c) 
d) 
6. 

(200 
(1 000 
(1 000 

(500 

(10 
(20 
(40 

(150 
(100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L,) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

()XUNT-r KISIM 
!)-:j'r;i K-"if!îl!'.n- 1\ an",ut:;fhı [uipiUru (hyisiklikiı r 

MADDE 112. — 21 . 2 . 1963 tarih ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı «Değerli Kâ
ğıtlar tablosu) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İH^KRLİ KÂĞITLAR TABLOSl" 

D eğerli kâğıdın cinsi : 

1. Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
b) Beyanname 
c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 

2. Kira sözleşme kâğıtları 
3. Pasaportlar : 

a) Birinci sınıf kaplı olanlar 
b) İkinci sınıf kaplı olanlar 
c) Diplomatik, özel ve hizmet danıgab. 
d) İş ve İşçi Bulma Kurumu vasıta^ry 

den işçiler ile bunların eş ve çocuklar ı.nc 
4. İkâmet tezkereleri 
5. Evelnme cüzdanları 

a) Birinci sınıf kaplı olanlar 
b) İkinci sınıf kaplı olanlar 
c) Üçüncü sınıf kaplı olanlar 

6. Nüfus cüzdanları 
a) Birinci sınıf kaplı olanlar 
b) İkinci sınıf kaplı olanlar 

7. İşletme Vergisi perakende satış vesikaları (50 aded) 
8. Bono kâğıtları (Emre muharrer senetler) (10 aded) 

asaportlar 
yurt dışına çalışmak üzere gi-

verilecek pasaportlar 

Bedel 

( ı 
( ı 
{ 2 
( 2 

(100 
( 75 
( 50 

( 30 
( 50 

( 75 
( 10 
(2.5 

( ıo 
( ı 
(2,5 
{ 5 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L ) 
T.L.) 
T.L.' 

T.L.) 
T.L.) 

T.L) 
T.L.) 
T.LA 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

MADDE 113. 

Çeşitli hükümler 

Millet Meclisi metninin 113 ncü maddesi ayen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 114. — Bu kanunun 105 nci maddesinde yazılı (1) sayılı tablonun makbuzlar ve diğer 
kağıtlar bölümünün 2/b pozisyonunda gösterilen vergi beyannamelerinden ahnacak Damga Ver
gisinin bu kanunla artırılan hadlerine tekabül eden miktarları için 1970 malî yılında ceza uygu
lanmaz. 

MADDE 115. — 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 1 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Ancak tuz'u kimyevi maddeler istihsalinde ilk madde olarak kullanan sınai işletmeler, bu 
maksatla ve sadece kendi ihtiyaçlarında sarf etmek, harice satış yapmamak şartiyle tuz istihsal 
ve istihraç edebilirler.» 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 116. — Bu kanunun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 117. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici Komisyonun Ikabul ettiği metin) 

MADDE 114, — Millet Meclisi Metnini» 114 ncü maddesi ayen kabul edilmiştir. 

MADDE 115. — 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3073 sayılı Tuz Kanununun 1 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak tuau kimyevi maddeler istihsalinde ilk madde olarak kullanan sınai işletmeler, bu mak
satla ve sadece kendi ihtiyaçlarında sarf etmek, harice satış yapmamak şartiyle tuz istihsal ve 
istihraç edebilirler. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 116. — Millet Meclisi metninin 118 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Millet Meclisi metninin 117 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• « ^ | O p » »9 

G. Senatosu (Ş. Sayısı : 1.45';') 




