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rusunun, yazılıya çevrilmesini istiyen 
önergesi. 902 

6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 902 
1. — istanbul Boğaz Köprüsü ve çev

re yolu projesi sahasındaki gecekondula
rın tasfiyesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu ile Malî ve iktisadi İş
ler, Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve is
kân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/385; 

Rapor 
1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu

luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan Katma Protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 

3ayf« 
Cumhuriyet Senatosu 2/323) (S. Sayısı : 
1610) 902 

2. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve ikti
sadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle înırulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/1225) (S. 
Sayısı : 1618) 902:922,923:924 

son senedin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi : 1/406; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1246) (S. Sayısı : 1619) 

•>-•-<« 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde yapılan iki oturumda da salt 
çoğunluk sağlanamadığından; 15 Temmuz 1971 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşime saat 16,05 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 
31acit Zer en Kudret Baykan 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 89 ncu Birleşimi açıyorum. 

3, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İzmir Üyesi Orhan Kor'un, 1425 sayılı 
Kanunun ek 10 ncu maddesinin müzakeresi sıra
sında verdiği önergenin yanlış tefsirlere yol aç
tığına dair demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı bir söz istemi 
var : «1425 sayılı Emekli Kanununun Cumhuri
yet Senatosundaki müzakeresi sırasında Ek -10 
ncu madde ile ilgili olarak verdiğim önerge bâzı 
basında yanlış tefsir edilmiş ve şahsımı ve par-
lömanterleri küçük düşürücü neşriyat yapılmış
tır. 

Durumun tavzihi için gündem dışı söz veril
mesini istiyorum. Orhan Kor.» 

FAKÎH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan 
geçen oturumda bu konu oylandı ve söz veril
medi. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, evvelki bir
leşimde isteminiz oylanıp reddedilmiş. Muamele 
yapılmasına mahal yoktur. 

ORHAN KOR (İzmir) — Oylanmadı efen
dim, 

BAŞKAN — Direniyor musunuz efendim? 
ORHAN KOR (izmir) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Kor tekrar gün

dem dışı söz isteminde direnmektedir. Oyları
nıza sunuyorum : Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir, buyurun efendim. 

ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Senatosundaki 
çalışmalarımız bâzı basında şahıslarımız hak
kında kamu oyunda yanlış intihalara sebebola-
cak şekilde değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Bunların kasta müstenidolabileceğine inanmak 
istemiyorum. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair 
1425 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Cumhu
riyet Senatosunda müzakeresi esnasında, Ek -10 
ncu madde ile ilgili olarak vermiş olduğum 
önerge; 6 . 2 . 1970 tarih ve 13419 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan 28 . 1 . 1970 tarihli 
ve 1214 sayılı Emekli Sandıkları ile Maluliyet, 
ihtiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5.1.1961 
gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanu
nun 2 nci maddesi ile 228 sayılı Kanuna eklen
miş bulunan E k - 1 nci maddenin bu anakanu-
na ilâvesi gayesine matuf bulunuyordu. Bahsi 
geçen Ek - 1 nci madde aynen, «Sigorta kanun
larına tabi işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi 
görevlere geçenlerin sigorta primi ödemek sure
tiyle geçen hizmet sürelerinin tamamı emeklilik 
keseneğine esas aylıklarının tesbitinde nazara 
alınır. 1046 sayılı Kanunun - açık aylıklarına 
ait hükmü hariç - kapsamına girenler hakkın
da aynı kanuna göre yeniden intibakları yapıl
mak suretiyle, emeklilik keseneğine esas aylık
ları tesbit olunur.» demektedir. Bu maddenin 
birinci fıkrasına göre; sigorta kanunlarına tabi 
işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle, ge
cen hizmet sürelerinin tamamının emekli kese-
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neğine esas aylıklarının tesbitinde nazara alın- I 
ması hükme bağlanmıştır. 

ikinci fıkra, «1046 sayılı Kanun kapsamına 
girenler hakkında aynı kanuna göre, yani si
gortada geçen hizmetlerin her iki yılı bir dere
ce terfi sayılmak suretiyle ve geçmiş hizmetle
rin tamamı bu esasa göre değerlendirilerek ye
niden intibaklarının yapılarak emekliliğe esas 
aylıklarının tesbit olunacağını» âmir bulunmak
tadır. 

Benim şahsi durumumla uzaktan veya ya
kından alâkası olmıyan takriri, tâli kanunda 
bulunan bir hükmün anakanuna aktarılması ga
yesi ile imzaladım ve Başkanlık Divanına ver
dim. Hattâ takririn ne müzakeresinde ve ne de I 
oylamasında bulunmadığım halde, bir gazete 
bu takriri benim şahsımla ilgili göstermektedir. 
Bu gazetenin delil olarak aldığı Sayın Zongul
dak Senatörü Ahmet Demir Yüce'nin konuş
ması, sırf şahsını ilgilendiren bir meseleyi, ken- | 
di açısından değerlendiren bir konuşma olmak 
lâzımdır. Yoksa Sayın senatör arkadanım bu 
takririn sonucu ile benim hiçbir ilgim olmadığı- j 

nı pek iyi bilmektedir. Bu itibarla Sayın Zon
guldak Senatörü A,hmet Demir Yüce arkada
şım ve onun gibi düşünen arkadaşlarımın öner
gemle Parlâmento üyelerine yeni bir tâviz ve
rilmek üzere hazırlık yapıldığı şeklindeki be-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kültür Bakanlığı kurulmasına ve ka
nun, tüzük ve yönetmeliklerle Millî Eğitim Ba
kanlığına* verilmiş bulunan kültür hizmet ve ko
nularına ait görev ve yetkilerin Kültür Bakanlı- \ 
gına devrinin uygun bulunduğuna dair Cumhur- j 
başkanlığı tezkeresi ((3/1043) \ 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendili. I 
Sunuşlar var takdim ediyorum. j 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına i 
Anayasanın öngördüğü kültürel kalkınma- j 

nm daha etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi ! 

için, Hükümet programında ifade edildiği üze
re : 

1. Kültür işlerinin Millî Eğitim Bakanlığın
dan ayrılarak bu işlerin yeni kurulacak Kültür 
Bakanlığınca yürütülmesi, I 

yanları mesnet alarak bir gazetenin yapmış ol
duğu yayın, hilâfi hakikattir. 

Ben 42 sayılı Kanuna göre emeklilik mua
melesi 11 yıl evvel ikmal olunmuş ve bundan 
sonra hiçbir kanun değişikliğinden istifadesi 
mümkün olmıyan ve Parlâmentodaki hizmetle
rini inandığı ve kendisini Parlâmentoya gönde
ren seçmenlerin arzuları hilâfına hiçbir güce 
boyun eğmiyen, küçük hesapları bulunmıyan 
bir parlömanter sıfatı ile önergemi halen meri 
bulunan 1214 sayılı Kanundaki bir hükmün, tat
bikatçılara kolaylık olması bakımından, anaka
nuna aktarılması gayesi ile vermiş bulunuyor
dum. Sayın Demir Yüce ve onun gibi düşünen 
arkadaşlarım 1214 sayılı Kanunun bu hükmün
de bir haksızlık görüyorlar ise, bu hükmün kal
dırılması için teklifte bulunmaları vazifeleridir. 
Aslı ve esası tetkik edilmeden yapılan neşriyat, 
belki kısa bir süre için tesirli olabilir, ama ha
yatında hiçbir zaman menfaat peşinde koşma
mış bir parlömanteri şu kısa izahat muvacehe
sinde küçük düşürmek istiyenlerin, eğer kalmış 
ise, utanarak yüzleri kızaracaktır. Bugüne ka
dar sadece memleket yararına çalışmış, inançla
rını şahsi çıkarma kullanmaktan nefret etmiş 
bir Parlâmento üyesi olarak keyfiyeti bu kür
süden kamu oyuna duyurmak istedim. Hürmet
lerimle; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

GSNEL KURULA SUNUŞLARI 

2. Kültür hizmet ve konularına ilişkin ka
nun, tüzük ve yönetmeliklerle bunların ek ve 
tadillerine göre Millî Eğitim Bakanına ve Ba
kanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin Kül
tür Bakanına ve Bakanlığına intikal ettirilmesi, 
Başbakanın teklifi ve 4951 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi gereğince uygun görüldüğünü arz 
ederim 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efen
dim, 

2. — Kültür Bakanlığına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dışından, Talât Halman'm atan
masının uygun bulunduğuna dair Cumhurbas-

, kanlığı tezkeresi (3/1042) 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4951 sayılı Kanunun birinci maddesine göre 

kurulan Kültür Bakanlığına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dışından Talât Halman'ın atan
ması, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efen
dim, 

3. — 30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 
Kredi Anlaşması hakkındaki Araştırma Komis
yonunun çalışma süresinin bir ay uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
30,5 milyon Amerikan Dolarlık Türk - Ame

rikan Kredi Anlaşması hakkında araştırma ya
pan Komisyonumuzun görev süresi 13 Temmuz 
1971 tarihinde sona ermektedir. Araştırma bit
miş, rapor yazılmaktadır. Bu itibarla mezkûr 
tarihten itibaren muteber olmak üzere bir ay 
daha zaman verilmesine tavassutlarınızı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Demir Yüce 

Zonguldak 
Araştırma Komisyonu Sözcüsü 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
görev süresinin bir ay daha uzatılmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

4. — İçel iline dağlı Gülnar ilçe belediyesinin 
gecekondu önleme bölgesi inşaatı ile ijlgili Araş
tırma Komisyonunun çalışma süresinin bir ay 
daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil

genin içel iline bağlı Gülnar ilçe belediyesinin 
gecekondu önleme bölgesi inşaatına dair kuru
lan Araştırma Komisyonu incelemelerini bitire-
memiştir. 

İçtüzüğün 136 ncı maddesine göre,-18.7.1971 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir ay 
daha zaman verilmesine tavassutlarınıza arz 
ederim. Saygılarımla. 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu bir ay 
daha süre istemektedir. Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

5. — Çay Kurumu Kanunu teklifini görüş
mek üzere, teklifin havale edildiği komisyonlar
dan beşer üyenin iştiraki ile bir Geçici Komis
yon kurıdmasına dair Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonu Başkanı Mehmet Güler'in önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 1 .7 .1971 tarihli 123 ncü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen Çay Kurumu kanun tek
lifi, 7 günlük süre ile, Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu ile Tarım Ko
misyonu ve Bütçe Plân Komisyonunda görüşül
mek üzere havalesi yapılmıştır. Bu sürelerin az
lığı göz önünde tutularak, adı geçen komisyon
lardan seçilecek beşer üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim, 

Mehmet Güler 
Malî ve İktisadi İsler 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

6. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 236 sayılı Kanu
nun geçici birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarı
nın havale edildiği komisyonlardan beşer üye
nin iştiraki ile, bir Geçici Komisyon kurıdmasına 
dair Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanı 
Mehmet Güler'in önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilip 

Cumhuriyet Senatosuna gönderilen ve aşağıda 
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adı çıkartılan kanun tasarılarının bir an evvel 
görüşülmesini temin maksadı ile havale edilmiş 
olduğu Malî ve İktisadi İşler, Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân Komisyonlarından beşer üye alın
mak suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet Güler 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonu Başkanı 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

7. — Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Malatya 
kay sı ürününe dair 6/565 sayılı sorusunun, ya
zılıya çevrilmesini istiyen önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin sorular ve genel görüşme bölü

münün altıncı sırasındaki (6/565) sayılı sözlü 
sorumun yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 13 Temmuz 1971 

Malatya Üyesi 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanım teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî ve İktisadi 
İsler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak sureliyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 2/385; Cumhuriyet Senatosu 
2/323) (S. Sayısı : 1610) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 37 nci 
Birleşimde müzakeresine başlanan 1610 sıra sa
yılı Boğaz Köprüsü ve çevre yolu proje saha
sındaki gecekonduların tasfiyesi hakkındaki 
kanun teklifinin görüşülmesine devam ediyoruz. 

Geçen birleşimde tümü üzerinde görüşmeler 
yapılmış, maddelere geçilmiş ve birinci madde 
üzerinde önergeler verilmişti. 

Komisyon ve Sayın Bakan lütfen yerlerini 
alsınlar. Komisyonda, Sayın ibrahim Etem Er
dinç Başkan, Sayın Salihoğlu sözcüdürler. Sa
yın Bakan Cahit Karakaş hazırdırlar. 

iki önerge var efendim, önergenin biri Sa
yın Fikret Gündoğan tarafından verilmiştir. 
«Müzakere edilmekte olan istanbul Boğaz Köp
rüsü çevre yolları proje sahasındaki gecekon
duların tasfiyesi kanununun birinci maddesi-

(1) 1610 S. Saydı basmayazı 13 . 7 . 1971 ta
rihli 87 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

nin maksada uygun olarak yeniden tanzimi için 
komisyona geri alınmasını...» derler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir iki 
cümle ile önergemi arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Teklifin tümü
nü geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN -
mistir efendim. 

Teklif komisyona iade edil-

2. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi l§ler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/1225) (S. Sayı
sı : 1616) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ilişik 1616 sıra sayılı Kanun 
tasarısının, müstaceliyeti sebebiyle, bütün işle-

(1) 1616 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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re takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Ali ŞaMr Ağanoğlu 
Geçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. öncelikle görüşülmesi teklifini 
oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir efendim. 

Sayın Komisyon Başkanı ve Sayın Bakan 
yerlerini alsınlar efendim. Sayın Komisyon ha
zır, Sayın Maliye Bakanı... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Bakanın 
temsilcisi var, tezkeresini gönderiyorum efen
dim. 

birkaç madde sevk ediyor. Bu tasarıyı buraya 
getirmekten ziyade, belediyelerin gelirlerini 
tesibit eden ve yeniden Meclise sevk dilmiş bu
lunan kanun tasarısında bunların yer alması 
lâzımgelirdi. Ve esasen bütün belediye işlerini, 
gelirlerini bir kanunda toplamak ve bu suretle 
başka başka kanunlara bakmak ve karışıklığa 
meydan verdirmemek için bu yola girmek çok 
doğru olurdu. (Maalesef Maliye Bakanlığı, ken
di çapında bir çalışana yapar. İçişleri Bakanlığı 
kendi çapında bir çalışma yapar. Bakanlıkla^ 
arası bir koordinasyon hiçbir zaman tesis ve tes-
bit edilemez ve işte böylece arkadaşlarım ka
nunlar sık sık tadil edilir ve bir mevzua müta-
allik olan kanuni hükümleri bir kanunda top
lamak imkânı hâsıl olmaz. 

Türkiye'de kanunlarımızı maalesef tam mâ-
nasiyle bütün tadilleri ile bir arada bulmak, 
hangisinin neyi tadil ettiğini, hangisinin ne şe
kilde bir süreye tabi bulunduğunu, hangi mad
denin hangi maddeyi ortadan kaldırdığını an
lamak, bilmek o vazifelerin başında bulunan 
insanlara bile müyesser olamıyor. Bakarsınız 
ki, bir kanun vardır, bir madde mevcuttur. Fa
kat o maddenin her hangi bir kanunla tadil 
edildiği o kanunun içinde olmadığı için ve ara
dan beş, altı ay, bir sene geçtiği için bulmak 
da kabil olmaz ve bazan da kanunun iptal edil
miş maddeleri tatbik edilegelinir. 

Şimdi, önümüzdeki kanun da aynı vaziyet
tedir. Ben Sayın Bakandan ve ilgili arkadaş
lardan rica etmekteyim. Bu tasarıyı geri alsın
lar. Bu tasarı böyle müstakil bir hüviyet taşı
yacak bir tasarı değildir. Bu tasarı nihayet-üî 
emrde belediyelere ve il genel idarelerine bir 
hak veren tasarıdır. Bu tasarıların belediyeye 
taallûk edenlerini belediyede, il idaresine ta
allûk edenlerin de il idarelerinde mütalâa et
mek yerinde olur. 

Söz -buraya gelmişken; belediyelerin duru
munu biraz düşünmek icabettiği kanaatindeyim. 
Hakikaten bugün Türkiye'nin hangi tarafında 
olursa olsun, belediyeler müşkül mevkidedirk-r, 
borç içindedirler; gelirleri ila âmme hizmetlerini 
ifa adsmiyecek haldedirler. Yalnız maaşatı ver
mekle mükellef kamu tüzel kişileri halindedir
ler. 

Belediyelerin bu durumda bulunduğunun ak
sini ispat mümkün değildir. En başta Ankara, ve 
istanbul belediyeleri olmak üzere, eski tâbirle 

BAŞKAN -— Lütfen efendim, lütfen. Sayın 
Devlet Bakanı da hazırlar. Maliye Bakanlığı 
temsilcisi de hazır. . 

Raporun görüşülmesine başlıyoruz. Rapo
run gerekçesi ve ihtiva ettiği maddelerinin tü
münün okunmasına lüzum olup olmadığını oy
larınıza sunacağım: Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üyeler, Sa
yın özden, Sayın Hazer, başka söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Buyurun Sayın Ekrem özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli senatör arkadaşlarım. 
Bir müddet evvel Emlâk Vergisi Kanunu 

Millet Meclisinde ve Senatoda müzakere edile
rek kanunlaşmıştır. Orada bulunmıyan veya 
eksik olan bâzı hususların tamamlanması için 
bu tasarı yüksek heyetinize sevk edilmiş bulu
nuyor. Gönül ister ki, kanunlar tedvin edilir
ken, aradan seneler geçtikten sonra boşlukları 
anlaşılsın ve ondan sonra tadilleri cihetine gi
dilsin. Halbuki Türkiye'de böyle olmuyor. Ka
nunlar iyice tetkik edilmediği için, salahiyetli 
merciler kanunları etraflıca göz önünde tutma
dıkları, iyi yazmadıkları için aradan daha bir
kaç ay geçmeden o kanunun tadili istikametin
de yeni yeni kaideleri meclislere sevk ediyor
lar. Bu hataları her zaman ve her vakit görü
yoruz arkadaşlar. 

Şimdi önümüzdeki kanun, esas itibariyle, 
vergi hâsılatının ne şekilde, ne oranda beledi
yelere ve il özel idarelerine verileceği hakkında 
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müstağrakı düyun bir haldedirler, üstelik ar
kadaşlarım 2 000 kişinin plebisit suretiyle «bu
rada belediye olsun» demesiyle de küçük küçük 
(belediyeler kurulmaktadır. Böyle küçük beledi
yeler kendi bünyelerini idame ettirmek şöyle 
dursun, diğer büyük belediyelere ve Devlete bir 
bağ haline gelmektedirler. 

Bundan 20 - 30 sene evvelki kaideyi bugün
kü gelişmeye göre tatbik etmenin mümkün ol
madığını elbette ki kabul buyurursunuz. Esen
ler'de 2 000 kişi bir araya gelecek, İstanbul Be
lediyesinin yanında bir küçücük belediye kura
cak. Onun yanında Safraköy bir belediye kura
cak, onun yanında Güngören köyü bir belediye 
(kuracak. Bunun içinden çıkamazsınız arkadaş
lar. Bunları tevhidetmek, bunları iyi bir yola 
sokmak bu eski kaideleri tadil etmek icabetler. 
'Bunları şimdi sırası gelmişken arz ediyorum. 
Belki bizi idare eden Hükümetimizin, çok bü
yük meselelerle karşı karşıya bulunduğu için, 
'bu gibi teferruatla meşgul olamıyacağı kanaati 
var bende. Ama, bakanlıklarda kompetan vazi
yetinde bulunan arkadaşlarınım bakanları bu 
bakımdan irşadetmeleri elbette ki yerinde ola
caktır. 

Emlâk Vergisi Kanununun tadil ediyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım; Emlâk Vergisi Kanunu 
çıkarken de burada arz ettim, Emlâk Vergisi 
âdil bir vergi değildir. Yalnız kendi meskeninde 
oturan bir adamla birçok meskeni olup onun 
varidatı ile geçmen bir arada müsavi hale geti
rilmiştir. Bu doğru değildir. Rayiç bedel üzerin
den, kıymet üzerinden vergi almak usulüne gi
dilmiş; getirdiği bedel üzerinden vergi alınma 
usulü terk edilmiştir. Komisyonlarca kıymet ko
nulması usulü terk edilmiş, bir itiraz mercii, bir 
tek adam tanımıştır, vergi memuru, o tanımış
tır. Bu, büyük suiistimale sebebiyet verecektir. 
Ve bugün henüz ıstırabını çekmiyor millet. Fa
kat Emlâk Vergisi tatbikatı gelip çattığı zaman, 
0 zaman bu Emlâk Vergisinin ne büyük bir felâ
ket vergisi olduğunu hepimiz anlıyacağız 

Vaktiyle 30 bin liraya satmaldığı ve bugün 
1 milyon lira değerinde bir yeri oîan; fakat hiç
bir surette varidat temin edemiyen her hangi bir 
emekli vatandaştan, siz şimdi 10 bin lira vergi 
istiyeceksiniz. Zaten bu adamın eline senede 12 
bin lira para geçiyor. En doğrusu şu halde, bu 
mülkün yarısı devletindir yahut belediyenindir 
demek daha hayırlı olur. 

OAEÎT ORTAÇ (Bursa) — 10 sene sonra 
tamamı gider. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bilmiyorum, 
bu sözlerime itiraz eden arkadaşlarım elbette ki 
vardır. Hiç şüphesiz, en başta maliyeci arkadaş
larım itiraz edeceklerdir,. Bunun üzerinde daha 
fazla durmaya mahal ve imkân yoktur. 

«il özel idaresine ayrılan payın % 3'ü ke
silerek köy idereleri sermaye payı olarak il
ler Bankasına verilir». Arkadaşlarım, iller Ban
kasının, geçmiş zamanda, partizan idaresini bili
yoruz. öyle bir partizan idare içinde bulunan 
bir müessesenin bu işi nasıl halledeceğine ben 
akıl erdiremiyorum. % 3 ü köy idarelerinin 
sermaye payı olarak verilecek. Bu gün köy ida
releri Köy Kanununun umumi hükümleri karşı
sında bulunuyor. Sayın Artukmaç daha iyi bi
lir, zannederim Köy Kanunu 30 sene evvel neş
redilmiştir, hattâ içinde bâzı hükümler vardır: 
«Köy Kanunu köy odasında bulundurmıyanlar 
5 lira para cezasiyle mahkûm olur.» filân diye 
böyle saçmasapan hükümleri de vardır. Bu Köy 
Kanunu değiştirilmeden, bu kanun bugünkü 
isteklere, bugünkü arzulara, bugünkü ortama 
uygun bir şekle getirilmedikçe, siz ona ne ka
dar para verirseniz veriniz, bir kıymet ifade 
etmez. Ve bütçeleri de kaymakamların elinde
dir, kaymakamlar istedikleri gibi tasarruf ede
bilirler. Meselâ bir avukat tutamaz, bir tasarruf 
yapamaz. Eski devirden kalma bir kanundur. 
Bu kanunu değiştirmek lâzımdır. Şimdi o değiş-
miyen kanuna göre siz % 3 nispetinde bir tah
sisat vereceksiniz, bundan da fayda umuyorsu
nuz. Bu hargür olacak, bir fayda temin etmiye-
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha bâzı itirazla
rım olacak ama, kanunun maddelerine gelindiği 
zaman bu itirazlarımızı ifade edeceğiz. Ben 
bu tasarının yerinde olmadığını, Emlâk Vergisi
nin daha tatbikatı görülmeden böyle bir yola 
gidildiği ve verginin belediye ve özel idarelere 
olan kısmının, o kendilerine taallûk eden kanun
lardan mütalâa edilmesi icabettiğini ileri sürü
yorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Meh
met Hazer, buyurun efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
söz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Peki Sayın özer. I 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; böyle bir kanuna 
şiddetle ihtiyaç vardır. Çünkü, geçen sene ka
bul olunan Emlâk Kredi Vergisi Kanunu bir 
yanlış esasa dayanıyordu. O yanlışlık da kısa
ca şu idi : 

•Bina ve arazi vergilerinin bu hususa mü-
taâllik hükümleri lağvedilmişti. Onun yerine 
geçecek emlâk idaresi teşkilâtına dair de bir 
(hazırlık yapılamamıştı. Bu eksiği tamamlamak 
için böyle âcil bir kanun lâzımdı. Bu sene, arazi 
ve bina mükellefleri bu kanun çıkmadığı tak
dirde vergi ile mükellef tutulamıyordu, tutula
maması lâzımdı. Çünkü, arz ettiğim gibi, Arazi 
ve Bina Vergisi Kanunu lâğvedilmiş, öbür taraf
tan da Emlâk Vergisi Kanununun gereklerine 
göre ne emlâk dairesi kurulmuş ve ne de ayrı 
bir hüküm sevkedilmişti. işte bu boşluğu doldur
mak için böyle bir kanuna ihtiyaç vardı, o da 
gelmiştir. Bu bakımdan zaruri idi, bu kanun 
tasarısının gelmesi. 

Fakat, bu kanununun diğer maddeleri gene 
eksik, gene yanlıştır. Eksiktir, çünkü özel ida
relere ve belediyelere bu kanunla verilmek 
istenilen hisseler yeniden bir özel idare tahak
kuk, tahsil yahut vergi dairesi istihdamını zaruri 
•kılıyor. Halbuki, geçen sene Emlâk Vergisi Ka
nunu ile özel idarelerden tamamiyle bu vergi
ler almıyordu ve özel idarelerin bu teşkilâtı 
lüzumsuz hale geliyordu. Bu lüzumsuz hale ge
len teşkilâtı belki maliye bünyesinde birleştir
mek, onlardan istifade etmek mümkündü. Fa
kat, o kanunda bu da derpiş edilmediği için o 
nokta da eksik kalmıştı. 

özel idadeler, bina ve arazi vergisinin ken
disine aidolduğu devrelerde bu vergilerle yaşı-
yamıyacak halde iken, şimdi o vergilerin yüzde 
muayyen bir ölçüde o vergilerden verilecek his
se ile nasıl yaşatılacaktır? Bir teşkilât kurar
ken, hiç olmazsa, ön safta bulunan ihtiyaçları 
dikkate almak lâzımdı. Yani, özel idareler bu 
verilen payları Devletten alıp kendi ihtiyaçları
na sarf etmek için bir lüzumsuz teşkilât halin
de niçin devam ettirilecektir? Eğer o teşkilâtı 
devam ettirmek icabediyorsa, onu kemaliyle, 
kendi bünyesi içinde mütalâa etmek lâzım gelir, 
Bu bakımdan kanun eksiktir. 

Bu kanunun bir başka eksiği daha var arka
daşlar. Tasannm 4 ncü maddesinde, 1971 yılın- | 

da tahakkuk edecek vergilerin Temmuz ve Ka
sım aylarında alınması derpiş ©diliyor. Halbuki 
bâzı mükellefler, geçmiş yılların alışkanlığı ve 
o zaman mer'i olan kanunlar gereğince Mayısta, 
Nisanda Bina Vergisinin taksitlerini ödemişler
dir. Şimdi burada, sadece Temmuz ve Kasım ay
larında ödenir, diye bir hüküm konmuştur. Ya
ni vaktiyle vergisini ödemiş olan vatandaşlar 
yeniden vergi daireleriyle ihtilâfa mı düşecek
tir? Biliyorsunuz bizim vergi dairelerimiz elle
rindeki kanunu tatbik ederler. Yani diyecekler-
ki, siz Temmuzda vermediniz Kasım ayında da 
ödemediniz, Mayıs ayında vermişsiniz; o ayrı 
bir meseledir, onu istirdat etmek için ayrıca mü
racaat etmeniz lâzım gelir. Halbuki hiç olmaz
sa bu Temmuz ve Kasım ayı kaydı kaldırılarak, 
1971 vergilerinin yılı içinde ödeneceği tesbit 
olunsa, böyle bir ihtilâfa da mahal kalmaz. Onun 
için 4 ncü madde yeni bir ihtilâf daha doğura
cak. Mükellef daha evvel ödediği vergisini geri 
istiyecek; vergi daireleri vermiyecek, aynı yıl 
için birkaç defa vergi vermek durumunda ka
lacak vatandaş. Bunun mahsubunu yapabilmek 
için bile, ayrı hükme ve ayrı müracaata mahal 
kalmadan bu kayıtları kaldırmalı, 1971 yılı bi
na ve arazi vergileri ile ona müteferri vergiler 
iki taksitte alınır, demek suretiyle mükellefe ve 
idareye kolaylık sağlamak mümkündür. Aksi 
takdirde, arz ettiğim sebeplerle, mükellefle ida
re arasında bu yüzden ihtilâflar çıkacaktır. Ben 
meselenin diğer taraflarına fazla dokunmuyo
rum. Bu kanun geçen yılın acele hazırlanmış 
kanunlarının devam eden bir parçasıdır. 

Köy İdarelerinin ve özel idarelerin durumu 
toplu olarak ele alınmadıkça ve yeni getiril
mekte olan Belediye Gelirleri Vergisi Kanunu 
ile diğer kanunlar arasında irtibat sağlanma
dıkça, sadece bu hükümler idareyi kolaylığa ka-
vuşturmıyacaktır. Ayrıca, geçen sene 5 bin ki
şilik bir kadro alınmıştı, Maliye Bakanlığı bün
yesinde bir gelirler dairesi kurulacaktı, yahut 
emlâk dairesi kurulacaktı ve o suretle yeniden 
vergi tarh edilecekti. Halbuki bu alman 5 bin 
kişilik kadro o vergilerin tamamına değil, o 
vergilerin belli bir hissesini işletmek için mi 
kullanılacak ve böyle olursa bu vergiden bekle
nen hasıla ne olacak? Bunları da öğrenmek lâ
zım geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Emlâk Vergi
sinin tatbik edilmemesi sadece bu eksiklikten 
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olmamıştır. Emlâk Vergisi beyan esasına göre 
irca edildiği için, Arazi ve Bina Vergisin
de beyandan doğan ihtilâflar daha bâzı husus
ların tatbikinde yeniden mükellefle idare ara
sında huzursuzluklar doğurmuştur. Bir arsa 
almış olan vatandaş, bu arsayı aldığı zamanın 
bedeli üzerinden Emlâk Vergisini vermiş, tapu 
harcını ödemiş v.s. sini yapmış. Fakat şimdi 
vergi^ dairesi bundan yeniden soruyor; bunu 
nasıl aldın, kaça aldın, niçin aldın? Daha 
vergi tatbikatına başlamadan bu ayarlamalar 
vatandaşlan huzursuz kılmaktadır ve vergi 
hâsılasına da menfi yönden etki yapmakta
dır. O itibarla Hükümet ve Komisyondan ri
cam şudur : Bu kanunu sadece o başlangıçta 
arz ettiğim boşluğu dolduracak bir maksada 
hasrederek, diğer hususları toplu halde ele 
almak için hem Meclise fırsat vermeli, hem İ3 
idareye. Aksi takdirde bir yanlışlığı daha bi
lerek bize kabul ettirmek zorunda bırakacak
lardır. Böyle bir yanlışlığın yapılmaması için 
de fırsat ve imkân vardır. Komisyonu ve Hü
kümeti bu noktada dikkatli olmaya çağırıyo
rum. 

Yüce Heyetinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN" — Sayın Hamdi özer, buyurun 
efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan,, sayın senatörler; bu kanun tasarısı, benim 
tetkikime nazaran, çok yerinde bir tasarıdır. 
Bundan evvel kabul etmiş olduğumuz kanu
nu tetkik edecek olursak, ondaki noksanlık
ların burada düzeltilmiş olduğunu göreceğiz. 

«29 . 7 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun 20 nci 'maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir» diyor. Burada eklsnen fıkra 
şu : «Ancak Devlete ait arazi için beyan
name verilmez» Bu hepimizin kabul edebile
ceği bir fıkradır. 

ikincisine geçiyorum : «Aynı kanunun 38 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 38. — Bir vergi hâsılatından veril 3-
cek paylar : Vergi dairesi faaliyet bölgesi 
içindeki Emlâk Vergisi hâsılatından o bölge
de bulunan belediyelere ve il özel idaresine 
aşağıdaki esas ve ölçülere göre pay verilir :» 

Muhterem arkadaşlar, bundan önce Em
lâk Vergisinin hâsılatı şöyle hesahedilmişti. 
Bir belediye sınırlarının içinde, bir de belediye 

sınırlarının dışında. Belediye sınırlarının için
de kalan Emlâk Vergisi hâsılatı belediyelere 
ve il özel idaresine pay verilmek suretiyle 
faydalandırılıyordu. Yalnız, belediye sınır
larının dışında kalandan belediyelere hiçbir şey 
yok. Fakat % 70 il özel idarelerine pay veri
liyordu. Şimdi bunları toparlamış, belediye 
smır içinde olsun dışında olsun, yeter ki, vergi 
dairesi faaliyet bölgesinde bulunan gayrimen-
kullerden sağlanacak vergi hâsılatından top-
yekûn bir miktar alıyor, bunun % 4'5 ini be
lediyelere % 35 ini özel idarelere veriyor. Hal
buki; daha önce belediye sınırları içinde 
olanlardan % 50 sini belediyelere veriyordu 
% 30 ımu il idaresine veriyordu. Ama, be
lediye sınırları dışında kalanların % 70 ini ol
duğu gibi il özel idarelerine veriyordu, 
yani belediyeler burada mağdur oluyordu. 

Şimdi burada bir hüküm daha gelmiş. 
«Vergi dairesi faaliyet bölgesinde birden fazla 
belediye bulunması halinde belediyelere ait 
pay son nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına 
göre belediyelere dağıtılır.» Bir vergi dairesi 
bölgesinde 30 tane belediye varsa; bu beledi
yeler son nüfus sayımına göre, her belediye 
kendi hakkını, hissesini alacaktır. Bunda 
aykırı bir taraf yok. Fayda var, mahzur yok
tur. 

Sonra Sayın özden şurada bir şeyi kına
dı. 38 nci maddenin ikinci fıkrasında diyor 
ki; «Ancak; il özel idaresine ayrılan payın 
% 3 ii kesilerek köy idareleri sermaye payı 
olarak İller Bankasına verilir,,.» Bunu kına
maya lüzum yok. Bunu zaten 29 . 7 . 1970 ta
rihli, 1319 sayılı Kanunda kabul etmişiz. Bu, 
onun burada tekrarından başka bir şey değil
dir. 

Arkadaşlarımın beyan buyurdukları nok
sanlıklara ben de tamamen katılılorum. Muhte
rem arkadaşlar, hakikaten vergi alman yal
nız millettir, veren, yalnız millettir; alan ise. 
birçok kimseler almak ister. Fakat, bunun ne
reden alınacağını da hiçbirimiz hesabedeme-
yiz. İşte daha tatbikatı yapılmadan sızlan
malar başlamıştır. Ben bu kürsüde bu Em
lâk Vergisi kanun tasarısı konuşulurken en 
ağır şekilde, belki ds kendi partime çatmak 
suretiyle feryatta bulunmuştum. Fakat, o za
man beni kınayanlar, şimdi beni tasdike başla-
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mışlardır. Temenni ederim ki; daha şok be
nim o kanaatime bak verici birtakım hâdise
ler cereyan etmesin. Hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tasarının tümü üzerinde söz is'tiyen arka

daşlar konuştu. 
Komisyon Başkanı Sayın Ağanoğlu, buyu

run efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ ŞAKİR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan sa
yın senatörler; 13*19 sayılı Emlâk Vergisi Ka
nununa ek hükümler getiren tasarı üzerinde 
değerli fikirlerini belirtmiş olan sayın senatör
lere komisyon adına teşekkür ederim. 

1319 sayılı Kanunda maalesef birkaç boşluk 
var. Bu kanun hükümleri 1972 den itibaren Ma
liye Bakanlığı teşkilâtı tarafından uygulana
caktır. Fakat, Maliye Bakanlığı henüz teşkilâ
tını geliştirmiş ve bu görevi üzerine almamıştır. 
Eski ölçülerle özel idare Emlâk Kredi Vergisi
ni tahsile devam etmektedir. 1971 yılında takri
ben bu vergiden 700 milyon liralık bir hasılat 
elde edileceği bütçede tahmin olarak yer almış
tır. Şimdi bu tahsilata devam edebilmek ve el
de edilecek hasılatın belediyelere ve özel idare
lere, kanunda belirtilen ölçülerde, verebilmek 
için bu ek kanun tasarısı getirilmiş bulunuyor. 
Bu birkaç maddede, elde edilecek verginin han
gi nislbetlerde belediyelere ve özel idareye veri
leceği ve ne ölçüde, hangi aylarda bu verginin 
hangi taksitlerle alınacağı belirtilmiş bulunu
yor. Bu ek kanunla bu boşluk dolacak ve ihti
yaç karşılanmış olacaktır. Onun için biraz 
acele olarak kanunun çıkmasını Yüce Heye
tiniz adına komisyon yine sizden istemiştir. 

Sayın senatörler, vatandaş vergi ödiyen in
sandır. Bunu Türkiye ̂ de bir ahlâk, bir anlayış 
olarak yerleştirmeye mecburuz. Her vatandaş 
takati ölçüsünde Devletinin yüküne katılmalı
dır, iştirak etmelidir. Hiçbir vergi, vatandaş için 
bir felâket olamaz. Bu anlayışla bir vergiyi 
Yüce Parlâmentodan çıkarmak mümkün değil
dir. Yüce Parlâmento vatandaşı ezici, tüketici 
bir vergi kanunu çıkarmaz. Hangi Hükümet 
olursa olsun, vatandaşın altında ezileceği bir 
vergi kanunu tasarısını da getiremez. Biz (bu an
layıştayız. Bu itibarla daha önce Parlâmento
dan geçmiş olan Emlâk Vergisi Kanunu da va
tandaşların takatine, imkânına ve mevzulara 

göre vergi istiyen bir kanundur. Uygulamada 
birtakım aksaklıklar olabilir, zaman zaman yine 
Yüce Parlâmento bu o aksaklıkları tashih edi
ci kanunlar çıkarabilir. Onun için, halen yürür
lükte olan bir vergi için ve vatandaş da kendi 
imkânları ve takati ölçüsünde bu vergiye katı
larak bir vazifeyi yerine getirirken uygulan
makta olan Ibir vergi kanununu biz vatandaş üçsin 
bir felâket diye vasıflandıramayız. Bunu ka
bul etmeyiz. Bunu Yüce Heyetiniz de kabul 
etmez. Kısaca tekrar arz edeyim; bu kanun bir 
ihtiyacı, bir boşluğu.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Şakir bey, 
kimin avukatlığını yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, komis
yon adına konuşuyorlar. 

Devam buyuru efendim. 
ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — Sa

yın Başkanım, Yüce Heyetinizin bir nâçiz üye
si olarak, bir senatör olarak ve bir geçidi ko
misyonun başkanı olarak Yüce huzurunuzda 
konuşuyorum; arz ederim. 

BAŞKAN — Onu ifade ettik efendim. Bu
yurun. 

ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — Bu 
ek kanun tasarısı 1319 sayılı Kanunun noksanı 
tamamlıyacaktır. Acele çıkmasında zaruret var
dır, Yüce Heyetin takdirlerine arz ediyorum. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye var 
mı?. Bayın özden, Sayın Atmaca, söz istiyorsu-

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başka
nını soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın özden söz 
istediler, sözden sonra sorulara geçelim. 

Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, kıymetli üyeler; sevdiğim bir arkadaşımla 
münakaşaya girmeyi hiç arzu etmem. Ama, söz 
geldi dolaştı böyle bir münakaşaya mecbur edil
dim. 

Şimdi Sayın Ağanoğlu diyor ki; «Her vatan
dasın memleketin çıkardığı vergiye uymak ve 
vergiye bir katkıda bulunmak görevidir.» Ana
yasa yasıyor, doğru. Vergi vereceğiz. Ama, ver
gi öldürücü, yok edici olmıyacak. Vergi benim 
ciğerimi sökecek değil. Vergi verirken seve se
ve vereceğim, kazanacağımı düşünerek verece-
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ğim. Memlekete, millete katkıda bulunuyorum 
ve verdiğim vergi ile bu millet kalkınacak, bu 
milletin ihtiyaçları giderilecek, okullar, üniver
siteler yapılacak, hastaneler, yollar, barajlar, 
köprüler yapılacak diyeceğim ve vergiyi seve 
seve vereceğim. Ama, vergiyi veremiyecek ha
le düşersem ne yapacağım? işte misal verdim 
efendim. Bir emekli, emekli maaşını ve ikrami
yesini aldıktan sonra 20 - 30 bin liralık bir yer 
almış, bundan 30 sene evvel iki odalı bir yer 
yapmış, başını sokmuş oturuyor. Aradan 30 sene 
geçmiş, hiç suitaksiri yok, kendi kendine bu 
gayrimenkul fiyatlanmış, olmuş bir milyon lira. 
Şimdi siz bu adamdan senede 10 bin lira isterse
niz. Bu vergi zalim vergi olmaz mı? Bu zulüm 
olmaz mı? Benim iddiam bu. Ama siz derseniz 
ki; arkadaş, sen burada oturuyorsun, kira almı
yorsun, bir odasını dahi pansiyon vermiyorsun. 
Tek basmasın, aldığın para ancak kıt kanaat se
nin geçinmeni temin ediyor.. E. 2 - 3 bin lira 
vergi ver. Tamam, öperim, başıma koyarım. Ama 
hayır, 10 bin lira ver, 20 bin lira var dersen ve
remem. Veremem. Bunu öbürkünden alacaksın. 
O komprador kim ise, o 10 tane, 20 tane emlâki 
olan, 10 binlerce dönüm arazisi olan adamdan 
onu sen al. Ondan istediğin kadar al. O zaman 
bir tesir yapmaz. Ama, bana tesir eder, bana te
sir yapıyor, işte dâva burada arkadaşlarım. Ben 
burada kanunu tenkid ederken bu şekilde bulu
nan vatandaşların feryadını buradan dile getiri
yorum, Muhterem arkadaşıma da kimin avukat
lığım yapıyorsun dediğim zamanda da, kendisi
ne taallûk etnıiyen bir başka teşekkülün getirdi
ği, üzerinde İsrar ettiği, çıkarttığı bir kanunu 
müdafaa ettiği için kendisine soruyorum. Dâva 
bu. 

Arkadaşlarım, çok kritik bir mevzudur, ida
reciler, maliyeciler vergileri ayarlamak için, gi
derle geliri birbirine tutturabilmek için birta
kım vergiler getirirler, halkın sırtına birtakım 
vergiler koyarlar, tahsil için uğraşırlar. Ama, 
getirdikleri vergilerin bir kısmı berhava olur. 
Vergiyi kimse vermez, O zavallı, evin içinden gi-
demiyen bir mülk sahibi yok mudur? İşte, onun 
kulağından tutarlar. Ya=.. Çünkü, o müseccel-
dir, onun yeri meydandadır. Ama, hiç dükkânı 
olmıyan, hattâ arkadaşlar hiçbir evi olmıyan öy
le tüccarlar vardır ki, milyonlar içindedirler; 
ama ondan Devlet vergi alamaz. O bir şirket ku
rar, iflâs eder; başka şirket kurar, o da iflâs 

eder. Bütün vergiler ortada kaynar gider. Ne 
için Devlet, hükümetler onlarla meşgul olmu
yor? Neden onlarla meşgul olmuyor da illâki 
gayrimenkul, illâ ki belli yerlerden alacak? Ne 
için vergi kaçakçılığını murakabe etmiyorsu
nuz? Vergi kaçakçılığı eğer murakabe edilse, 
bu kanunlara hiç ihtiyaç olmaz arkadaşlar. Hiç 
ihtiyaç olmaz. Bana 3 tane memur verin, ben 
size istanbul'da tek tek göstereyim, tek tek. Mil
yon kazanacaksınız. Ama... Bilmem, belki bâzı 
kimselerin işine gelmez. Bâzı kimseler bâzı in
sanları ortaya çıkarmaktan hoşlanmazlar. Bâzı 
meselelerin üzerine gitmekten korkarlar, çeki
nirler. işte asıl mesele buradadır arkadaşlarım. 
Benim sözüm budur. Ben vergi alınmasın de
miyorum, vergi alınsın. Vergi alınacaktır. He
pimiz vergi vereceğiz, vergiden kaçmak yok
tur. 

Vergi vermek bir vatan borcudur. Bunu ka
bul etmemek mümkün değil. Hele benim için 
hiç mümkün değil. Ama tekrar ediyorum ki, 
burada şimdi tadilini yapmakta olduğumuz Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddeleri âdil 
değildir, gayriâdildir, bu çıkmıştır Meclisler
den. Tatbikatında feryatlar işiteceğiz, görece
ğiz ; İstıraplarla karşılaşacağız. O zaman bu isti-
rapı duyan Hükümetler, kimse o zamanki Hü
kümet, gelecek arkadaşlar; bunu tadil edecek
siniz. Başka çaresi yoktur. Yanlış hesap Bağdat-
tan döner. Bu kanun Bağdat'tan dönecektir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu kanun 
o kanun değil, bu tasarı o kanun değil. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet ama 
işte münakaşa açıldı, ben de bunları söyledim 
kusura bakmayın, çok özür dilerim. Saygıla
rımla. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurun efen
dim. (Hükümet söz istiyor sesleri) Tekaddüm 
ettiniz mi efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Atmaca kürsü
ye geldiler, ben bilâhara konuşayım. 

BAŞKAN — Göremedim, sizin takaddüm 
hakkınız var efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sonra konuşayım. 
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BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; belediye ve özel 
idarelerin malî güçlükler içinde olduğu bir ger
çek. Belediyeler malî güçlükler dolayısiyle va
tandaşların en tabiî hakkı olan hizmetleri ye
tiştirememekte, bu yüzden birtakım vatandaş 
hizmetleri aksamaktadır. Artık belediye ve 
özel idarelerin gelir yönünden takviyesi kaçı
nılmaz bir zaruret haline gelmiştir. Elbet bu 
takviyenin de vergi yoluyla olması tabiî sonuç
tur. Vergi her vatandaşın vatandaşlık hakkının 
tabiî neticesidir. 

Ancak vergilerin vatandaşın takati gücü öl
çüsünde olması lâzımdır bu ölçüyü kaçırdığımız 
takdirde birtakım güçlüklerin, vatandaşın ezil
mesinin, vatandaşın geçim sıkıntısı yanında ver
gisini ödiyememekten mütevellit ezintilere uğ
ramasının önünü alacak tabiî bir ölçü içinde 
vergi tarhedilmesi düşünülecek ve önde müla-
lâa edilecek bir neticedir. 

Belediyelere verilecek % 45 hissenin vergi 
dairesindeki belediyelere nüfus oranına göre 
dağıtılacağını kanun emretmektedir, tasarı bu
nu getirmiştir. Ben bu vesile ile bir noktaya 
temas etmek isterim. 

il merkezlerinde birtakım yeni belediyeler, 
küçük belediyeler kurmak suretiyle belediye 
adedlerini fazlalaştırmak, buna göre belediyede 
memur, müstahdem ve hizmetli gibi daha çok 
insan çalıştırmak ve belediyeleri masrafa boğ
ma usulünden vazgeçmek zorundayız. Bilhassa 
izmir, İstanbul gibi aynı il merkezi sınırları 
içinde pek çok belediye bulunmakta ve bu kü
çük belediyeler maalesef hizmetlerini gelir yok
luğu dolayısiyle, ki bunlar daha çok kenar 
semtlerde olduğu için fakir bölge halkına hi
tabeden belediyelerdir, hizmet yapamamakta ve 
bu yüzden bu küçük belediyeler bir taraftan 
masrafı artırmakta, fuzulî kuruluş olarak gö
rünmektedir. Bu belediyelerin bu anabelediye-
lerle birleştirilmesi hem bu taksimatın yapılma
sında kolaylık, tahsilatın yapılmasında kolay
lık, hizmetin görülmesinde kolaylık ve büyük 
mikyasta masrafın azaltılmasında menfaat sağ-
lıyacağı düşünülmelidir. Hükümetin bu konuyu 
etüdetmesini rica ediyorum. 

Diğer bir konu üzerinde duracağım, özel ida
relerin bugüne kadar, bu Emlâk Vergisi çıkın

caya kadar gelir ve tahsilat şubeleri ve bölüm
leri vardı. Şimdi buradaki memurlar endişe 
içindedir. Sayın Hükümetin, Sayın Bakanın 
buradan bu memurların endişesini giderecek, 
bu memurların akıbetinin ne olacağı ve nasıl 
bunlara bir çare bulunacağı, bunlar açığa mı 
alınacak yoksa Maliyeye mi devredilecek veya 
diğer Devlet dairelerindeki açıklara tercihan 
mı aktarılacak? Her biri uzun yıllar hizmeti 
olan çoluk - çocuk sahibi insanlardır, bunları 
sokak ortasında bırakamayız. Bu memurların 
akıbeti hakkında Hükümetin bir açıklama yap
masını rica ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Kitaplı, Devlet 
Bakanı buyurunuz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; bu kanun haddizatında, Sayın Ko
misyon Başkanının da söylediği gibi, geçen yıl 
Parlâmentodan çıkan bir kanunun tesbit edi
len aksaklıklarını gidermek için getirilen ek bir 
kanundur, müstakil bir kanun değildir. Nitekim 
kanunun isminde de bu husus sarahatle belirtil
miştir. 

Bu kanunun bu teknik vasfı burada müzake
re edilirken, arkadaşlarımız bu tasarı ile, ek 
maddeler getirdiğimiz anakanuna intikal etti
ler ve onun hakkında da bir çok fikirler ifade 
ettiler. 

Şimdi, malûmuâliniz bu anakanun geçen yıl 
Parlâmentomuzda enine, boyuna müzakere edil
di. Ve bunun, biliyoruz ki, iki yönü var idi. Bi
risi spekülâsyonu önlemek, birisi de arsa gelir
lerinden şimdiye kadar alınamıyan vergi potan
siyelini değerlendirmek, Takdir buyurursunuz 
ki bir küçücük bakkal dükkânında 50 CÛO, 
60 000 liralık bir malı zorla devreden bir şahıs
tan vergi alınırken, iki yıl önce 30 000 liraya 
alman bir arsayı iki yıl sonra 2 000 000 liraya 
satma sonunda vergi almak mümkün olmuyor
du. Ancak bu değer artışlarından bu kanunla 
vergi alma yoluna gidilmişti ve bu âdil bir yol 
idi. 

Şimdi Sayın özden der ki; bir emekli dü
şünün, 1 000 000 lira değerinde bir yeri var, 
ama orada oturur. 

Şimdi bunu şöyle karşılamak mümkün. 
1 000 000 liralık yeri satsın, hem kendisi daha 
modern bir yere geçsin, hem de devlete bun-
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dan vergi versin. Yani ille ben hâtıramla bura
ya bağlıyım diye 1 000000 - 2 000 000 liralık 
arsanın üzerinde iki odalık evde oturacak değil 
ya. Hele bu medeni dünyada bu mümkün değil 
Bir. 

İkincisi, şöyle de mümkün. Biliyorsunuz bir 
de Arsa Ofisi Kanunu çıkardık, Arsa Ofisi kur
duk. Eğer böyle bir şey varsa zaten Arsa Ofisi 
bunu önler, şehrin göbeğinde bir hâtıra için bu 
kadar geniş bir yeri işgale decek birisi varsa 
Arsa Ofisi bunun önüne geçer zaten. 

Yine o da sosyal adalet değil. 2 000 000 lira
lık yerde belki 30 ailenin, 40 ailenin oturabile
ceği çapta bir yerde bir ailenin sırf hâtırasına 
bağlı olarak oturması mümkün değil. 

Efendim, bir arkadaşımız burada ne olacak 
dediler, özel idarenin vergi daireleri, burada 
çalışan insanlar? 

Zaten biz bu kanunun 4 ncü maddesiyle, on
lara, eski kanunda kaldırılmış olan yetkilerini 
iade ediyoruz ve diyoruz ki siz bu vergileri tah
sil etmeye devam edeceksiniz. Dolayısiyle bu, 
oradaki memurlara bu çalışmanıza devam ede
ceksiniz mânasına gelmektedir. 

Yine Sayın özden buyurdular ki, kanunlar 
çok karışık oluyor. Haklı olarak biz de çok §i 
kâyet ediyoruz bundan. Bir kanun bir kanunu 
değiştiriyor, bir kanun bir kanunu değiştiri
yor, önümüzde bir de Belediye Gelirleri Kanu
nu var, bu hisseyi oraya aktarsaydınız. 

Ama burada bir Emlâk Vergisi tahsilatı var, 
bunun tevzii var. Bunun içinde sadece belediye 
nin değil, özel idarelerin de hissesi var. Maliye
ye kalan hisse de var. Teknik bakımdan bura
dan sadece belediyeleri ayırıp oraya almak 
mümkün değil. Çünkü bunun buradaki nisbet-
lere göre tevzii bahis konusudur. 

Ve yine son olarak arz ediyorum; bu kanun, 
esasında öbür kanunda, yani geçen yıl çıkardı
ğımız kanunda tesbit edilen aksaklıkları gider
mek için getirilmiş teknik, tamamiyle teknik 
bir kaç maddeden ibarettir. Takdir edersiniz 
ki Yüce Parlâmento çıkardıkları kanunlarda ak
saklık gördüğü takdirde, bunları değiştirme sa
lâhiyetini haizdir. Eğer anakanunda ilerideki 
tatbikatımızda aksaklıklar tesbit edilirse elbet-
teki bunu değiştirmeğe de kaadirdir. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

I BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, Ha-
zer Beyefendi, sorunuz vardı Sayın Bakan kür
südeyken lütfedin efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 
4 ncü maddede vergi taksitleri bâzı aylarla, 
günlerle tesbit edilmiş. Galiba Temmuz ve Ka
sım ayı. Şimdi bundan evvel ödemiş olan mü
kelleflere vergi memurlarınca güçlük çıkarıl
maktadır. Vergi memurları vergilerini daha ön
ce ödemiş olan vatandaşlara bu mahsübedilmez, 
siz istirdat edin, borçlarınızı ödeyin, alacağınız 
varsa sonra alırsınız demektedirler. Buna mâni 
olabilmek için bu maddeyi sarahate kavuştur
mak lâzım. Veya bu maddeye bir kayıt koya
lım, daha evvel ödiyenler mahsup edilir diye-

j lim. Mart ayında, Nisan ayında vergisini ödi-
yer. vatandaşlar vardır. 

| DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Şimdi ben meseleyi anlıyamadım, 
çünkü Temmuz ayına geldik malûmâliniz... 

MEHMET HAZER (Kars) — Bundan evvel 
vergisini ödiyenler var, Mart ayında, Nisan 
ayında ödiyenler var. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Verdiniz ya, 1971 inkini vermişsiniz-

! dir. Otomatiknıan zaten mahsubedilir, tekrar 
alınmazki. 

I MEHMET HAZER (Kars) — Hayır edil
miyor. Gecen sene bizzat başıma geldi. Kanun 
verildiği yılın vergisine mahsubedilir diyor, böy
le bir kayıt var. Fakat beyanname geç verildi-

I ği için bıı vergi mahsubedilmedi. Temmuz ve 
Kasım ayında ödenmesi lâzımdır, ondan evvel 

[ Geleğenleri alacaksınız, istirdat edebilirsiniz de-
İ diler. Ve böylece mükellefle idare arasında bir 

ihtilâf çıkabiliyor. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) •—• Böyle bir şey olması mümkün değil 

i efendim. Biz Temmuz ve Aralık ayında diyo-
[ ruz. Daha, evvel ödemek herkes için haktır, her 

borçta olduğu, gibi vergi borcunda da ayni şey 
| var. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu kanun çık
madan evvel ödenmiş vergiler.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Ama o kanun için ödenmiş, emlâk ver
gisi.. 

MEHMET HAZER (Kars) — Alışkanlığı 
| dolayısiyle ödemiş mükellefler.. 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De- | 
vamla) — Onu simdi şu anda ben cevaplandır^ 
mayacağım. Teknisyen arkadaşlara sormanı lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, buyu
runuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başka
nım, daha önce ödenmişse bu birinci taksite 
mahsubedüecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bir sorum 
var efendim. 

BAŞKAN — Kime Sayın Atmaca, Komisyo
na mı Hükümete mı?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hüküme
te. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru tevcih edi
yorlar efendim, bulunduğunuz yerden cevap
landırabilirsiniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Özel ida
relerin gelir memurlarının tahsil ve gelir bölüm
leri lâğvedildiğine göre, buradaki çalışan me
murların akıbeti ne olacaktır? Bu hususun açık
lanmasını rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Şimdi efendim, 4 ncü maddede bu ver
gilerin tahsilatının yine aynı daire tarafın
dan yapılacağı yazılmış, getirilen maddede. Do-
layısiyle şu anda hiçbir endişe varit değil. Yu
karda da arz etmiştim, ikinci maddede öbür 
anakanunda olmıyan meseleyi buraya getirdik, 
Diyoruz ki şu, şu, şu, şunları özel idareler tah
silata devanı edecektir. Tahsilata devam ede
ceğine göre memurların da bulunacağı tabiî. | 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sa
yın Artukmaç buyurun efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanını, bundan önceki kanunlarda taksit
ler Mayıs ve Kasım aylarında idi. Şimdi bunun 
Temmuz ayına getirilmesinin sebebi nedir? 

BAŞKAN — Hükümet mi, Komisyona mı 
tevcih buyuruluyor? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Komis
yona. 

BAŞKAN — Komisyona. Sayın Komisyon j 
Başkanı buyurunuz efendim. j 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başka
nım, 1971 yılı için bu taksitler Temmuz ve Ka
sım ayma alınmıştır. 1972 den sonra değişe
cektir efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. Tümü üzerinde başka görüşmek istiyen 
var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Kısa bir maru
zatım olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Komisyon 
Başkanı Ali Şakir Ağanoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ ŞA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Emlâk Vergisi Kanununun 
uygulanmasında açıklığa kavuşturulmasını zo
runlu gördüğüm bir, iki hususu müsaadenizle 
arz etmek isterim. 

Bir Emlâk Vergisi uygulaması, bir de gayri
menkul Değer Artışı Vergisi vardır. 30 yıl ev
vel bir vatandaşın 50 bin liraya aldığı bir bahçe 
ve içinde 4 odalı bir ev, bugün 1 milyon liralık 
bir değer taşıyorsa, vergi 1 milyon lira üzerin
den ödenmez. Kanunda mükellefin 5 senede bir 
beyanname vermesi kabul edilmiştir. Mükellef 
evinin ve bahçesinin vergisini istediği ölçüde, 
eskisinden az olmamak üzere vereceği beyan
name ile öder. 100 bin lira der gayrimenkulu, 
100 bin lira üzerinden vergisini verir; i>0 bin 
lira der, 50 bin lira üzerinden verir. Eğer, bu 
gayrimenkulu bugünün rayici ile 1 milyon li
raya satarsa işte o zaman gayrimenkul değer 
artışı vergisini verir. Bu da zaruridir. Bu hu
susu aydınlığa kavuşturmak için arz ettim. 

BAŞKAN — Efendim, başka beyanınız var 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ ŞA
KİR AĞANOĞLU (Devamla) — Yok efendim. 
Teşekkür ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Sorumu efendim? Buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Şimdi Komis

yon Başkanının beyanı yanlış bir zehap uyan
dırır. Gayrimenkulun beyanında, mesela 1 mil
yon liralık bir arsa için 5 senede bir, 100 bin 
lira der ve onun üzerinden vergi değerlendiri
lir, mânasına gelen bir beyanda bulundular. 
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Halbuki, eğer bu değer % 40 tan fazla bir ha
tayı mucipse cezayı da muciptir. Binaenaleyh, 
hakiki değere uygun bir beyan vermek mecbu
riyetindedir. Hakiki değerinden az göstermek 
suretiyle vergi vermek imkânı yoktur. 

Yani 1 milyon liralık bir gayrimenkul sahi
bi satmak mevzuubahsolmaksızın, 100 bin lira 
değer göstererek vergi vermek durumunun 
malî mevzuatta bir mahzuru yok mudur? 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurun.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA

KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başka
nım, Emlâk Vergisi Kanunu görüşülürken bu 
hususlar gerek komisyonlarda, gerek Umumi 
heyetlerde uzun, uzun tartışılmıştır. Ve bilhas
sa vatandaşı eskiden sahibolduğu veya baba
dan, dededen intikal eden ve bugün içinde otur
duğu bir gayrimenkulde ağır vergilerle ezil
mesin diye rayiç ölçülere uygun ve eskiden beri 
verdiği ölçülerle beyanname vererek vergisini 
biraz da kendi takdirine bırakmıştır kanun. 
Binaenaleyh, Emlâk Vergisi bugün, gayrimen
kul 1 milyon lira oldu diye 1 milyon liraya yük-
selmez. Ama, satışa mevzuu olursa eski değeri 
ile satış değeri arasındaki fark, haklı olarak 
Gayrimenkul Değer Artışı Vergisine matrah 
olur. Onu arz ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 

Başkanım, bugün görüşülmekte olan bu kanun 
münasebeti ile Bina, Arazi Vergisinin adaletsiz
liğini münakaşa etmek aslında faydasız bir mü
nakaşadır. Çünkü, o kanun münasebeti ile olur
du, bugün bunun yeri değildir. Bugün getiri
len. tadilât lâzımdır. Ama, yeri olmamakla be
raber, Sayın Komisyon Başkanının yaptığı bu 
beyan hakikaten o kanuna uygun değildir. Çün
kü Sayın Başkanın arz ettiğine göre, 1 milyon 
değerinde olan bir gayrimenkul sahibi buna 
göre vergi vermek mecburiyetinde değildir. 
Çünkü bu ağır olur. O halde kıymetini az gös
termek suretiyle buna göre daha az vergi ve
rir. Çünkü gayrimenkul satışı mevzühahsolma-
dığına göre, kıymetlendirme vergisi mevzuba
his değildir. Hayır. O beyanname vermekte, 
yani kıymet artışı hakkındaki kanun başka, 

Bina Vergisi Kanunundaki beyanname başkadır. 
Binaenaleyh, bir gayrimenkul sahibi, Bina veya 
Arazi Vergisine matrah olan kıymeti kendisi
nin takdirine bırakılmıştır. Bu, kendisine az 
vergi vermek için verilmiş bir imtiyaz değil
dir. Bu, daha ziyade tahrir yapmaksızın gay
rimenkul sahibinin evvelemirde kendiliğinden 
bir beyan vermesi ve ona göre vergi vermesi 
imkânıdır. Ama, 1 milyon lira değerinde olan 
bir gayrimenkulun kıymetini kaldırır 100 bin 
der ise, yarın Maliye memura gider tetkik eder, 
eğer % 40 dan az bir fark varsa yalnız vergi 
farkını alır, ama % 40 dan fazla bir kıymet 
gizliyerek az kıymet göstermiş ise, yalnız far
kını değil, aynı zamanda ceza vermek mükel
lefiyeti de vardır. 

Binaenaleyh, arkadaşımın dediği gibi, kıy
metinden as göstererek az vergi vermek gay
rimenkul sahiplerine tanınmış bir imtiyaz de
ğildir. Bunun katiyetle başka şekilde anlaşıl
ması hatalı olur. Mükellefleri büyük müşkülât
lara mâruz bırakılabilir. Mükellefin hakiki kıy
metine göre kıymet göstermesi ve ona göre 
vergi vermesi zaruridir. Bunun tavzih etmek is-
tiyorm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir tavzih 
karakterinde şahsi mütalâalarını ifade ettiler. 
Esasen görüşülmekte olan kanun tasarısı ile 
böyle bir tartışmaya girilmesinin de yeri olma
dığını arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul buyuranlar... Kabul eiimiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

ivedilik teklifi var. İvedilıijk teklifini oyları-
nısa sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
ivedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Başlığı ile birlikte madde 1 i okutuyorum. 

29 . 7 . 1970 ıtariMi ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştisrilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak

kında Kanun 
Madde 1. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 

sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 20 nci mad
desine aşağıdaki fıkrıa eklenmiştir: 

Ancak Bevî&te' ait arazi için beyanname 
verilmez. 
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BAŞKAN — 1319 sayılı Kanunun 20 ncii 
madddesine fıkra ekliyen 1 nci madde üzerin
de söz istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-

Madde kabul edilinuis'tiir efendim. 
Madde â. — Aynı Ikanunun 38 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştlhilimiştıİT: 
T̂f&rgi hasılaltından verilecek paylar: 

Madde 38. — Bir vergi dairesi faaliyet böl-
gcfm içindeki Emlâk Vergisi hasılatından o böl
gede bulunan beîediyeliere ve İl özel idaresine 
aşağıdaki esas ve 'ölçülere görs pay verilir : 

Vergi hasılatının : 
•1. %45 i beltediyelero, 
% % 35 i il özel idaresine, 
Ödenir. 
Ancak, il özel idaresine ayrıcan payın 

% 3 ü kesilerek köy idareleri sermaye payı ola
rak İller Bankasına verilir. 

Vergi daitrsed faıüı'ıyet bölgesinde birden 
fazla belediye bulunması halinde belediyelere 
ait pay son nüfus sayımmdaki nüfute miktarla
rın?, göre belediyelere dağıtılır. 

Vergi hasılatından verilecek paylar, her 
ayın sona itibariyle hesaplanıp mütaıakıp ayın 
sonuna kadar adı geçen idarelere ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzenimde bir önerge gel
miştir. Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?... 
Sayın Ekrem Özden buyurumla efendim. 

Önerge de saıtnaijinize aittir efendim, öner
genizi de açıklamış olursunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; tümü hakkındaki 
müzatoere bitmiş ve maddelere geçjimılş oldu
ğuna göre 2 nci maddedeki nokbai nazlarımızı 
ifade etmejk isterim, Bunun için de zaten bir 
önerge vermiş bulunuyorum. 

Burada belediyelere Verilecek yüzde niısbeti 
45 oliaırak gözükmektedir. Niçin 45, neden 50 
değil, niye 35 değl; anlaşılmıyor. Yarii hem 
belediyelere Devlet olanak, mMıet olarak yar
dım etmek istiyoruz, hem de daha evvelki iail-
üc^'Iarı mijktıardan daha aşağıya bir miktarı 
gcbteriyoıruz. Bu gayet gayri tabiî bir şey. 

Yapalım, belediyeler© yardım edeiîiim, Dev-
üet olanak belediyelere yardım etmezseniz bu 
belediyeler bir gün tamamen iflâs edecek. 
Gazetelerde okuyoruz; bir belediye diğer bele
diyeye bilmem buldozer vermiş, o da bilmem 

onu iade etmemiş, hakkında dâva ikame edi
yor. Bir belediye diğer bir belediyenin elek-

( triğini kesmiş, hakkında dâva ikame edi
yor. Yanıi belediyelerde birbirine girdiler. Bu 
meseleleri halletmek Devletin vazifesidir. 

Bunun hiç olmazsa % 50 olmasını istiyoruz. 
% 45, % 50 oilsun, bol, bol verin. 

Sonra, Özeıl İdareler.. Onüiar da iyi durumda 
değiller. % 35 olacağına % 40 olsun. Ne var, 
ne oluyor? Bir şey ifade etmez. 

Vergi daireleri faaliyet bölgesinde birden 
fazla belediye bulunması hailinde belediyelere 
ait pay, son nüfus kaydındaki nüfus miktar
larına göre belediyelere dağıtılır. Kim yapa
cak bunu, bu hesabı kim yapacak? Vali mi 
yapacak, defterdar mı yapacak? Burada vazi
feli kiırsfse tasrif edilmiyor. Hiç olmazsa Sayın 
B'Sİkan bir şey ifade buyursun da vâzıı kanunun 
maksadı budur diye ileride salahiyetli ada
mı tâyin etmiş olsun. (Maliye yapacak sssleri) 

Maliye mi yapacak? Evet Maliye yapacaik. 
Dediğiniz doğrudur. Yapıyor ama, bunu Ma
liye Bakanı her ay nasıl yapacaik? Gönderile
cek, oranları tesbit edilecek; gayet zarif bir 
şey bu. 

* NECİP SEYHAN (Hakkari) — Son nüfus 
sayımına göre. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hayır efem
dim. Onu söylemiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşme ol
masın efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben karşılıklı görüşmüyorum. 

BAŞKAN — ZatıaHmize söylemedim efen
dim. Buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Fikrimi 
arz etmeye çalhşıyorum. Belki sürçü likan olu
yor, arkadaşlarımla .iyi arz edemiyorum, üzülü
yorlar. Ben iyi ifade edemiyorum, anlıyamı-
yorlar ısöfclieiramli. Yalnız şunu ifade edeyim ki, 
vergi dairelerinin faıalytet bölgesinde birden faz
la belediyelerin nüfus miktarlarına göre ula
şıl vaziyet alınacak filân.. Bunları İkim yapa
cak? Bu, vilayetlerde olacak her halde, An
kara'ya kadar geSlecek değil ya. Valililer filân 
yapacak derseniz mesele haJledilmiş olur. 

Sonra «îl özel idarelerine ayrılian payın 
% o il kesilerek köy idarelerine sermaye payı 
olarak îlüer Bankasına ver'lir» Bu tiler Ban-



C. Senatosu B : 89 15 . 7 . 1971 O : 1 

kasıma veriJlen payların tanı yerine tahsis edil
diği de şüphelidir. Ne kadar bir fonda biri
kiyor ve ne kadar hangi belediyelere ve ne nis-
bette veriliyor, bu meşkûk kalmaktadır. Bu
nu da bir yola (sokması lâzım Hükümetin. Köy 
şahsiyeti mâneviyeteine verilecek % 3 lerün 
hiçbir partizan düşünce nazarı dikkate aılınmak-
sızın, hiçbir şahıs veyahut cemiyet düşünülmsk-
sizin doğrudan doğruya ihtiyacı fazla olan köy-
Öısre verilmesi yerinde olacağı kanaaıtıindsyim. 
Bunun da sıkı, sıkı takibedilmesinii saygılarım
la rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Artukmtaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhle-
rem arkadaşliar, müzakere etmekte olduğumuz 
madde isabetli ve yerinde tedvin edilmelk iste
nen bir maddedir. 

Belediyelerle ve il özel idarelerine verilecek 
payların hangi idare tarafından dağıtılacağı 
yönünden endişeye mahal yoktur Zaten mad
denin iğinde sarahat vardır. Sayın özden arka
daşımızın, zannederim, dikkatinden kaçmış
tır. Son fıkra sarihtir; «Vergi hâsılatından 
verilecek paylar, her ayın sonu itibariyle he-
saplamıp, ilgili idarelere verilir.» denilmekte
dir. O halde, Maliye Teşkilâtı bu hesabı her 
ayın sonunda yapacak, ilgili idareye şu kadar 
alacağını vardır, diyecek; bildirecek; ilgili 
idare de parasını oradan alacaktır. Bu bakım
dan madde sarihtir. Hiçbir değişikliğe ve en
dişeye mahal yoktur. 

Arz eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Başka söz 
istiyen? Buyurun Sayın Salih Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen yıl kabul 
edilmiş olan Emlâk Vergisi Kanununum özellik
le yürütme maddelerinde boşluk husule geldi
ğinden bu tasarının getirildiği anlaşılmakita-
dır. Nitekim, bu boşluk dolayısdyledir M, özel 
idareler Emlâk Vergisini bu yıl birimci taksit 
olarak kanunsuz tahsil etmişlerdir. Bunu da 
ifade eltmek isterim. Ancak, bu kanunun neşri 
tarihinden sonradır ki, durum kanuniyet ik-
tisabedecektir. Bu Maliye Vekâletinin ya da 
içişleri Bakanlığının, sayın Baklanın burada 
yapmış olduğu açıklama istikametinde vilâyet
lere birer geoıelge göndererek Mayıs ayına ka-

j dar tahsil edilmiş olan birinci taksitin Temmuz 
ayında yapılacak taksite mahsubedilmesi lâ
zımdır, demesi gerekirdi kanaatinideyim. 

Üçüncü madde, Emlâk Vergisinden beledi
yelere ve özel idarelere ayrılan paylardaki nis-
heiti değiştirmiş, belediyelerim % 50 olan his
sesini, % 45 e indirmiş ve vilâyetler lehine 
% 5 bir artırma yapmak suretiyle vilâyetlerin 
hissesini de % 35 e çıkarmıştır. Bu doğrudur. 
Çünkü, Belediye Gelirleri Kanununa göre be-
lediyeöBere diğer gelirler sağlanmak üzeredir. 
Kanum Hükümetten çıkmış ve zannederim Par
lâmentoya takdim edilmiştir. Onun da biran 
evvel, müstaceliyetle ve öncelikle ele alınarak 
en kısa bir zamanda kanunlaşması lâzımdır. 
Değerli hatiplerdim burada da ifade ettikleri 
gibi, belediyeler cidden çok müşkül durum
dadır. Âdeta hali iflâsa gelmiş vaziyettedirler. 

Yalnız burada önemli saydığım ve üzerinde 
bilhassa durmak istediğim nokta şudur : 

Anayasamız, mahallî idareleri kuran madde
sinde : «Mahallî idarelere görevleri ile orantı
lı gelirler sağlamacaktır» hükmünü koymuştur. 
Denilebilir ki, bu görüşmekte olduğumuz tasa
rı bunlardan bir tanesidir. Eski Bina Vergisi 
Kanunu ile belediyelere verilen % 25 hisse, bi
dayette % 50 ve sonra % 45 e çıkarılmak sure
tiyle bir artırma olmuştur. Vilâyetlerin hisse
leri her ne kadar azaltılmışsa da, şimdi 35 ola
rak tesbit edilmiştir. Bunun % 3 ü iller Ban
kasına gidecektir, % 32 si vilâyetlere kalacak
tır. Yalnız burada ihmal edilen, köyler olmak
tadır. Şimdi köylerden de Emlâk Vergisi alına
cağına göre ve bunlar bir vergi dairesinin faali
yet bölgesinde bulunan çeşitli belediyelere son 
nüfus sayımmdaki nüfusları oranında dağıtıla
cağına göre, özellikle ufak belediyeler bundan 
biraz faydanaeaklardır. Fakat, Anayasamızın 
mahalli idareleri ilgilendiren maddesindeki, 
«Mahalli idareler; vilâyet, belediye ve köydür.» 
hükmünün, köy kısmı hiç ele alınmamaktadır. 
Şimdi belediye sınırları dışında bulunan vani, 
köylerde bulunan binalardan da vergi alınarak, 
bunlar belediyelere verileceğine göre, burada 
bir adaletsizlik yapılmaktadır. Madem ki, köy
lerden Bina Vergisi alınmaya başlanacaktır. 
Bunların bir fonda biriktirilerek, bir köy kal
kınma fonu vücuda getirilmesi ve yıl itibariyle 

I her vilâyette o yıl belirtilecek köylere bir tesis 
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yapmak ve yaratmak üzere bu fondan tahsisler 
yapılması daha âdil olurdu. Şimdi % 3 ü ser
mayesine ilâve olmak üzere iller Bankasına ve
rilmektedir. Yani, köylerden alınmıyor da, bu
nu vilâyetler veriyor. Zaten eskiden, bu hüküm 
olmadan da iller Bankası Kanununun maddei 
mahsusasma göre, her vilâyet % 3 oranında yıl
dan yıla iller Bankasına bu parayı ödüyordu. 
Bu yeni bir şey değil, iller Bankası buna kar
şılık olarak yılda her vilâyete 100 bin lira, 120 
bin lira, ya da 90 bin lira civarında bir kâr 
veriyor. Bu da vilâyet meclisi encümeni kararı 
ile iki köye taksim ediliyor. Bu köyler de Hü
kümetin veya plânın öngördüğü hususlara, ki 
bazan öncelik kazanan turistik tesislere veya 
köye gelir getirecek bir yere bağlanıyordu. Fil
hakika denilebilirin, köyün mektebini Hükümet 
yapıyor. Yolunu vilâyet yapıyor. Sağlık 
ocağını yine Hükümet yapıyor. Bu iti
barla, köylerin fasla bir gelire ihtiyacı 
yoktur. Böyle bir mantık silsilesi bizi doğ
ru yola götürmez. Köye yol yapılıyor, akar
yakıt parası diye 10 bin lira, 15 bin lira bir pa
ra talebediliyor. Bu paranın tahsil edilecek 
yolu yoktur. Salma hâlâ dondurulmuş vaziyet
tedir, 20 liradan fazla alamazsınız. Bu takdirde 
komşulara bağışlama diye müracaat ediyorsu
nuz. Kavga, döğüş bu para temin edildiği tak
dirde yolu yapılıyor. Temin edilemediği tak
dirde de yol programda olmasına rağmen, çıka
rılıyor. 

Su meselesi de böyle, elektrik meselesi de 
böyle. Köylere elektrik yapılması plânlanmıştır. 
Her yıl belli sayıda köylere elektrik verilecek
tir. Bu elektrik karşılığı olarak köyden büyük 
rakamlar istenmektedir; 40 bin liradan tutun 
da 100 bin, 150 bin liraya kadar istenen köy
ler vardır, bizim bildiğimiz kadarı ile. Bu iti
barla, şimdi bu Anayasanın, «Mahalli idarelere, 
görevleri ile orantılı gelirler sağlanacaktır.» em
ri artık reformcu Hükümetimiz tarafından hiç 
olmazsa ele alınsın da, on sene zarfında yapıl
mamış olan bir şey, bir mahallî idareler refor
mu, mahallî idareler malî reformu kanunu ile 
ele alınsın, özellikle köyler biraz bu kalkınma 
hamlesinden kendi bünyelerinde sağlıyacakları 
bu gibi gelirlerle sağlamlaştırılmak, güçlendi
rilmek suretiyle bir mahallî idareler maliyesine, 
bir köy maliyesine kavuşturulsunlar. Artık yal
nız salma bugün muhtarın aylığını, köy koruyu-
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cusunun aylığını bile karşılayamayaktadır. Şu 
halde, köyleri malî yönden güçlendirmek lâ
zımdır. 

Bendeniz, bu maddeyi okuduğum zaman ilk 
aklıma gelen şey, bu neden belediyelere verili
yor? Pekala her vilâyet itibariyle bunların il
ler Bankasına köyler adına açılacak bir fonda, 
hiçolmazsa, toplanmak suretiyle güçlü, belki de 
yılda 80 milyon lira, 100 milyon lira, 150 mil
yon lira, 200 milyon lira gibi bir fon teessüs 
eder, bu o yıl programa alınmış köylerin yolları
nın yapılması için, köy tarafından yapılacak 
katkıya karşılık olmak üzere dahi verilse, köye 
bir yardım, bir kalkınma olur. Kaldı ki, bugün 
köydeki iş gücünü yerinde muhafaza etmek, an
cak köyde bir istihdam yaratmaya vabestedir. 
Köyden şehire vâki büyük göç, şehirde karşılık 
bulamadığından sefalete müncer olmaktadır. 
Gecekondular bir faciadır. Gecekonduda otur
makla kalmıyorlar, adam şehirde iş bulamadığı 
için, sabahtan akşama kadar eline 25 kuruş ge
çirdiği takdirde kahvede vaktini geçirmekte
dir. Bu itibarla, bir taraftan toprak reformunun 
sağlıyacağı işgücü yanında; toprak reformunun 
karşılayamıyacağı gizli işsizleri oradan çekip 
almaktansa, onların yanında bunlara da bir is
tihdam sahası sağlıyacak, bir zanaat kolu, bir sa
nayi kolu yaratmanın zamanı gelmiştir. Bunun 
da nüvesini, zannederim, bu suretle tesis edile
cek çeşitli fonlardan yapılacak yardımlarla sağ
lamak mümkündür. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Başka söz 
istiyen sayın üye? 

Buyurun Komisyon sözcüsü Sayın isa Bin
göl. 

GEÇİCİ KOMİSYON SöZGtîSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Muhterem Başkan, değerli sena
törler; 2 nci madde ile değiştirilmesi öngörü
len esas 1319 numaralı Kanunun 8 nci madde
sinde, Hükümet teklifinde kanundaki metinde
ki gibi, belediyeler hissesini % 50, özel idareler 
hissesini % 30 olarak teklif etmiştir. Ancak, 
Millet Meclisi Komisyonunda görüşülürken, bu 
nispetler % 40 - % 40 olarak değiştirilmiş. Fa
kat, Heyeti Umumiyede görüşülürken belediye
ler hissesi % 45 ve özel idareler hissesi % 35 
olarak değiştirilmiş ve bu riisbetler de müzake
reler sırasında Komisyonumuzca da tahkik edil-
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inek, tetkik edilmek, bilgi alınmak suretiyle 
uygun görülmüştür. 

Haddizatında kanun değişikliğinde ana 
espri, kanunun kendisinde belediye hudutları 
içindeki gayrimenkullerden vergi alınıp, o be
lediye tahsisi mevzubahis idi. Fakat, yeni geti
rilen metinde vergi dairesi içinde bulunan gay
rimenkullerden alınacak vergilerin % 45 i be
lediyelere, p vertgi dairesi içinde olan belediye
lere ve son nüfus sayımındaki nüfusları nisbe-
tinde dağıtılması esasım getirmiştir. Burada 
daha âdil, daha sosyal bir karekter taşıması 
için küçük belediyelerin himayesi nazarı itiba
ra alınmıştır. 

özel idarelere tahsis edilen % 35 nisbetin-
deki miktarın, köylerden alınanların belediye
lere verilmesi konusu hemen hemen tatbikatta 
pek revaç buîamıyacaktır. Zira, köylerde 60 
bin liraya kadar değeri olanların heyeti umu-
miyesi muaf bulunduğuna göre ve köylerde de 
bu değerden daha büyük bir neticeye varabile
cek bir gayrimenkul bulmak hakikaten zordur, 
azdır, belki istisnalardır. Binaenaleyh, köyden 
bir vergiyi tahsil edip, kasabalara ve belediye
lere verilmesi hususunun pek tatbikatta ras-
lanacağım zannetmiyorum. Olsa bile az ve is
tisnalar olur. 

özel idarelerinde pek tabiî olarak % 35 nis-
betieri de, riisbet olarak tahsil edilen bedelleri 
de umumiyetle belediyeler için % 45 hisse veril
diğine göre, Belediyeler kendi hizmetlerini bu 
ve diğer tahsil edeceği vergilerle karşılayabil
mesi imkânını bulabilecektir. Umumiyetle % 35 
vergiler daha çok köy hizmetlerine ve köyle 
ilgili hizmetlere tahsis edileceği için daha âdil 
görünmektedir. Komisyonumuzun görüş ve ka
naati budur. Arz ederim. Takdir Heyeti Umu-
miyenindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz istiyen sayın üye? Yok. önergeyi 
okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
ikinci madede, 38 nci maddede yazılı yüz

delerin; 
«1) % 50 si belediyelere 
2) % 40 özel idaresine ödenir» şeklinde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

İstanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Sayın özden, açıklamada bu
lundunuz. önerge üzerinde başka söz istiyen 
sayın üye? Yok. Sayın Hükümet ve Komisyon 
katılıyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Katılmıyo-
yoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunacağım. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Etmiyenler.. öner
ge reddedilmiştir efendim. 

Maddeyi okuduğumuz şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Aynı kanunun 41 nci madde
sinin «Aşağıda yazılı kanunlarla diğ-er kanun
lardaki bu kanuna uymıyan hükümler kaldırıl
mıştır:» şeklinde başlıyan fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Aşağıda yazılı kanunlarla diğ*er kanunlar
daki bu kanuna uymıyan hükümler 1 . 3 . 1972 
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır : 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Sayın Ekrem özden imzalı bir 
önerge var. Madde 3 buyurmuşsunuz.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Madde 4 ola
cak. 

BAŞKAN — 4 olması lâzım, çünkü bununla 
ilgisi yok. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
5 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun geçici 1 nci 
maddesinin birinci fıkrasında gösterilmiş olan 
« 1 . 3 . 1971» ve «28 . 2 . 1971» tarihleri 
« 1 . 3 . 1972» olarak düzeltilmiş ve geçici 
2 nci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Geçici madde 2. — 1971 bütçe yılı sonuna 
kadar olan dönemlerle ilgili tarh, talhakkuk, 
taihsil ve diğer işlemlerin Bina, Arazi, iktisadi 
Buhran ve Savunma Vergisi kanunları ile Vergi 
Usul Kanunu ve bunların ek ve tadilleri ve 
1454 sayılı Kanunun 13 ncü madesi ile 3202 
sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesinin (b) fıkrası, 5237 sayılı Kanu-
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nun 4 ncü madesi ve 2871 sayılı Kanunun 2, 
3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri gereğince özel 
idareler tarafından yapılmasına devam olunur. 

Şu kadar ki, 1971 bütçe yılma ait Bina, ik
tisadi Buhran ve Savunma Vergisi ile Arazi Ver
gisi mükellefiyeti, 1 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren başlar ve bu vergiler 1971 yılının Temmuz 
ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit tak
sitte ödenir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Sayın Ekrem özden. Başka 

efendim? Yok. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Takririmi 

buradan arz edeyim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buradan 
iza"h ediniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul — ıSayın Baş
kan, muhterem larkadaşlarım; bir mevzu üze
rinde birkaç defa >söz almayı Ihiç İstemiyorum 
ama, tesadüf öyle oluyor. AfederSiriiz, tekrar 
tekrar (özür dilerim. 

IBu 4 ncü maddenin son fıkrasında: «Şu ka
dar ki, 1971 (bütçe yılına ait Bina, İktisadi Buh
ran ve iSavunma Vergisi ile Arazi Vergisi mü
kellefiyeti, 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren baş
lar.» Zaten kanunun Sonunda da «Bu kanun 
1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe girer» diye 
madde var. Yani, aşağı - yukarı bir vuzuh ol
sun diye bu yazılmıştır, (bence. Fakat benim ka
naatimce maddenin burada bitmesi icabediyor. 
Halbuki bitmiyor» ve (bu vergiler 1971 yılının 
Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere iki 
'eşit taksitte ödenir» deniyor. Bu haşivdir zan
nederim. (Bunu uzun uzun arkadaşlarımızda an
lattılar. Bu fıkraya lüzum yoktur. Alışılmış bir 
usuldür. Millet bu Usule göre 1 . 3 . 1971 den 
itibaren vermekte devam edecektir, bu usullere 
göre. İBunu arz ediyorum. (Saygılarımı (sunarım. 

BAŞKAN — Sayın (Komisyon başkanı buyu
runuz. 

iGÜEÇİCİ (KOMİSYON (BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANO&LU (Trabzon) — Sayın Başkanım; 
bu maddenin son paragrafı sayılan vergilerin, 
ki !Bina, İktisadi İBulhran ve (Savunma Vergisi 
ile (Arazi Vergisi 'mükellefiyeti, bu vergilerle 
ilgili kanunların 1 . 3 . 1971 den itibaren uygu
lanacağını ifade için konmuştur. Bu ek ka
nun tasarısının 'sonundaki yürürlük tarihi olan 
1 . 3 . 1971, bu ek kanun tasarısının yürürlük 

tarihini ığösterir. <0 itibarla (buradaki paragraf 
haşiv değildir, zaruridir. Arz öderim. 

(BAŞKAN —• (Başka ööz tetiyen sayın üye? 
Yok. 

MEHMET (HAZER ((Kars) —- Takrirler var 
ıSaym Başkan. 

(BAŞKAN — Evet efendim, önergeler var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Ekrem özden lönerigösdnde 3 ncü mad
deden bahsetmiş, tevziin ettiler 4 ncü madde 
olacak. Buna göre okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde 4. — 4 ncü maddenin son fıkrasının 

«ve» kelmeSinden sonraki cümlenin kaldırılma
sını isaygiyle arz ederim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan tavzih edeyim. 1 . 3 . 1971 tarihinden iti
baren başlar. Komisyon başkanının dediği doğ
ru. Tamam bitti cümle. Benim îstediğim «ve» 
kelimesi dâhil olmak üzere, «ve bu vergiler 
1971 yılının Temmuz ve (Kasım lavlarında ol
mak üzere iki eşit taksitte ödenir». Bunun kal
dırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 1016 sıra 

sayılı Kanun tasarısının 4 ncü maddesinin son 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ve rica ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Son Fıkra : 
Şu kadar ki; 1971 ıbütçe yılına ait Bina, 

iktisadi Buhran ve (Savunma Vergisi ile Arazi 
Vergisi mükellefiyeti 1 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren başlar ve bu vergiler iki eşit taksitle 
ödenir. 

BAŞKAN — Okunan Önergelerden birisi 
madde metninden bir ibarenin kaldırılmasını 
öngörmektedir. (Sayın Ekrem iözden'in önerge
si bu mealdedir. Evvelâ bu önengeyi üsteme ko
yacağım. Bu önerge üzerinde söz istiyen sayın 
Uy e?. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — (Müsaade eder
seniz yerimden izah edeyim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bu mükellefin 

lehine bir ilâvedir. Çünkü Nisan ayında, Mart, 
Nisan, Mayıs hattâ bugüne kadar yatırmamış 
olan mükellefler cezasız olarak yatıracaklardır. 
Bunun için çıkarılmaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Ben de aynı şeyi ifa
de edecektim. Mükellefin ceza vermemesi bakı
mından lehine bir husustur ve yalnız 1971 yı
lına aittir. Tasrihen belirtilmiştir, lüzumludur. 
Onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA

KİR AĞANOĞLTJ (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden önergesi

ni geri almıştır. 
Sayın Mehmet Hazer'in önergesini bir defa 

daha okutuyorum. 
MEHMET HAZER (Kars) — Yerimden 

izah edebilir miyim Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 

fıkra kesin bir hüküm taşıyor. Temmuz ve Ka
sım aylarında olmak üzere iki taksite bağlıyor. 
Bu itibarla vergi dairesi bu kesin rüküm kar
şısında başka türlü tekliflerde bulunamaz. Mü
kellefler mutazarrır olur. Hükümet eğer bunu 
bir tamim ile tavzih edeceğini şimdi va'dederse 
belki biraz durum hafifliyebilir. 

BAŞKAN — Takriri bu takrirde geri mi 
alacaksınız efendim?.. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet,... Buyurunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Hükümet bu hususta 
gereğini yapacaktır. Yani, vatandaşın mutazar
rır olmaması için - evvelki taksitleri ödemesi 
bakımından ve yeni ödeme bakımından - gereği
ni yapacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın açıklamaları 
yeterli görüldü mü efendim?.. 

MEHMET HAZER (Kars) — Önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge bu suretle geri verilmiş 
ve işleme tabi tutulmamıştır. 

4 ncü maddeyi okuttuğum şekliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 4 ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
6 ncı madde eklenmiştir : 

•Geçici Madde 6. — 1971 bütçe yılı içerisin
de Emlâk Vergisi Kanununun 5 ve 15 nci mad
deleri hükümlerine göre yapılacak bildirimler 
ile 23 ncü maddesi gereğince verilecek beyan
nameler bir defaya mahsus olmak üzere 1972 
bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 
verilir ve yapılan bu beyan ve bildirimlere isti
naden tarh ve tarakkuk ettirilecek vergilere ait 
mükellefiyet 1972 bütçe yılı başından itibaren 
başlar. 

Köylerde yapılacak beyanlar hakkında da 
yukardaki hüküm uygulanır. 

Bu maddede yazılı beyan süresini bir misline 
kadar uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde 5 üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Sayın Artukmaç, buyurunuz efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, kanunları tedvin ederken eğer 
tasarı ise kanun tasarısının geldiği daireden, şu 
müdüründen, umum müdür muavininden, müs
teşardan, vekilinden başlamak üzere bu kürsü
ye gelinceye kadar hepimizin son derece dikkat
li olmamız lâzım ve bu tedvinde yapılan hata
larla utanacak duruma düşmememiz ica^beder. 

Bu madde de söz alışımdan maksat şudur : 
Şimdi burada 5 nci madde diyor ki, «Aynı ka
nuna aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.» 
Dikkatinize arz ediyorum. Ondan sonra mü-
taakıp maddede; «Madde 6. — Aynı kanuna. 
aşağıdaki geçici 7 nci ve 8 nci maddeler eklen
miştir» diyor. Bu fuzuli ifade ve ibaredir, zan
nederim, yanılmıyorsam. İsa Bingöl arkadaşım 
belki itiraz eder bir durumda görünüyor ama.. 
Şimdi, şunu demek istiyorum. Eğer hepsini bir 
madde içerisinde ifade etmek gerekiyorsa «Ay
nı kanuna aşağıdaki geçici 6 ncı, 7 nci ve 8 nci 
maddeler eklenmiştir» demek gerekir. Ve ya
zacağız ; geçici 6, geçici 7, geçici 8. Ondan sonra 
diğer maddeye geçmemiz icabeder. Yahut ta 
«aynı maddeye aşağıdaki 6 ncı madde eklenmiş
tir.» Yine aynı maddeye «aşağıdaki 7 nci mad-
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de eklenmiştir.» Başka bir madde, «Aşağıdaki 
falan madde eklenmiştir» demek lâzım. Şu du
rumda tetkik edebilen bir kimse için gülünç bir 
duruma düşmüş durumdayız. Bunun tashihi ge
rekmektedir ve yine bir önerge takdim ediyo
rum. Bu önergemde şunu teklif ediyorum : 

«Madde 5. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
6 ncı, 7 nci ve 8 nci maddeler eklenmiştir» de
mek gerekir. Geçici 6 ncı madde yazılır, geçi
ci 7 nci madde yazılır, geçici 8 nci madde ya
zılır. Ondan sonra mütaakıp maddelerin numa
rası değişir. Madde 6, madde 7 denir ve mad
dede biter. Bu konuda bir önerge veriyorum. 
İltifatlarınıza mazhar olmasını istirham ede
rim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 5 
nci madde üzerinde başka söz istiyen sayın 
üye?.. Buyurunuz Sayın Komisyon Sözcüsü İsa 
Bingöl. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Sayın Başkan; Sayın Artuk-
maç'm beyan ettikleri konuları biz Komisyon
da da dikkate alarak tetkik ettik. Ancak, mad
delerin muhtevaları bakımından bir fark bu
lunduğu için; birisi beyannamelerin verilmesi 
gibi hususları, ihtiva ettiği ikincisi ödenekler 
gibi bir farklılık arz ettiği için bu yola gidil
miştir. Haddizatında, yine dikkatlerine arz ede
rim, 6 ncı maddede ikisini de tevhitdetmiş, 7 ve 
8, aynı mevzuda bulunduğu için iki maddeyi 
birleştirmiştir. Fakat 6 ncı maddeyi buraya it
hal etmemiş. Usul bakımından, tatbikat bakı
mından farklılık gördüğü için almış. Biz de 
Meclisten gelen bu metni bu beyan üzere aynen 
kabul ettik. Lütfederlerse, bu fikirlerine hür
met ederim, doğru bir tatbikattır. Ama burada
ki hususiyetleri bakımından lütfetsinler, bunu 
aynen kabul buyursunlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, bu maddeler arasında bir farklılık mev
zubahis değildir kanaatimce. Acaba, Millet Mec
lisinden gelen metni, Senatoda, aynen kabul edip 
hemen bunu bir çırpıda mı çıkarmak düşüncesi 
hâkimdir? Eğer bu düşünce hâkimse Senato
nun çok şey kaybedeceği kanısında olduğumu 
arz ederim. 
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i BAŞKAN — Ayrı bir izah yapılacak durum 
var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Sayın Başkanım arz ettim efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, başka söz istiyen sayın 
üye? Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim acele 
hazırlanmış bir kanunun bu kadar kusuru olur 
elbette. Bunu kabul ediyorum ama, bâzı husus
lar var ki, tereddüdü muciptir. Meselâ, yine bu 
maddede, «1971 bütçe yılı içerisinde Emlâk Ver
gisi Kanununun 5 ve 15 nci maddeleri hükmü
ne göre yapılacak bildirimler ile 28 ncü mad
desi gereğince verilecek beyannameler, bir de
faya mahsus olmak üzere, 1972 bütçe yılının 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında verilir.» Ne de
mek bu? Mart ayında bir defa verilecek, Nisan 
ayında bir defa, Mayıs ayında bir defa veri
lecek mi demektir, yoksa bu aylardan birinde 
mi verilecek demektir? Eğer bu aylardan birin
de verilecek demekse, bizim hukuk edebiyatı
mızda bunun bir yazılış tarzı var. Mart ile Ma
yıs aylarında verilir demek icabeder. Aksi tak
dirde bir mükellefin bu ayların her birimde be
yanname vermesi mecburiyeti doğar. 3 defa 
beyanname vermekte tabiî ne doğrudur, ne de 
mümkündür. Yani, kanun acele yapıldığı için 
yanlış yazılmıştır. Bunu, hiç olmazsa Komisyon 
ve Hükümet, arz ettiğim sebeplerle bir vuzuha 
kavuşturmalı, tatbikatçılara da bu yolda bir 
ışık tutulmalıdır. Onun için yüksek huzurunu
zu işgal ettim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Komisyon 
Başkanı Sayın Ağanoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞA.NOĞLU (Trabzon) — Sayın Başka
nım, buradaki ifade esM Emlâk Vergisinde ay
nen mevcuttur. Eski Vergi Kanununun 23 ncü 
maddesinde şöyle diyor (a) bendi : 

«Bina ve arsalar için 5 yılda, arazi için ise 
10 yılda bir defa olmak üzere Mart, Nisan, Ma
yıs aylarında..» Açıklık vermek için burada da 
tekrar edilmiştir, üç ay ayrı ayrı zikredilmiş
tir. 

I Arz ederim. 

I BAŞKAN — Efendim, 5 nci madde ile ilgili 
1 iki önerge var, okutuyorum efendim. 

919 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün madde 5 olarak metne 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul Ankara 

Halûk Berkol Hıfzı Oğuz Bekata 

Madde 5. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesi
nin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere 
ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terfbiyeısi 
Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş spor kulüp
lerine ait bin'alar. (Kurumlar Vergisine tâbi iş
letmelere aidolmamaları veya onlara tahsis edil
miş bulunmamaları şartı ile.) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1616 sıra sayılı kanun tasarısının 5 nci mad

desinin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Saldık Artukmaç 

Madde 5. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
6 neı, 7 nci ve 8 nci maddeler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, halen 
salonda bulunmadıklarını tesbit ettiğim Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata ve Sayın Halûk Berkol ar
kadaşlarımız tasarıya 5 nci maddenin eklenme
sini öngörmektedir. Bu nedenle bu önergeyi tak
dim ediyorum. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı? Buyurun Sayın Akça. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Halûk Berkol arkadaşı
mızın Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızla bera
ber vermiş olduğu önerge, spor kulüpleri ve te
sislerinin bu vergiden muaf tutulması hususunu 
istihdaf eden bir önergedir. 

Fikren olduğu kadar, fizikman da Türk 
Gençliğinin üstün bir seviyede yetiştirilmesini 
istemek hepimizin en kutsal vazifesidir. Sportif 
kulüplerin bugün muhtelif alanlarda, bilhassa 
beynelmilel sahalarda yapmış oldukları temas
larda muvaffakiyet şartları doğrudan doğruya 
tesislerin adedlerini f azlalaştırması ile mümkün
dür. Bu itibarla spor kulüpleri tesislerinin gün
den güne inkişaf etmesi ve gençliğin fizikman 
da daha iyi yetişmesini sağlaması bakımından 
bunların vergi kanunları ile, kulüplere tahmil 
edilen birtakım mükellefiyetlerden beri kılm-
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| mak suretiyle gayeye varılacağı hususunda bir 
kanaate sahibim. Hal böyle iken, sportif kulüp
lere birtakım malî mükellefiyetler tahmil etmek , 
tesislerin biran evvel gerçekleşmesinin mümkün 
olmadığı hususunda bize bir kanaat vermekte
dir. 

Şurasını arz etmek isterim ki, gençler sporla 
iştigal ettikleri zaman kötü birtakım itiyatlar
dan ayrıldıkları gibi, memlekete daha nâfi ola
bilmek bakımından kendilerine normal iştigal 
sahaları bulabilmektedirler. Bunlar ancak mem
leketimizdeki tesislerin adetlerinin artması ile 
mümkündür. Bugün enternasyonal sahada genç
lerimizin sağladığı muvaffakiyetler dünya ve 
dış basında büyük manşetlerle yer almakta ve 
lehimize büyük propagandalar icra etmektedir
ler, hattâ ben bu sporla uğraşan gençlerimizi 
iyi niyet elçisi olarak tavsif etmek suretiyle 
bir hataya düştüğümü zannetmiş olmuyorum. 

İBu itibarla, verilen önergeye iltifat etmek 
ve kulüplerin tesislerinin bu vergiden muaf 
tutulması hususunu kabul ediyor ve bütün ar
kadaşlarımın da önergeye katılmalarını istir
ham ederek huzurunuzdan ayrılırım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önerge üzerinde başka söz istiyen sayın üye?. 
Yok. 

Bayın Hükümet önergeye katılıyorlar mı 
efendim?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Efendim haddizatında 
değişiklik teklifinin Emlâk Vergisi Kanununun 
4 ncü maddesinde olması lâzım. Teknik bakım
dan buraya girmesi mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Katılmıyor
lar. Sayın Bekata ve Berkol'un 5 nci madde ola
rak metne eklenmesini istedikleri önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Reddedilmiştir efendim. 

Sayın Artukmaç'm önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç izahatta bu
lundular. Sayın Komisyon mütalâasını ifade 
ettiler. Sayın Hükümet katılıyorlar mı?.. Katıl
mıyorlar. 

ISADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Komisyon 
I katılıp katılmadığını beyan etsin. 
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BAŞKAN — Katılmıyor efendim, söyledi. 
İSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 

Komisyon sözcüsü evet, haklıdır diye beyanda 
bulundular. 

BAŞKAN — Beyanda bulunduar ama, neti
cede katılmadıklarını ifade ettiler. Yanlış an
lama varsa izah buyurun efendim. 

(Sayın Komisyon sözcüsü katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜISÜ İSA BİN

GÖL (Muş) — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sarih olarak 

beyanda bulundular. 
. 'Sayın Artukmaç'm okuttuğum önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 

5 nci maddeyi okuttuğum şekli ile oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
7 ve geçici 8 nci maddeler eklenmiştir : 

"Geçici Madde 7. — 1971 yılında Emlâk Ver-
sinin uygulanması ile ilgili her türlü giderlere 
h?rnanmak üzere 1971 yılı Bütçe Kanununun 
Maliye Bakanlığı kısmının ilgili bölüm ve mad
delerde gerekli ödeneği kaydetmeye veya bu 
tertiplere aynı maksatla ödenek aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Geçici Madde 8. — 1971 bütçe yılında Sa
vunma Vericisi Kanununa göre tahsil edilip Fa-
zmeve yatırılacak miktar Gel̂ r Biitcesnrn 
SS'OOO Servet ve servet transferleri üzeri-n^en 
alman vergiler bölümünün 55.100 Emlâk Vergisi 
maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz islti-
yen saym üye? Yok. 6 nci mlalddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edümi'şltir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişltlir. 

Madde 8. — Bu kamum Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isltiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Eltmiyenîer... Kalbul edilmişltlir. 

Tasarınım tümiü üzerinde... 

GEÇİCİ* KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan 
ımüJsaade ıeder indisiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, saym Ko-
miisyocı Başkanı Ağamoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (TraJbzon) — Efendimi, 4 ncü 
madde okunurken bir kelime yanlış okunmuş
tur. Teyplere yanlış geçmiş olabiilir. Onun 
içim diizeltilmesâni arz edeceğim. 

Müsaade buyururlarsa tekriri müzakere 
teklif ediyorum 4 ncü madde için. Bir kellim» 
yanlış olmuştur, teype yanlış geçmüştir, ilerde 
kanun yazılırken bir hataya meydan verebilir. 

BAŞKAN — Şimdi muhteremi Başkan, me
tinde mü, tabımda mı ihaita var? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır, tabımda mı hata var? 
Rica ederim bu soruya cevap verin efendim. 
Tabımda hata var mı efendimi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AYANOĞLU (Trabzon) — Tabında hata 
yok, okunurkem bir yanlış kelime okunmuştur. 

BAŞKAN — Bu maddi hatadır, bunu tas
hih edin, lütfedin işaret buyurum efendilim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Arz edeyim 
efendim. 4 ncü maddemin 4 ncü satırımda «ola
rak düzeltilmi'ş..» «düzeltilmiş» kelimesi sayım 
kâtip tarafımdan «ldeğiı§itnillmesi» şeklimde okun
muştur. 

BAŞKAN — Metin düzeltilmiş olarak oya 
arz edilmiştir. Biz de takibettiğimiz halde böy
le bir yanlışlığım farkıma varılmadı. Fakat, ma
demki zatıâlimiz böyle buyuruyorsunuz, okuma
daki halta düzeltilecek ve «düzeltilmiş» olarak 
metne geçirilecektir. 

Tasarının tümü üzerimde lehte, aleyhte söz 
ilstiiyen sayım üye? Yok. Tasarımım tümümü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul ©demler... Etmıi-
yenler... Tasarınım tümü kabul edilmiştir. Ta
sarı açık oylanmıiza arz edilecektir. Kutular 
dolaştırılsın. 

Sayım Senaitör VaJhap Güvenç tarafından 
verilem ve fakaJt bugünkü gündemle ilgili gö-
rülmıiyen iki istifa dilekçesi önergesi muamele
ye konacaktır efendimi. 
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Bir önerge var efendim. 
ilgililer kutuları dolaştırsınlar efendim, iti

raz vâki olmaJdığı takdirde kutular dolaştırıl
sın. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli 
geçici protokolün 1 nci maddesi uyarınca 23 Ka
sım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanmış 
olan katma protokol ve ekleriyle malî protokol 
Avrupa Demir - Çelik Topluluğu yetki alanı
na giren maddelerle ilgili anlaşma ve son sene-
tin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı tabedilmiş ve dün sayın üyelere 
dağıtılmıştır. 

Tasarının önemine ve mahiyetine binaen, ge
len kâğıtlardan gündeme alınarak, gündemdeki 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, evvelâ usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şimdi, so
londa ekseriyetin olmadığı görülmektedir. Lüt
fen isim okunarak reylerimizin buradan veril
mesini rica ediyor ve ondan sonra okunan öner
genin muameleye konmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, tüzüğümüzün 
verdiği cevaz dâhilinde, açık oylamaya kutula
rın dolaştırılması suretiyle devam olunacağı 
ifade edilmişti, itiraz vâki olmadığı da kayde
dilmek suretiyle. Filhal itiraz vâki olmuştur. 
Bu nedenle müzakeresi tamamlanan ve açık 
oylarınıza sunulan Emlâk Vergisi Kanununda
ki değişikliği öngören tasarıda tüzüğümüz ge
reğince açık oya tabi tutulacaktır. 

Kutular kürsüye konulsun. 
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Tüzüğümüzün 108 nci maddesi mucibince 3 
dakika süre ile çıngırak çalacak, efendim. 

1616 S. Sayılı kanun tasarısını kabul eden
ler beyaz, reddedenler kırmızı, çekinser kalan
lar yeşil oy kullanacaklardır. 

Sayın üyelerin nezdinde basılı oy puslaları 
yoksa, oylarını ne yolda kullandıklarını işaret 
etmek suretiyle, dağıtılacak mühürlü kâğıda ya
zıp, imzalariyle tevsik edeceklerdir. Seçim böl
gelerini de yazacaklardır. 

Kabul edenler kabul, reddedenler ret, çekin
ser kalanlar çekinser kelimelerini yazacaklar
dır. 

Hangi addan başlanacağını kura ile tesbit 
ediyorum efendim. Sayın Alâeddin Yılmaztürk... 
Sayın Yılmaztürk'ten açık oylama işlemine baş
lıyoruz efendim. 

(Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk'ten başla-
nak suretiyle oylar toplantı.) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra, komisyon 
çalışmalarına katılmak üzere salondan ayrılan 
arkadaşlarımıza da intizar ediyoruz. Komisyon
da bulunan arkadaşlarımız da oylarını kullan
mak üzere davet edilmişlerdir. 

Oylarını kullanmıyan sayın üye varsa, bu
yursunlar oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmıyan sayın üyelerin istical et
melerini istirham ediyorum efendim. 

Oylama işlemi devam ediyor, oyunu kullan
mıyan sayın üye oyunu kullansın efendim. 

Oylama işlemi sona ermiştir efendim. Kutu
lar kaldırılsın. 

Muhterem arkadaşlarım,. 1616 sıra sayılı ta
sarının açık oylamasına 56 sayın üyenin katıl
dığı tesbit edilmiştir. Kanunun müzakere sü
resi henüz sona ermemiştir. G-elecek Birleşimde 
kanun tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

Salonumuzda çoğunluk kalmadığından 20 
Temmuz 1971 Salı günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,32 
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29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Verg-isi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın da kanun tasarısının açık oylama sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 

ADANA 
VI. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BÎTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar GKilesz 
Alâedldin Yıifonaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

İSTAN 
Fikret Gün|d 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katıl&uyanl&r 

Açık üyelikler 

183 
56 
53 

3 
0 

125 
2 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Ekrem öiden 

ÎZM1R 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tumakan 

MARAŞ 
Adnan Karakucak 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NÎÖDB 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

RIZB 
0. Meedi Agun 

[Reddedenler] 
BUL 
oğaıı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAY 
Hüseyin K 

[Oya katılmtyanlar] 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
S^zai O'Kan 
Fahri özdilek 

— 92 

Mehmet özıgüneş (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

3 — 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
O l V X X K J 

Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet tzmen 
Fahri Korutürk 

SERÎ 
alpakhoğlu 

(I. Â.) 
ADANA 

VI. Y'ılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
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ADIYAMAN 
Mehmet S i m Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçk-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zerenı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
tsmaü Yetiş 

ANTALYA 
Mehimet Pırıltı (t.) 
Akif Tekm 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Soımnıno'ğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
Hisara Topaloğlu (B.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım (İ.) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t- A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (İ. Â.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
flyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
NEVŞEHİR 

1. Şevki Atasağun 
ORDU 

Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahmarı Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gül ek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Rasrıp Ün er 
Adil Ünlü 
Suad Havın Ürgüplü 
(D 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
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DÜZELTİŞ 89 NCU BİRLEŞİM 

Aşağıdaki açık oy tablosu 27.7.1971 tarihli 83 ncü Birleşimin sonuna konacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Ekrem Acuner İn yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporuna verilen oyların neticesi 

(Rapor kaibul edildi.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
T. Yaşar Güle? 
Alâeddin Yılmaztürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 91 
Reddedenler : 27 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 64 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
j M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Sonranıoğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUI» 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğh 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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Hüseyin Avni Göktürk 1 
ORDU 

Selâhattin Acar 
BİZE 

0. Mecdi Agun 
SAKAEYA 1 

Osman Saliho-ğlu 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Eendeci j 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu ı 
Selâhattin Özıgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Sezai O'Kaıı 
Fahri Özdilek 
Mehmıet Özgün eş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA X L 1 ^ 1 V İ.A.±İ>XA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Fethi Tevetoğlu 
SİİRT | 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Nâzım Inebeyli 1 

SİVAS 
J.H U 1 C H İ U - U l t U l l v . 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 1 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu ı 

URFA 1 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL | 
Fikret Gündoğan | 

[ÇeMnser] 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL i Tekin Arıburun 

A. Hikmet Yurtsever f (Başkan) 

1 CORUM E k r e m Ö z d e n 

Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

1 Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

İSTANBUL 
I Mebruro Aksoley 
| Şevket Akyürek 

Cemal Yıldırım 

| İZMİR 
1 Mustafa Bozoklar 
1 Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 

KIRKLARELİ 
1 Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
i Fakih özlen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYE 
Vehap Güvenç 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

1 KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

i İ. Etem Erdinç 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
1 ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
SİVAS 

Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu. 

j Ö. Lûtfi Hocaoğhı 
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TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Feriıd Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet îzmen 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

Fahri Kıorutürk 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüızün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 

89 NOÜ BİRLEŞİM 

15 . 7 . 1971 Perşembe 

Saat 3 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II ~ 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 

projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî ve 
İktisadi işler, Bayındırlık, Ulaştırma ve imar 
İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi 2/385; Cumhuriyet 
Senatosu 2/323) (S. Sayısı : 1610) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 7 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile istanbul üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunlugu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 - 1967 tarihli ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 noi ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir.) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiîî üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 



Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582)i 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve* 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1026) (S. Sayısı : 1584) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1971) 

10. — Cumhuriyet Senatosu izmir "üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1971) 

11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1971 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He-

2 — 
saplarını inceleme Komisyonu raporu (5/41) 
(S. Sayısı : 1615) (Dağıtma tarihi: 9.7.1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayıh 
Emlak Vergisi Kanununun bâzı maddelerimin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mecli
si 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/1225) (S. 
Sayısı : 1616) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1971) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 1/437; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1225) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 315) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3100 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MilM Meclisinin 7 . 6 . 1971 tarihli 109 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açik oyla kabul edilen, 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 11 . 2 . 1971 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 4, 7.6.1971 tarihli 108 ve 109 ncu birleşimlerinde Ö7icelik ve ivedilikle görüşiileı^ek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 315) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 7 . 7 . 1971 
Esas No. : 1/1225 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 . 6 . 1971 tarihli 109 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen 29 . 7 . 1970 tarihli1 ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
6 . 7 . 1971 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve 
müzakere olundu. 

Tasarı gerekçesinde taf silen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunduğundan adı geçen kanun tasarısı Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

616 



— 2 — 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan-

lığa sunulur. 
Başkan 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğlu 
İstanbul 

H. Berkol 

Sözcü 
Bingöl 

1. Bingöl 
Erzincan 

F. Baysoy 

Kâtip 
Kütahya 

/ . E. Erdinç 
Ankara 
Z. Yetiş 

Ankara 
Y. Köker 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler ©klemmesi hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 
sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 20 nci mad-. 
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak Devlete ait arazi için beyanname 
verilmez 

MADDE 2. — Aynı kanunun 38 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi hasılatından verilecek paylar : 

Madde 38. — Bir vergi dairesi faaliyet böl
gesi içindeki Emlâk Vergisi hasılatından o böl
gede bulunan belediyelere ve il özel idaresine 
aşağıdaki esas ve ölçülere göre pay verilir : 

Vergi hasılatının : 
1. % 45 i belediyelere, 
2. % 35 i il özel idaresine, 
Ödenir. 
Ancak, il özel idaresine ayrılan payın 

% 3 ü kesilerek köy idareleri sermaye payı ola
rak İ l e r Bankasına verilir. 

Vergi dairesi faaliyet bölgesinde birden 
fazla belediye bulunması halinde belediyelere 
ait pay son nüfus sayımındaki nüfus miktarla
rına göre belediyelere dağıtılır. 

Vergi hasılatından verilecek paylar, her 
ayın sonu itibariyle hesaplanıp mütaakıp ayın 
sonuna kadar adı geçen idarelere ödenir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 41 nci madde
sinin «Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanun
lardaki bu kanuna uymıyan hükümler kaldırıl
mıştır:» şeklinde başlıyan fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi halikın

da kanun tasarısı 

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

nci 

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1616) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanunlar
daki bu kanuna uyımyan hükümler 1 . 3 . 1972 
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır : 

MADDE 4. — Aynı kanunun geçici 1 nci 
maddesinin birinci fıkrasında gösterilmiş olan 
« 1 . 3 . 1971» ve «28 . 2 . 1971» tarihleri' 
« 1 . 3 . 1972» olarak düzeltilmiş ve geçici 2 nci 
maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. — 1971 bütçe yılı sonuna 
kadar olan dönemlerle ilgili tarh, tahakkuk, 
tahsil ve diğer işlemlerin Bina, Arazi, İktisadi 
Buhran ve Savunma Vergisi kanunları ile Vergi 
Usul Kanunu ve bunların ek ve tadilleri ve 
1454 ısayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 3202 
sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesinin (b) fıkrası, 5237 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi ve 2871 sayılı Kanunun 2, 
3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri gereğince özel 
idareler tarafından yapılmasına devam olunur. 

Şu kadar ki, 1971 bütçe yılma ait Bina, İk
tisadi Buhran ve Savunma Vergisi ile Arazi Ver
gisi mükellefiyeti, 1 . 3 1971 tarihinden itiba
ren başlar ve bu vergiler 1971 yılının Temmuz 
ve Kasım aylarında oknak üzere iki eşit tak
sitte ödenir. 

MADDE 5. — Aynı kanuna aşağıdaki geçidi 
6 nci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1971 bütçe yılı içeri-
EJinde Elml'âk Vergisi Kanununun 5 ve 15 nci mad
deleri hükümlerine: göre yapılacak bMirimler 
ile 23 ncü maddesi gereğince verilecek beyan
nameler bir defaya mahsus olmak üzere 1972 
bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 
verilir ve yapılan bu beyan ve bildirimlere isti
naden tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilere ait 
mükellefiyet 1972 bütçe yılı başından itibaren 
başlar. 

Köylerde yapılacak beyanlar hakkında da 
yukardaki hüküm uygulanır. 

Bu maddede yazılı beyan süresini bir misline 
kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 6. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
7 ve geçici 8 nci maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1971 yılında Emlâk 
Vergisinin uygulanması ile ilgili her türlü gi
derlere harcanmak üzere 1971 yılı Bütçe Kanu-

Cumhuriyet Senatosu 

(Geçici Komâisyonun kabul ettiği ımetin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edfflmiştir. 

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

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1616) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

nunun Maliye Bakanlığı kısanının ilgili bölüm 
ve maddelerine gerekli ödeneği kaydetmeye vê  
ya bu tertiplere aynı maksatla ödenek aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 1971 bütçe yılında 
Savunma Vergisi Kanununa göre tahsil edilip 
Hazineye yatırılacak miktar Gelir Bütçesinin 
55.000 Servet ve servet transferleri üzerinden 
alman vergiler bölümünün 55.100 Emlâk Vergisi 
maddesine gelir kaydolunur. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu! Maliye Bakanı 
yürütür. 

(Geçici Komilsyoınun kabul ettiği ımetin) 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1616) 


