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1. — Burdur Üyed Ö. Farı: 
türk'im, Bur:kar ili. ve kas;. iXoL_ -
parta ilinin ö-elendcst ilçesinde meydana 
gelen sel âfeti ve aknraae: gereken tedbir
ler hakiminin glbıdem ûrı demeci £01:202 

2, — Vazife ile yurt ckyna gl/en Tica
ret Bakara Naim Takı'"7a Devlet Bakarı 
Eeyyat Baykara'rarı vekllkk etmelinin uy
gun garülmih ckluğıına dair öuirdmrbaş-
kanlığı te-kereA, (3/532) 

0. — ö-.-'.ıaka.îka^kariirıea Eegileıı Üye 
Fethi GekkbaAm aad'e^eA 

4. — Anayasa ve Adalet Ecrakyonıııı-
da açık bulunan üyeliğe eoair:i 

5. — Adalet Partisi Ckaıp Başkanı Ah
met Hasret Tuna'ran; 17 Temmuz 1972 

Y. — OÖRÜSÜLEX İSLER 202,229 

1. — Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş 
ve Görevleri kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - iskân ve üiitse ve Plan komisyon
ları raporlar: (M. Heclisi 1/623; Cumhu
riyet Ssnatosu 1/90) (S, Sayısı : 117) 202: 

203,247:248 
£ — 29 . 7 . 1370 gün ve 1319 sayılı 

E-Xiâk Vergisi Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu ka
mına bası hükümler eklenmesi hakkında 

202 kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

202 igkleri ; Malî ve iktisadî isler ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarından 4'er üye alınmak 

202 suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(AL Meclisi : I 546; C. Senatosu 1/97) 
(3, Sayıcı : 120) 208:229,229:246 
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iki oturum yapılan bu birleşimde, Genel Ku
rulda çoğunluk bulunmadığından; 

13 . 7 . 1972 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,53'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Mehmet Ünaldı Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve gö
revleri hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alınmak 
suretiyle kurulajn Geçici Komisyon raporu 
(Millet (Meclisi : 1/667; Cumhuriyet Senatosu : 
1/101) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
13 . 7 . 1972) 

2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî 
Savcılar Kanununun adı ile bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve üç ek, üç geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Sa/vunma, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi : 1/614; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/102) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 7 . 1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 76 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonumuz top
lantı halinde olduğu cihetle, halen yeter sayı 
vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Burdur İ'ycsi Ö. Faruk KınaytUrk'ün, 
Burdur ili ve bazı ilçeleri ile İsparta ilinin Gc-
lendost ilçesinde meydancı gelen sel âfeti ve alın
ması gereken tedbirler hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bur
dur Üyesi Sayın Kınaytürk, sel felâketi dolayı-
siyle gündem dışı söz talebetmişlerdir. 

Sayın Kınaytürk, tabiî âfet olduğu için söz 
veriyorum; gayet kısa olarak konuşmanızı is
tirham edeceğim. 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Muhterem Başkan, değerli üyeler; 

Bu ayın dört ve beşinci günlerinde, hepini
zin malûmu olduğu üzere, şiddetli yağmurlar 
nedeniyle Burdur ve Burdur'a bağlı bir iki ka
zamızda sel felâketi olmuştur. Ayrıca, İspar
ta'nın, Gelendost kazasında da yine sel felâke
ti görülmüştür. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, Burduru-
muz evvelki sene, göl taşması, gecen sene zel
zele felâketi, bu sene de sel felâketine maruz 
kalmıştır. 

Muhtelif Hükümetlerdeki yetkili arkadaşlar, 
felâketin vukubulduğu anda mahalline o g'ünün 
mesul şahısları olarak koşmuşlar ve gerekli il
giyi göstermişlerdir. Bundan dolayı huzuru
nuzda teşekkür etmek borcumdur. Yalnız, şu
na işaret etmek isterim ki; hâdisenin nedenine 
derinliğine bir türlü inilememiştir. 

Burdur bölgesi göller mıntıkası ve arazinin 
zelzele bölgesinde olması ve buradaki yapılan 
etütlerin sonucunda görüldüğü gibi, şehrin et
rafının da çıplak bulunması nedeniyle bu gibi 

âfetler daima meydana gelmektedir. Bu bakım
dan temennimiz odur ki, gelecekte bunun gibi 
birtakım âfetleri de önlemek için, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar (Bakanlığı, Devlet Su İşleri, başı
boş akan çayları, dereleri, ıslah için ellerinde
ki projeleri, mutlaka önümüzdeki plan dev
releri içerisinde Hükümete sunmalı ve bunları 
önlemek için gerekli tedbirleri almalıdırlar. 

Ayrıca, erozyon için gerekli ağaçlandırma 
işine de önem verilmelidir. 

Diğer taraftan, Köy İşleri Bakanlığı Toprak 
Su Genel Müdürlüğü de buradaki tabiî" âfetin 
üzerine eğilmelidir ki, her sene bu bölgede bir 
felâketle karşılaşmış bulunmayalım. 

Aldığım haberlere göre, Burdur'da Yeşil
ova kazamızda 15 bin, Tefenni kazamızda 9 bin 
dekar arazi su altındadır. 

Yine; aldığım iki rakam birbirini çok tut
mamakla beraber, hakikî değerini ümidediyo-
rum ki, mesul imar ve İskân Bakanlığı Hükü
met yetkilisi bize, yapacağı tetkikin sonucunu 
bildirecektir; bir rapora göre 111 köy, bir ra
pora göre de 22 köy su altındadır. Arada çok 
fark olduğu için bunun hakikî durumunu henüz 
tespit edemedim. 

Diğer taraftan, 750 baş hayvan sel altında 
kalmıştır. Bunlardan 110'u büyükbaş hayvan
dır. 

Binaenaleyh, şu hesaba göre, en iyimser bir 
görüşle asgarî yirmi, yirmibeş milyon lira za
rar yine ortadadır. Ayrıca, vatandaşın bir sene 
ümitle bekleyip de almak istediği mahsul de 
heder olmuştur. 
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Bunun için tekrar szym Hükümetten ve ] 
Hükümet Başkanından, yetkili arkadaşlardan 
istirhamım şu 'Olacaktır: 3u seneki planlamada, 
bu bültenin tabiî âfetlerinin önleyici projeler 
öne alınmalı ve biran evvel gereekleştiriimeli-
dir. Ayrıca, yetkili bakan arkadaşımın - ümi-
dediyorum bir iki gün içerisinde bu bölgeye se
yahat edecektir - bütün elemanlariyle birlikte, j 
bu bölgenin âfetler bakımından durumunu esas
lı olarak tetkik edip, yine âfete uğrayanların 
ıstirabına süratle koşmalıdır. 

Burdur iç.in söylediğim bu hususlar C!Ae:ı- i Çer'7 

dest için da aynen varittir; orayı da birlikle 
mütalaa etmek ve esasen göller bölgesi olan bu
ranın -âfetlerini birlikte mütalaa eiiş>. göller 
mıntıkasına mahsus bir proje tatbik1, i cin Hü
kümetin karar alması samanı çoktan gelmiş ve 
hattâ geçmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
va.sdfe ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

ITalm Talû'nun, dönüşüne kadar: Ticaret Ba
kanlığına, Devlet Bakanı JSeyyat Baykara'nın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üçerine, 
uygun görülmüş .olduğunu arc ederim. 

Cevdet £uııay 
Cıımkurbaçkanı 

' Eu hususta vaktinizi fazla almak istemiyo
rum; durum, Hükümete özetle ulaşmıştır; te
mennim, en kısa zamanda Hükümetin bu işin 
ürerine eğilmelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgisine su-
ulur. 

3. •—• Ci!:}{]iurbasT:r>:uııca renim Vye Fethi 
as'ııi andhnrei. 

BAŞKAN —- Anayasamızın 73 ncü m~ddsd 
eğince Cnmhurbagkanb.ğınca amatörlüğe 
r.an Sayın Fethi ÇbI:A:ag Anayasanınım 
cei maddesi gereğince andiçeoeklerdir. 
Euyarunuz Ssy:n FAM Çolikbıg 
(C'umhucöaşkarmıca Sünilm üye Fethi öe-
.a: andisti) (Alkışlar,) 
4. — Anayaea ve Adrri Ab;;:;'g.,.,. ., ._,.„ 

kalınan üyeliğe seykn. 
BASKAIT — Anayasa ve Adalet Kcmisyo-

nundan Sayın Eidcyet Aydıner'd-en öccAcm üye-
ı lige Kontenjan Grubundan Sayın Hihat Erim 

Vaıife ile yare dışına giden Ticaret Ba- • aday gösterilmiş tir. 
kanı Xaim Taiû'ya Devlet Baranı Z ey yat Bay
kara'nın vekillik etmee 

15: 

rrrmlırı tc, 
'ionıımus o 

(3/132) •r v^esa ve AAAcü î 
ASKÂîT — Bir Cumhurbaşkanlığı teskeresi i o'dcımısa arz edh'orun 

ı veammummuza ıncuaasn ım-
cym ır'rier Erini'in 
asuna seçilme-sini 

var. takdim ediyerum. bal etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

AJLEcT İ S I . I S 

1. — Bre 
revan vanana Tasarısın 
bul olunan metni ve C a vah ariyet dinatesu Ba
yın darlık, ıdardırnıa ve înıar ve İskân ve Bai-
çe ve Plan komisy^daın rapordan (Jli'Ur Jrerli
si l/ij23: v aniiiarıyce renaıosa 1-VO) A . Sayı-
sı : 117) -D 

.,..:..-:;^I U—L-o. 

İS Ut C 3 V 

BABEAld — Eir önerge var, takdim edivo-
nın 

Cumhuriyet Senatosu Başkankğına i SULA 
Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevle- ; kanınca \ 

ri kanunu ta^arısımu, Bayındırlık Bakanlığının d:., cmkbs 

J. i . „ j J ' JZ i Y\fi.rır~; 

(1) 117 S. Sayrı la s, 
•nuna eklidir. 

laeanarrn sa 
BAŞKA 

Atan ge: 
.'en.a.m. 

^ r:"!̂ """̂ -



B 16 13 . 1975 

Sm7_AlIAT721T BA3ÜA05LÜ (Gunıhurbaş-
k?.:.mo;i 3. ü.) — Ilüroya "bir gün evvel 'bırak
ım'; Um, 

BA3KAIT — 1İ7 S. Sayılı kanun tasarısının 
diğer bütün işlerden önce görüşülmesini oyla
nır :n arz ediyorum, Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi- i 
yorun. Kamu edenler... Kabul etmeyenler... 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

«Kaymâmlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevle
ri kanuniı ta:-ansının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Önmhuriyet Senatosu Bayın
dır!-k, Ulaştırma ve İmar - iskân ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları.» 

Hap orun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bri edenler... Raporun okunmamasını kabul 
edenler... îlaporun okunması kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üy:?... Yok. 

Iladabbre geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
kanunu tasarısı 

Lladde 1. — Bayındırlık Bakanlığının gö
revleri ; Llillî Savunma Bakanlığının inşaat Mil
lî ve ITATO Enfrastürüktür hizmetleri ile Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere ka
nanlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihti
sas isleri hariç şunlardır : 

a) Yapı işlerini, 
b) Demiryolları inşaatını, 
c) limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, 
d) -Hava meydanları inşaatını, 
e) Akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve 

tesisleri inşaatını ve esaslı onarımlarını yap
mak veya yaptırmak, 

f) 553D sayılı Kanun esasları dairesinde 
karayollarının yapım ve bakımını sağlamak, 

g) 3u işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip 
sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve bi
rim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak, 

lı) Müteahhitlerle ilgili gizli sicilleri .tut
mak ve müteahhitlik karnesi vermek, 

i) ÖH3İ idarelere ait yapı ve tesisleri yap
mak ve yaptırmak, 

j) Bu kanunla verilen proje enama ve de
netleme hizmetlerini ve diğer kanunlarla veri
len işleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sos isteyen sa-
ym üye?... Buyurunuz Sayın özlen. 

FAKİI-Î ÖZLSN (Konya) — Bulunduğum 
yer:"en bir izahatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FAKİH Ö3LSN (Konya) — Bu 1 nci mad

de kemkyenda görüşülürken, 9 ncu maddede 
de gecen doğal gaz boru hatları ve akaryakıt 
teeisleri konusunda maddenin kanunla bir çe
lişkisi olup olmadığı münakaşa- edildi. Bunun 
hususî kanunlarla çıkarılan yetkileri kapsama
dığı, Nafıa Vekâleti Kuruluş Kanunundaki 
umumî bir hüküm olduğu kaydının zabıtlara 
geçirtiimesini rica ediyorum. 

Yani, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
bir anlaşma ile boru hatları yapma
ya kalkarsa, Bayındırlık Bakanlığı «Bu 
görev bana aittir.» demeyecektir. Bunu biz 
komisyon olarak kararlaştırdık, zabıtlara geçi
rilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Konuşmanız zaten zapta geçti. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKAÎTÎ MUKADDER ÖZ-

TKEİN (Adana) — Tasarının 20 nci maddesin
de bu hususta bir seyyaliyet vardır. Şirket is
terse kendi yapar, isterse bedelini, ödemek su
retiyle Devlete yaptırır. 

Görüşe tamamıyle iştirak ediyoruz, 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Hadde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bayındırlık Bakanlığı merkez 
teşkilâtı aaşğıda yazılı makam ve birimlerden 
kurulmuştur. 

a) Müsteşarlık, 
b) Bayındırlık Kurulu, 
c) Yüksek Fen Kurulu, 
d) Müşavirlik, 
e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 
f) Demiryoiiar, Limanlar ve Hava Mey

danları inşaatı Genel Müdürlüğü, 
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g) Teftiş Kurulu, 
h) Hukuk Müşavirliği 
i) Plan - Bütçe Dairesi Başkanlığı, 
j) Personel Dairesi Başkanlığı, 
k) İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, 
1) Özel Kalem Müdürlüğü 
m) Savunma Sekreterliği, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bayındırlık Bakanlığı taşra teş
kilâtı aşağıda yazılı birimlerden kurulmuştur. 

a) Yapı işleri bölge müdürlükleri, İl Ba
yındırlık müdürlükleri ve kontrol amirlikleri, 

<b) Demiryollar, limanlar ve hava meydan
ları inşaatı, bölge müdürlükleri, makina ve ik-
ttnal grup amirlikleri ve kontrol amirlikleri, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Müsteşar; Bakanın müşavir 
ve yardımcısı olup Bakan adına emir ve mura
kabe yetkisini haiz ve Bakanın direktifleri da
hilinde Bakanlık işlerini yürütür. 

Müsteşar yardımcıları Bakanlık işlerinin yü
rütülmesinde müsteşara yardım ederler. Müs
teşar tarafından kendilerine verilecek olan işleri 
yürütürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bayındırlık Kurulu : 
Müsteşarın Başkanlığında; Yüksek Fen Ku

rulu Başkan ve üyeleri, Başmüşavir ve Bakan 
tarafından seçilecek iki Bakanlık müşaviri, Ka
rayolları Genel Müdürü dâhil genel müdürler 
ve I nci Hukuk Müşavirinden oluşur. 

Bulunamamalan halinde genel müdürler yar
dımcılarından birini, I nci Hukuk Müşaviri 
II nci Hukuk Müşavirini kurula katılmak üze
re görevlendirirler. 

Müsteşarın bulunamaması halinde Yüksek 
Fen Kurulu Başkanı Kurula Başkanlık eder. 

Bayındırlık Kurulu kararlarını oy çokluğu 
ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıl

dığı taraf çoğunlukta sayılır. Karara karşıt gö
rüşte olanlar, görüşlerini yazık olarak karara 
eklerler. 

Görevleri : 
a) inşaat işlerinden doğan ve Yüksek Fen 

Kurulunda karara bağlanmış olup Bakanlık 
Makamı tarafından bir kere de bu kurulda in
celenmesine lüzum görülen veya Yüksek Fen 
Kurulunda 2/3 çoğunlukla karara bağlanama
yan anlaşmazlıkları Bakanlık son mercii ola
rak kanun, sözleşme ve şartlaşma hükümlerine 
göre inceleyip en geç bir ay içinde karara bağ
lamak, 

b) Yeni fiyat tâyini anlaşmazlıklarını ince
leyip kesin fiyatı tespit etmek, 

e) Bakanlıkça havale edilecek bayın
dırlık hizmetleri ile ilgili konulan inceleyip 
istişari nitelikte mütalâalarını bildirmektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Yüksek Fen Kurulu : 
Bir Başkan ve altı üyeden oluşur. 
Görevleri : 

a) Bakanlıkça, havale olunan inşaat ve 
tesisat işleri ile ilgili, anlaşmazlıkları inceleyip 
karara bağlamak, 

Kararlar mevcudun oy çokluğu ile verilir. 
Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu 

taraf çoğunluğu teşkil eder. 
Mevcudun 2/3 çoğunluğu ile alınmayan ka

rarlarla ilgili konular Bayındırlık Kuruluna 
intikal eder. 

b) Bakanlıkça havale olunan kanun ve 
tüzük taşanları ile yönetmelik projelerini fen
nî yönden incelemek ve mütalâa vermek, 

c) Bayındırlık işleri ile ilgili genel şart
name, tip sözleşme, yıllık rayiç ve fiyat analiz
lerini hazırlamak ve yayınlatmak, 

d) Bayındırlık işleri ile ilgili inşaat tarz 
ve usulleriyle teknik alandaki gelişmelerden; 
memlekette uygulanması yararlı görülenler 
hakkında teklifte bulunmak, 

e) Müteahhitlerle ilgili gizli sicileri tut
mak ve müteahhitlik karnesi vermek, 

f) Bakanlıkça havale edilecek bayındırlık 
işleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Başmüşavir ve Bakanlık mü
şavirlerinin görevleri : 

a) Bakanlık hizmet politikasının tespi
tinde ve uygulanmanın izlenmesinde Bakanlığa 
danışmanlık yapmak, 

b) Bakanlığın görevleri ile ikili konular
da Bakanlıkça verilecek işleri yapmaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğü : 

Merkez kuruluşu Genel Müdür, Genel Mü
dür yardımcıları, müşavirler, daire başkanlık
ları, Fen Heyeti ve şube müdürlüklerinden; 

Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri, il ba
yındırlık müdürlükleri ve kontrol amirlikle
rinden oluşur. 

Görevleri : 
a) Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bi

na ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırla
mak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamak, proje ve keşiflerini, in
şalarını, tadilleri ile onarım ve bakımlarını yap
mak ve yaptırmak, 

b) özel idarelerin bina ve tesislerin prog
ram, proje, keşif ve inşaatlarını yapmak veya 
yaptırmak, 

c) Katma bütçeli idareler ve belediyele
rin; yıllık icra programlarına giren ve keşif 
bedelleri Bayındırlık Bakanlığınca her yıl tes
pit ve ilân edilecek üst sınırı geçen her türlü 
binalar ile tesisatın proje ve keşiflerini incele
mek, tastık etmek ve kabul heyetlerinde üye 
bulundurmak, 

Bu hüküm Bayındırlık Bakanlığınca yeter
li teknik teşkilâtı olduğu tespit edilen kuru
luşlara uygulanmaz. 

d) (a) ve (b) fıkralarında yazılı işlerin 
yıllık icra programlarına alınabilmesi için; 
ilgili kuruluşlarca teklif edilecek arsaları in
celeyerek bunlardan elverişli olanını seçmek, 
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e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel ki
şilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve te
sislerin, talebedildiği ve Bakanlıkça uygun gö
rüldüğü takdirde; etüt proje ve keşifleri ile 
inşaatlarını yapmak <ve yaptırmaktır. 

Genel Müdür : 
Bu görevlerin gözetim, denetim ve uygu

lamasından sorumludur. Hizmetlerin gerçekleş
mesi ve kanunlara uygun olarak yürütülmesi 
ile ilgili her türlü tedbiri alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Demiryollar, Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü : 

Merkez kuruluşu Genel Müdür, Genel Mü
dür yardımcıları, müşavirler, daire başkanlık
ları, Fen Heyeti ve şube müdürlüklerinden; 

Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri, makina 
ve ikmal grup amirlikleri ve kontrol amirlikle
rinden oluşur. 

Görevleri : 
a) Devletçe yaptırılacak; demiryolları, li

manlar, hava liman ve meydanları ile bunlarla 
ilgili tesisler, akaryakıt ve gaz tesisleri, kıyı ko
ruma ve kıyı tesislerinin plan ve programlarını 
hazırlamak, gerçekleştirilmesi için işletmeci ku
ruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri al
mak ve imkânları sağlamak; araştırma, etüt, 
istikşaf, proje ve keşiflerini, inşaalarını, tadil 
tevsi, ıslah, temdit, esaslı onarım ve bakımları
nı yapmak veya yaptırmak ve bunlardan yapı
mı tamamlananları ilgililerine devretmek, 

b) Her türlü kuruluş, belediyeler, özel ida
reler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak (a) 
fıkrasında yazılı işler ile tünel, teleferik, fini-
küler ve metro gibi tesislerin proje ve şartna
melerini incelemek ve onamaktır. 

Genel Müdür : 
Bu görevlerin gözetim, denetim ve uygula

masından sorumludur. Hizmetlerin gerçekleş
mesi ve kanunlara uygun olarak yürütülmesi 
ile ilgili her türlü tedbiri alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Madde 10. — Teftiş Kurulu : 
Müfettiş sıfat ve yetkisini taşıyan bir baş

kanın yönetimi altında, Bakanlık ve Bakanlığa 
bağlı kuruluşların bütün işlerini Bakan adına 
teftiş, tetkik ve tahkik eder. 

Teftiş kurulunun çalışma şekli ve şartları, 
müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri bir 
tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Hukuk Müşavirliği : 
Bakanlıkça havale edilecek işler ile Bakan

lık daire ve kuruluşlarınca hasırlanacak kanun, 
tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceler, 4353 
ve 5707 sayılı Kanun hükümlerine giren idarî 
ve adlî yargı yerlerinde açılan davalara ait 
bilgi ve belgeleri sağlar ve Hazineyi ilgilendir
meyen'idarî davalarda Bakanlığı temsil eder. 
5539 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükmü sak
lıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sos isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Plan - bütçe dairesi Başkan
lığı : 

Bakanlıkça yürütülecek yatırını projelerinin 
araştırma, planlama, programlama ve bütçeleme 
hizmetlerinde koordinasyonu sağlar. Hizmet -
Maliyet ilişkileri etütleri ile bunlara tesir eden 
faktörleri tespit eder ve hizmetlerle ilgili sonuç
ları değerlendirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Personel Dairesi Başkanlığı : 
Bakanlık personelinin özlük, sicil ve ta hak-

kuk işlerini yürütür. Memurların görevlerinden 
doğan kanunî kovuşturmalara ve disiplin işlem
lerine ait işleri yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 14. — İdarî işler Dairesi Başkanlığı : 
. Bakanlığın basın, yaym, tanıtma., malzeme, 

demirbaş, genel evrak, içhizmetler, sağlık, sos-
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yal ve eğitim Heri ile ilgili hizmetleri ve Ba
kanlıkça verilecek sair görevleri yapar. 

BAŞKAN — 'Madde- üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul ecbnler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Cbel Kabm Müdürlüğü : 
Bakanlık makamının resmî ve özel yazılma

ları ile şifre ve protokol iğlerini yönetir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilırüştir. 

Hadde 16. — Müsteşar, Müsteşar yardımcı
ları, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve üyeleri, 
başmüşavir ve Bakardık müşavirleri, genai mü
dürler, Teftiş Kurı-lu Başkan!, ile müfettişler, 
hukuk müşavirleri müşterek kararname ile; 
bunların dışında kalan memurlar Bakanlıkça 
atanır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen, sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Bayındırlık kurulunun teklifi 
üzerine; Bakanlık merkez ve taşra kuruluşları
nı hizmetlerin gerektirdiği şekilde düzenlemeye 
ve taşra kuruluşlarının yerlerini tespit etmeye 
Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul' edilmiştir. 

Madde 18. — Devlet daire ve müesseseleri, 
katma bütçeli daireler, özel idareler ve beledi
yeler; 1 nci maddenin (g) paragrafında sözü 
edilen tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartna
me, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatlarına 
uymak mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir, 

Madde 19. — Bakanlık görevlerinin yerine 
getirilmesi için gerekli takınmaz malları kanun
larına göro kamulaştırmaya, irtifak hakları te
sis veya geçici olarak işgal etmeye, kiralamaya, 
gerekli her türlü araç, .makina -ve yedek parça
larını satmalmaya, kiralamaya, kiraya verme-
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ye ve bunların bakım ve onarımı için atelys ve 
ambarları tesis etmeye bunları çalıştırmaya ve 
gerekli idare binaları yapmaya ve sosyal tesis
leri kurmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

• BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 20. — Devlet kurum ve kurulukları 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya din yardımlardan yap
tırılacak her türlü yapı. demiryolu, liman, hava 
meydanı ve akaryakıt ve doğal gaz tesisleri ile 
bunların tesisat, proje ve benzeri işlerird imkân
ları nispetinde yapmaya ve bu içlerin yapıl
masında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uy
gulamaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

Bu işlere ait her türlü giderler ilgilileri ta
rafından Hazineye ödenir, ödenen para Hasi-
nece bir taraftan genel bütçenin gelir faskna 
irat, diğer taraftan Bakanlık bütçesinde rçıla-
cak özel tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydedilir. 

Yıl sonunda kalan miktarlar ertesi yıla dev
redilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 21. — Bayındırlık Bakanlığı tara
fından yapılacak demiryol inşaat ve tesisleri 
için; Bakanlıkça ithal edilecek üst yapı malze
mesi, makina, motorlu ve motorsuz cihaz ve va
sıta (binek arabası hariç), sabit teçhizat ve ye
dek parçaları vergi, resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istoysn sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 22. — Bayındırlık Bakanlığının kad
roları, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile ve
rilen kadrolarla, bütçe kanunlarıyla verilecek 
torba kadrolardan sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez isteyen ca
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ars ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 23. — 3611 sayılı Kanun ve ekleri vs 
3196 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki. Nafıa 
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Yckdbti ile ilgili hüküm ve diğer kanunların 
bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldı-

BA.ŞZAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 124 ncü maddesi gereğince düzen
lenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar, Ba
kanlık merkez ve taşra teşkilâtı memurları ile 
atanma Menileri Bakanlıkça yapılan Karayol
ları Genel Müdürlüğü memurlarının disiplin is
leri, müsteşar veya görevlendireceği yardımcısı
nın başkanlığında Birinci Hukuk Müşaviri, Ba
kanlık Genel müdürleri ve Personel Dairesi 
Balkanından oluşan kurulca yürütülür. 

Karayolları Genel Müdürlüğü personeli ile 
ilişkili diaipkn kurulu toplantılarına Karayol
ları G-encl Müdür a de aslî üye olarak katılır. 

BAS:rAIT — Madde ürerinde söz isteyen sa
rın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edikniştir. 

Madde 2 i — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?., Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 25. — Bu kanunu Bayındırlık Ba
kanı yürütür. 

BÂfjZüAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen suym üye?.. 

HALİL CZMEN (Kırşehir) — Lehinde söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; yıllardan beri der
sem beni mazur görün, yıllardan beri beklediği
miz bu kanunun bugün çıkması Bayındırlık Ea-
kankğı için övünülecek bir şeydir, öok teşek
kür ederim, bu kanun geldi ve yüksek himaye
lerinizle çıktı. Yalnız Sayın Bakanımdan ve de
ğerli Bakanlık erkânından bir şey istirham edi-
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yorum. Ankara Spor Sarayı, biliyorsunuz bir 
ara yıkıldı ve milyonlarca lira ziyan ettik. Ga
zetelerde her zaman okuyoruz, filân yerde ya
pılan bir inşaat, filân yerde Devlete ait bir yapı 
yıkılıyor, insanlar ölüyor. Bu bakımdan ne gibi 
bir tedbir geldi, bunu istirham ediyorum, bir. 

İkincisi de, Teftiş Kurulu bu işleri ne nis
pette kontrol edebilecek? 

Bu iki soruma lütfen Bakanımızın cevap 
vermesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edil
miştir. Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler 
dolaştırılsın. 

2. — 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 saydı Em
lâk Yergisi Kanunun un un bazı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadî 1*1 er ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye edin
medi suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/516; C. Senatosu 1/97) (S. Sayı
sı : 120) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Ver

gisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının, Hükümet 
tarafından, 1 Mart 1972 tarihinde kanunlaşabi-
leceği tahmin ve tasavvur edilerek getirilmiş 
olduğu halde, çeşitli nedenlerle işaret edilen ta
rihte kanunlaştırılamamış olduğu keyfiyetini 
gözeten Komisyonumuz, Emlâk Vergisi Kanu
nunun düzenlediği alanın çeşitli uygulama so
runları ile karşı karşıya bulunduğu ve Maliye 
Bakanlığının 6 aylık erteleme yetkisinin de Ha
ziran 1972 tarihinde nihayete erdiği sebebiyle 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulmasını karar altına almıştır. 

(1) 120 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz 
ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Mehmet Nafiz Erganeli 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, takririn aley
hinde buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; geçen Birleşimde Der
nekler Kanunu tasarısının görüşülmesine baş
lanmış vs devam ediyor idi . 

Gerekçesinde; toplum hayatımızı ilgilendi
ren ve görüşülmesi zorunlu olan bir kanun ta
sarısı olduğu ifade edilen ve Komisyon Sözcüsü 
tarafından da, 'tehiri için vaki söz almamız kar
şısında, Anayasanın emrettiği bir mehil içeri
sinde çıkarılması gereken yasa olarak nitelen
miş idi. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosundaki sanırım 
bütün üyeler Dernekler Kanununun görüşülece
ğini bilmekte ve ona göre hazırlıklı bulunmak
tadırlar. Daha önce da, Bayındırlık Bakanlığı 
il'e ilgili bir yasa tasarısı görüşüldü; ancak, 
üzerinde durulması pek o kadar üyeler tarafın
dan Öngörülmeyen bir husus olduğu için görü
şüldü. Ama, Emlâk Vergisi Kanun tasarısı böy
le tasarılardan değildir. Türkiye'nin ekonomıiık 
ve sosyal hayatını ciddî surrette ilgilendiren, 
üzerinde önemle durulması gereken bir tasarı
dır Şimdi, birden bire bu tasarının ele alınması 
dsmjcik, üyelerin bu tasarı üzerinde enine boyu
na görüşlerini ifade etmemesi demektir; bu im
kâna sahibotoıamaları demsktlr. Çünkü, önemli 
bir yasa görüşülüyor idi, araya bir diğer yasa 
girdi; çok önemli olan ve üyelerin üzerinde dik
katle durması gereken bir yasayı da şimdi geti
rip görüşeceğiz. 

Sayın Başkan, peşinen söyleyeyim ki, Em-
âk Vergisi Kanunu tasarısını biraz tetkik etmiş
tim; ama şu anda notlarım dahi yanımda değil
dir. Yani, bu kadar hazırlıksız bir durum içeri
sinde yasa1 arı görüşmek mümkün değildir. Ka
nunun tümü üzerinde konuşmak için hasarlan-
anış notlarımı çıkartmış olduğum halde, o 
notlarımı dahi yanımda getirmiş değilim. Çün
kü, ben Dernekler yasasının görüşüleceği görü
şü içinde olduğum için ona ait notlan, ona ait 
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önergeleri getirdim. Şimdi, hazırlığı içinde olma- 1 
dığınız bir metin birdenbire karşınıza çkacak-
tır. Bir Parlamentoda, meselelerin bu şekilde 
rastgele görüşülmesi mümkün değildir. Öner
geyi veren sayın Komisyon Başkanı arkadaim-
dan rica edeceğim, lütfetsinler, önergeyi geri 
alsınlar. Görüşülmesine daha önce başlanmış 
olan Dernekler yasasından sonra Emlâk Vergi
si Kanunu görüşülsün. 

Diğer memleketler parlamentolarında, gün
demde bulunan konuların hangi gün, hangi sa
atte görüşüleceği üyeler tarafından çek zaman 
önceden bilinmekte ve ona göre hazırlıklı ola
rak gelinmektedir. Bununla ilgili olarak dün 
ve bugünün basınında malumat verilmektedir. 
Gerçekten parlamento budur, parlamento bu de
mektir. Yani biz de hangi yasanın han?i gün 
görüşüleceğini, bir hafta veya 15 gün önceden 
bilmeliyiz ki, ona göre hazırlıklı gelelim. Yok
sa, sürprizlerle karşı karşıya kalınacaktır. Der
nekler Kanunu görüşülecekken, bir sürprizle 
Emlâk Vergisi Kanunu görüşeceksiniz. Rica 
edeceğim, bunlar olmaz, mümkün değildir. Yok, 
emrivakiler karşısında kalıp, «Millet Meclisinde 
kabul edilmiş, biz de kabul edelim» zihniyeti 
içerisinde eğer görüşülmesi isteniyorsa, önergeye 
reylerinizi verirsiniz, görüşülür; ama gerçekten 
bir vazife şuuru içerisinde hizmet görmek isti
yorsak, usullere uymak imkânlarının sağlan
ması gereklidir. 

Bu sebeple, arkadaşlarımın bu önergeyi ka-
ıbul etmemelerini rica ediyorum. Emlâk Vergisi 
Kanunu tasarısı sırası geldiği zaman görüşül
sün, müzakeresine başlanmış olan Dernekler 
yasasını görüşelim. Ben, Emlâk Vergisi görü
şülmesin demiyorum, elbetteki bu kanunun da 
görüşülmesi gerekli ve zorunludur; ama sıra
sı ve yeri geldiği zaman görüşelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — 120 sıra sayılı Emlâk Vergisi 
Kanunu tasarısının gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edümiştir. 

Hüküm'et ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. I 
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29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergi
si Kanununun bası maddelerinin kaldırılması, 
dsğijtirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının müzake
resine bağlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
lan nisa arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü ürerinde sayın Rifat Öztürk-
çine, buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Emlâk Vergisi Kanunu tasarısı, sosyal ada
leti genellikle dengede tutan bir durum arz 
etmektedir. Yalnız, üzerinde durmak istediği
miz nokralarda bazı hususların açıklığa kavuşt-
ması zorunluğu vardır. Şöyle ki: Eski eserlerin 
durumu, gecekonduda oturan vatandaşlarımı
zın beyanname verme şskilleri, vergilendirme
deki müktesep hakların durumu, rayiç bedeli ve 
Hasinenin tahsil etmiş olduğu vergilerden yüzde 
20'sini alması gibi hususların üzerinde biraz da
ha durmak zorunluğu vardır. 

Şimdi eski eserlerin durumunu ele alalım. 
Bir köşede, eski eser olduğu için mal sahibi

nin bunun çivisini dahi değiştirmesine imkânı 
yoktur; ama aynı caddemin diğer köşesindeki 
tir arasi veya arsa parçasının sahibi, emlâkini 
istediği şekilde değerlendirebilme imkânına ma
liktir, Şimdi, rayiç bedeline göre vergilendir
mede, eski esere sahibolan vatandaşımızın em
lâkini, karşı komşusunun emlâki gibi aynı va
sıfta değerlendirmeye, aynı kıymette yükselt
meye imkânı yoktur. Bu durum karşısında ne 
olacaktır. Aynı vergiyi ödediği halde, aîdığı ki
ra gayet cüzi olacak. Emlâkinin tadilâtına, hat
ta boyasını dahi yapmasına imkânı olmadığına 
göre, o zaman ilk akla gelen iş, böyle tarihî 
eserlerıim'izin bir tek kibritle durumu halledile
cektir 'ki, bu da ecdadımızdan yadigâr kalan 
sanat eserlerinin, Maliyenin üç beş kuruş para 
kazanacağı nedeni ile ortadan kalkmasına yol 
açacaktır. Bu itibarla, hu hususun ileride iyi bir 
şekilde tâdili gerekmektedir. 

Diğer bir husus da hepinizin bildiği veçhile 
775 sayılı Gecekondu Kanunu ile ilgilidir. Gece
kondu deyip geçmemek lâzım. Sahipli arazinin 
üzerinde bulunan gecekondu sahiplerinin, eğer 
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sahibinin mat ı var Isa ne şekilde beyanname 
vereceği, sahibinin rızası yoksa ne şekilde be
yanname vereceği hususunda kanunda bir sa
rahat 'olmamasına rağmen, sayın Maliye Bakan
lığının yayınlamış olduğu genelgede bu hu-
£-us biraz aşıklığa kavuşturulmuştur. Ancak, 
Hamne, özel [idare, vakıflar ve belediye arazi
leri üzerinde bulunan gecekonduların vergilen
dirme durumu ne olacaktır? Çünkü, çıkarttığı
mız bir kanun ile bunların da vergi muafiyeti 
mevcuttur. Şimdi, vergi muafiyeti meveudoian 
bir arazi üzerinde yapılan gecekonduların ver
gideki değerlendirilme durumu ne olacaktır? 
Bu husus da genelgede sarahatle açıklığa ka
vuşturulamamıştır . 

Diğer bir husus, eski 1319 sayılı Kanunda 
ve yeni tasarıda mevcuttur. Buna göre, «Kanu
nen, yasaklanmış elan bina'ar, beyanname 
verme mükellefiyetine tabi değil» deniyor. İlgi
lilerle bu hnrusta konuştuk, «Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından yasak bölge olarak di ân 
edilen sahalar, vatandaşın tasarrufu duuela 
olduğu için, bu hukukî düsen devan ettiçi müd
detçe, bunlar beyanname vermeyecek» deniyor. 
Bu doğrudur; ama bir de yasanın-yas alî ettiği 
husus var. Gecekonduda oturan vatanıladarı-
mızm hemen hemen 'ekseriyeti için irkin müsa
adesi alınmadığına göre, bu yerler kanunen otu
rulması yasak olan yerlerdir. Her ne kadar ge
nelgede, gecekonduda oturanların, mali ve rı-
zasıs olarak sahipli araziler üzerindeki irkin 
yerleı'i için beyanname vermeyi kabul ediyor 
ise de, 775 sayılı Kanunun neşir tarihinden 
sonra yapılan bütün gecekonduların kanunen 
yıkılması öngörüldüğü halde, bunlardan birer 
vergi mükellefi olarak vergi alınması, bu gece-
kondularm meşru oluşunu bir nevi Devlet ta
rafından kabul ediîmssi değil midir? Bu hu
susların açığa kavuşturulması lüzumlu olduğu 
kanaatindeyim. 

Gündemimiz yüklü olduğu için sözlerini 
biraz kısaltmak mecburiyetini duyuyorum. 

Konumuzun diğer bir kısmı; kanunun ted
vin şeklidir. 

Maliye, nedense, memleketin beyle temel 
davaları ile ilgili kanunları Meclislerimizin ta
tile yaklaştığı zamanda alelacele getiriyor. O j 
kadar acele getiriyor ki, yani üşüntü duyarak j 
ifade ediyorum, öyle zannediyorum M, bir ev- J 

velki ilgili kanunu dahi okumak imkânını bula
mıyor, 

Şimdi, <;okumuyor» derken, bir senatör ola
rak bunu ispat etmek sorandayım. 

Idrselâ; luî? saydı Kanunu ele aldeğums 
naruam bunun beş geçici mardeul vardır. eki 
geçici maddelerden geçici 2 nci markı?, puçiol 
3 'reli madıb, geçici d neü madde, geçici 5 rc'ı 
madde gibi maddeler devrini bitirmiş, artık yü
rürlükten kalkmıştır. Meselâ geçici 3 neü mad
dede, 23.2.1971 tarihine krrdanki ödemelere 
ait olarak tahakkuk 'eû^n vergilerin ceeearı §u 
aya kadar 'ödenir ise % 9r'ı, ikinci iler ay sor-
ra öderce % 83'i, üçüncü eki SJJ so~"ra ö e1 ere e 
% 70 affedilir gibi hususlar mevcuttur. E, şim
di bu devrini bitirdi, geçici mimcü. madde ar
tık yürürlükten kalktı, lîaalesuf, yeni gelen ta
sarı :1a, bu S ncü madde yürürlükte imiş gibi, 
ne yazık ki, geçici 10 neu madde olarak huzu
rumuza geliyor. Bu çok büyük dikkatsisliktir. 
Maliye Bakanlığının, bu gibi yaraları getirir
ken, numara koyarken çok dikkatli olması lâ
zım kr. Diğer kanunlar da ne şekilde numara 
konuyorsa; ek geçici madde 1, ek geçici malde 
2, ek geçici madde 3 dlyo, burada buna dikkat 
sd'ImcS'" gerekirdi* maalesef burada T-ükdiv;* \~~e-
kâletiaıie; bunları dahi nazarı itibara a; .nadan 
yüksek huzurunuza geiirmktir, Ama müddetli 

ıradır, Su Ağustosa lıadar çıkmadığı trk-
beyanname şekilleri büsbütün karmaoağı 

bir ys 
Cİ-..A — C 

rçin, bu fiilî durum dolayrsiyle olumlu oy ver
mek sorunda olduğumu da jdiksek huzurunuz
da arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Hürmetlerimle. 
Buyurun Sayın At al ay. 

SISEÎ ATALAY (Kars) — Üzüntü ile ifa
de edeyim ki, tam bir tetkik sonucu olarak gö
rüşlerimi ve eleştirilerimi ifade edemeyeceğim; 
nedenini de biraz önce anlattım, sadece bası 
prensiplere değlnec-ğim. 

ümidederim ki, Türk Parlamentosu birgün 
konularını biç olmaasa Beleika'daki, parlamen
to layafena uydurabllir. Amerika'da beş defa 
görüşmeyi temin eden kaideler çek uzak umu
dumuz, ama hiç olmazsa nüfus itibariyle küçük 
gördüğümüz Belçika veyahut Bkkan'u'elaki 
parlamentolara uvpmn bir srürüeure statüsüne 
kavuşabiliriz, Sanırım Türkiye'de en büyük re
formu biz, parlamento reformu olarak yapmak 

210 

file:///~~e-


d Sonatosu B : 76 13 . 7 . 1972 O : 1 



C. Senatosu B : 75 

de göstermiş bulunuyorum. Biraz da bu dununu 
kendi omuzuma alayım; bir basiretsizlik yaptım, 
Dernekler Kanunu tasarısı görüşülecektir diye, 
hazırlıklarım-", getirmediğim için, siz3 bütün bun
ları detayı ile ifade etme imkânına sahip deği
lim, ama zihnimde kalmış olan kadarıyle, bu üç 
hususun Hükümet tarafından açıkça cevaplan
dırılmasını rica edeceğim. 

Tekrar özetliyorum : 
Gelir dağılımı bakımından çok büyük fark

lılık gösteren Türkiye'de Arazi Vergisinin binde 
3 nispetinde olması, golir dağılımını âdil bir 
şekle getirmenin aracı olacak mıdır, olmayacak 
mıdır? 

Tarımdan sanayie geçmeyi güçleştirecek mi
di:1, güçleştirmeyecek midir? 

Bütün bunlar Türkiye'de tarımda çalışan 
nüfusu sanpyie kaydıracak mıdır, kaydırmaya
cak mıdır? 

Bunların açıkça cevaplandırılmasından sonra, 
gerekirse ikinci kez söz alarak, tümü haklan ela 
görüşlerimi, ifade etmeye çalışacağım. Evvelâ 
bu hususların Hükümet tarafından cevaplandırıl
masını istirham, ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurun. 
S E £ Â H A T T 1 N B A B Ü R C Ğ L U (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sıraya aldım efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Ben de, bu kanunun beyannamelerle ilgili 

kısımlarında, halkın ve cnu tatbik eden memur
ların düştükleri bazı sıkıntıları, anlama farkla
rın1. belirtecektim. 

Dün bu kanun tasarısının görüşüleceğini sa
nıyordum, ona göre, daha evvel neşredilmiş tü
zükleri, yeni çıkarılan beyannameleri ve Eesmî 
Gazeteleri hazırlamıştım, tutarsızlıkları işaretle
miştim. Kütüphanede de bası kitapları işaretle
miştim ; fakat dün Dernekler Kanunu tasarısı ge
lince, tabiî bunları getirmek mümkün olmadı. 
Ben de, Savın Atalay gibi aynı hataya düştüm. 
Yalnız aklımda kalmış olan iki noktaya temas 
edeceğim, fırsat bulursam, inşallah ileride onlara 
değineceğim. 

Güçlük arz eden hususlardan bir tanesi : 
Belediyeler, kendi hudutları içerisinde yeşil 

saha gibi, garaj ve okul yeri gibi vesair kamu 
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yerlerini tespit ve ilân ederler. Bu arsanın sa
hipleri, artık o andan itibaren arsalarına sahip 
değillerdir; fakat belediyeler de hemen kamu-
laştırıp parasını ödeyemezler, arsa sahipleri de 
bunu başka birine satamazlar. 

Şimdi, bugün bunun değeri nedir? Çevresin
deki gerçek değer üzerinden gösterilecek du
rumda değildir, gösterilmeyecekcek durumda da 
değildir. Çünkü, ileride belediyenin bunu kaça 
alacağını bilmemektedir. Bundan hem arsa sahip
leri güçlük çekiyorlar, hem de danıştıkları saman 
ilgili memurlar, Maliye memurları, tatbikatçılar 
kesin bir cevap veremiyorlar. Bu noktanın, bun
dan sonra çıkarılacak sirkülerlerde açıklanması
nı istirham edeceğim. Ben, bugünkünü görme
dim ; bundan iki evvelki genelgelerde bunlara ait 
bir şey göremedim veyahut da farkına varma
dım; bunu isterler. 

Diğer bir husus da 12 nci madde ile ilgili
dir. 

12 nci madde hemen hemen eskisinin aynı-
dır ve yine orada takılman nokta şudur : 

12 nci madde, «Türkiye sınırları içinde bu
lunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine gö
re Arazi Vergisine tabidir. Belediye sınırları 
içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayı
lı.1.» der. 

Bu kanunun tatbikatını yapan memurlar, 
12 nci maddenin bu cümlesinde takılmaktadır
lar. Şöyle İri : 

Bugün 1 500'den fazla belediye vardır ve 
bunların yarıdan fazlası da yeni belediye olmak
tadır. Birçoğu köy veya kasabadır; fakat hep
si, belediye sahaları daha evvel bağ, bahçe olan 
yerler üzerinde kurulmuştur. Bu kanun iki sene 
evvel geçerken, hatırlıyorum, şu cümle üstün
de izahını şöyle yapmışlardı : Bir kimsenin kıy
metli bir yerde arsası var ise, bunun üzerine bir 
miktar ağaç dikmek suretiyle bahçeye çevirip, 
vergi nispetinin düşük kısmını tatbik etmesini 
enlemek içindir. Kızılay'da, hatta Meclisin biti
şiğinde ve Ankara Otelinin karşısında yarım 
daire şeklinde geniş bir arsa var. Bu arsa be
lediyece ileride kamulaştırma yeri olarak göste
rilmiştir, bugün sahibi satamadığı gibi belediye 
de alamaz. Adam buraya biraz ağaç diker de, 
işte burası bahçedir derse, vergi nispeti düşe
cek, Bu gibi kaçırmalar olmasın diye bu kon
muş idi. 

n 
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Şimdi tatbikatta şöyle oluyor : 
Bir yeni belediye kurulmuş olan köy veya 

kasabada; haritası ve planları yapılmış, parsel
lenmiş; fakat halen bahçe olan bir yer vardır. 
Sahibi bahçe olarak istifade etmektedir. Zaten 
orası, belki 20 - 30 seneden beri, dedesinin za
manından beri bahçe olarak kullanılmaktadır. 
Burayı eğer Arsa Vergisine tabi tutacak iseniz, 
tabiatıyle nispeti yüksek olacaktır. Bu defa 
hakikî değerinden düşme yapacaktır. Hakikî 
değerinden düşme yapınca, onun benzeri ve ya
kınında olan arsalar da bu defa o düşmeyi yapa
caklar ve Hazine yine zarar edecektir. 1 500'den 
fazla belediyenin en az yansı bu dertle karşı 
karşıyadır simdi. Hem oradaki tatbikatçılar 
bundan şikâyetçidir (Ben çok yakın zamanda 
seyahatten döndüm), hem de halk bunu nasıl 
yapacağını bilememektedir. Bunun, bundan ev
velki tüzükte açıklığını göremedim, yeni yapılan 
neşriyatlarda da göremedim. Şimdi onları bura
da karşılıklı olarak anlatmak istiyordum; fa
kat imkân olmadı. Sayın Bakandan ve bilhas
sa bu işle meşgul olan arkadaşlardan bunun 
açıklığa kavuşturulmasını istirham edeceğim. 

Gerçi altındaki üçüncü satırda; «Belediye 
sınırları içinde veya dışında bulunan parsellen
memiş araziden hangilerinin bu kanuna göre ar
sa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli 
edilir.» diyor. Bu, bir giriş kapısıdır belki, açık
lığa kavuşturmak için; kanımda bir değişiklik 
yapılmasa bile buradan gidilir; fakat bazı yer
lerde persellenmemiş yerleri de arsa şeklinde 
saymaktadırlar memurlar ve münakaşası devam 
edip gitmektedir. Ama yukarıdaki maddenin 
mutlaka değiştirilmesi lâzım veya açıklığa ka
vuşturulması lâzım. Parsellenmiş olan yer mut
lak surette arsa ise, tabiatıyle arsadır; ama 
arsa değil de, babadan, dededen kalma bir bahçe 
isa, orası arsalaşmcaya kadar, fiilen arsa duru
muna gelinceye kadar bahçe muamelesi görmesi 
lâzım ki, onunla beraber bitişiğinde ve yakınla
rındaki arsaların da değeri düşürülmek suretiy
le Hazine zarara uğratılmasın. 

Buna benzer açıklamalar için zamanı gelince 
söz alacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru

nuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
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Bu yeni tasan eskisine nazaran nispetleri 

değiştirmiş; fakat espirisi itibariyle eski kanu
na, yani 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununa 
aynen benzediği için, yine ben eski kanunda da 
olduğu gibi düşüncelerimi arz etmek üzere hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, prensip itibariyle bu 
kanunun felsef esıine, tanzim tarzına, espirisine 
yüzde yüz karcıyım. 

Arz ediyorum: 
1. — Beyan usulü hiç bir memlekette yok

ken bize naden getirilir? Bunun izahı ne komis
yonlarda, ne de umumî heyetlerde yapılamamış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, hatırlarısınız, Güven 
Parüzinin temsilcisi sayın Ferid Melen Grubu 
adına iki sene evvel burada konuştu; zamanın 
Maliye Vekili ile bu mevzuda kürsüde tartışma 
yaptılar. Her ikisi de fikrinde İsrar etti. Sayın 
Mesut Erez, Maliye Vekili sıfatı ile, bunun 
Amerika'da olduğunu ifade etti. Sayın Ferid 
Melen, Maliye Vekili sıfatı ile Amerika'ya git
tiğinde bunu etüdettiğini; fakat Amerika'da 
da bu usulün bulunmadığını söyledi ve bu da 
zabıtlara geçti. Müsaade ederseniz zabıtları da 
arz edeyim: 22 7 . 1970 günü tanzim edilen 98 
nci Birleşim, 97 nci Birleşim, ve 96 ncı Birleşim 
zabıtlarına da geçmiş bulunmaktadır. 

2. — Bu vergiler irat üzerinden veya servet 
artışı üzerinden değil, servetin bizzat kendisin
den alınmaktadır. 

Bunun için de karşıyım. Bu da geçer akçe 
değildir ve yeryüzündeki vergi tatbikatı ile 
hem ahenk ve uygun bulunmamaktadır. 

3. — Âdil değildir. 
Zira geliri olan bina ve araziden binde 4; 

bazı haüerde binde 6, araziden binde 3 alınır
ken ve bunlar geliri olan gayrimenkiller ol
masına rağmen arsalardan eskiden binde 15 ye
rine, t nde 5 indirilerek binde 10 alınması; yani 
gelir değil kıymet üzerinden vergi alınması gay
ri âdildir. Bu sebeple de karşıyım. 

Muhterem arkadaşlar, o zaman bu kürsüde 
ifade ettik. Zamanın Maliye Vekiline; «Sen en 
şanssız Maliye Vekili olacaksın, bu kanunları 
tatbik edemeyeceksin» diyen ben ve benim gi
bi bir çok arkadaşlarımın ifadeleri zapta geç
ti Görüyorsunuz, iki sene geçti, hâlâ Hükümet 
tatbik edememektedir. Bu hakikatler nazarı 
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itibare alınsa zarar mı edilirdi? Vatandaş bi-
huzur, Hükümet gelirden mahrum; fakat her 
nedensa bir barka felsefe içerisinde bu husus-
lar buraya getirilmektedir. Buııııı anlamaya im
kân yek. Biraz sonra bugünkü Hükümetin de 
tutumuna dokunacak bir zaptı huzurunuzda 
okuyacağım muhterem arkadaşlar. 

4, — Bana gere, umdukları ölçüde bir gelir 
artışı olamayacaktır ve bu artış olmayınca da 
tahmin 'ettikleri hedefe yaramayacaklardır. 

Müsaada ederseniz buru, kısaca zabıtlardan 
okuyacağım. Bize esbabı muoibejû' getiren. Ea~e-
nıa Komisyonun raporunun ikinci sayfasınm 
ali satırlarını okuyorum muhterem arkadaşlar: 

<ÖK emisyonu muz vergi düzenlemelerinin öne
mi ölçüsünde bu düzenlemelerin uyeıdanrıır-

, l , v p ı f İ T - - - 1 - ; TLiii aa enrmrmyet taşıdığı gerçeği uzermeıe da 
titizlikle durmuş ye kontrollü ya sonue alıcı 
uygulaeı dike ek seviyede 
lir ei&e edebileceğini savunmuş ye bu görüşler 
Maliye Bakanı eaymZiya Müazsinoğlu tarafın
dan da paylanılarak benimsenmiştir. E öyle e a, 
daha yüksek miktarda gelir temin edilebileceği 
gibi, vergi mükelleflerine de tahmil edilen nalı 
külfetin yük::k tutulması da önlemi" iş clıeak-
tır.» 

Arkadaşlarım, bunlar ne demektir? Hiikû-
•'V F ki * S * K'j; <<&ız yrirneer nıspe verou ffeeır-

miş olmakla ye bunu Parlamentodan ge e irmiş 
olmakla aynı yüksek ölçüde bir kasanca ulaşa
mayacak seniz, O halde; kontrollü, sistemli tat
bikattan alacağınız netica daha müsmir 'olur. 
lî'spetin yükselmesi gelirin yükselme:! manası
na gelmez» diyor; açık, 

Eu daha evvelki İkttlar zamanında da bu 
kürsüde eeyleudi arkadaşlar. Fa söylendi? 
2D . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Hammu-
nun müzakeresinde; <:Bu nisuetler cek tutulu-

ammazeımz» 
di; fakat imar ettiler. 

Muhterem arked 
irar:amen:c!la acın: ve 
Sıkıtları okursanız PÜ 

eşiar, re gurrptrr 
7, A; 
önüz, okumu 

ki; bu 
löylenli. 

dur. isletme Vergici de dahil, şu vergilerin yan-
lışhğı hysu.ymüa Türkiye'deki tatbikat va 
emsal memleketlerdeki mevzuat ele abnarak 
gayet sistematik bir tenkide tabi tutulmuş. Za
bıtları okuduğunuzda bu görülüyor; fakat kay
nat, ne o zamanki Hükümet, ne bugünkü Hü

kümet nazarı itibara alamıyor, almıyor. Parla
mentoda bu haklı tenkitler ne için nazarı itiba
ra alınmaz, insana garip geliyor. 

Öyle bir memleket ki; kanun Parlamento
sunda tenkidedilmiş, buna rağmen çıkmış va 
iki sene o- memleket bu kanunları tatbik ede
memiş va kitle bir huzursuzluk içine girmiş, 
Hükümet umduğunu bulamamış, kazanç tlle 
edememiş vatandaş vergisini normal olarak 
vermek istiyor; fakat Hükümet vergiyi tatbik 
edecek bir sistemle karşısına çıkamıyor, gele
miyor. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi size bir yazı 
ckuyaçığım. Özellikle üstünde durdum, bu ya-
z~yı t ak e irinize sunuyorum, lütfedin, beni din
leyin; bakın tezatlara siz de benim gibi şahit 
claeeöesemz, 

1371 Büiee Müzakerelerinde sayın Ferid 
Helen 'Cüüven Partisi Grubu a ima şu konuşma
yı yapniLgır. Aynen zabıtlardan okuyorum ar
kadaşlar. Bugünkü Hükümetimizin başıdır. 
Yari, bu vergiler onun mesuliyeti altında Par
lamentolardan çıkıyor muhterem arkadaşlar. 
Grup adma ne söylemiş, lütfen dinleyiniz: 

«1970 bütçe açıklarını karşılamak üzere 
Firar.iman Kanunu ile kabul edilen tedbirler 
henüz tamamen uygulanamadıkları halde da
hi. bütün memleketi a büyük huzursuzluk ya-
rrörgiır. Devalüasyon kararı ila aynı dönemde 
uygu* ar an bu tedbirler yeni fiyat artışlarına 
erk?'': ol muş ve hayat pahalılığını artırmıştır. 
Bu teelbirlerie, vergilerin veriminden çok taz
yikleri artırmıştır. Yeni vergi tedbirleri; yatı-
ıemday, rauaykü turizmi teşvik etmek şöyle dur
um, tem. aksine bunların gelişmelerini zorlaştı
ran ergeller getirmiştir.» 

Brulım grubu adına sayın Ferid Melen söy
lüyor muhterem, arkadaşlar. 

•-: O ey :1 menkul tedavülü, nakil vasıtaları 
alırı - satımı, inşaat âdeta durmuş gibidir. Yani 
sanayi ile birlikte 33 - 40 bin işçi çalıştıran 
r ıkl ' -'leıtalam sanayii ciddî bir buhrana girmek 
üreredir, 

clöıleellî idamelerimiz kaynak bakımından 
gün geçtikçe daha güç bir duruma girmektedir. 
Peresemi Kanunu bunların durumunu daha da 
ağırla; t: rnııetır.» 

ft-tuh tere m arkadaşlar, bunu «eyleyen sayın 
Frr.ld Mekn o gün grubu adına söylemiştir, bu-
eülee Hüküm;timirin babıdır. 

9 1 : 
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Müsaadenizle soruyorum : 
1. — Halen Başvekil olarak aynı kanaatte-

midir? 
2. — Aynı kanaatte ise, yeni vergiler mevzu

unda ne gibi müspet tedbirler almayı düşün
mektedir? Şayet böyle bir düşüncesi yoksa, br 
tasarıları Hükümetin başında olarak nasıl mü
dafaa edebilmektedir? 

3. — Yok eğer bu kanaatini muhafaza etmi
yorsa, neden veya niçin bu kanaatlerini değiş
tirmektedir? 

Bunları, Başvekil olarak kamuoyu önünde 
açıklamasını bir Parlamenter olarak hassaten 
kendisinden rica ediyorum. Zira, keyfiyet ef
kârı umumiyenin malûmu olsun. 

Muhterem arkadaşlar, bu haklı, bize göre 
yerinde tenkitlerimizin musirriyiz, İsrar ediyo
ruz; fakat, bize rağmen, havayı görüyorum, 
teneffüs ettiğim hava içerisinde bu kanunlar 
böyle geçecek, kabul olacak. Zararı yok, biz yi
ne bildiğimizi, doğru yolda inandığımızı söyle
yelim, o yüksî'k Umumî Heyetin kendi görüşü
ne, anlayışına bağlı kalsın. Ama, müsaadenizle 
hür fikrimizi de bu kürsüden söylemekten çe-
kinmeyelim. 

Bu sözlerimden yanlış bir mana anlaşılma
sın, bir rücu şeklinle de kabul edilmesin; ben 
şahsen vergiye katiyen karşı bir insan değilim. 
Verginin verilmesine, âdil verginin alınmasına 
taraftarım ve bugünkü gayrimenkul vergile
rinin de azlığına inananlardanım. Zira, 30, 35, 
40 sene evvel yansımış olan tahrirlere göre, ge
lirlere göre, birçok emlâk vergisi alınmaktadır. 
Bu ise, âdil bir vergi alımı değildir; fakat, va
tandaşın bunda kabahati yok. Siz Devlet olarak 
kanunla mükellef olduğunuz tahrirleri zama
nında yapmazsınız, gelirleri, kıymetleri zama
nında takdir ve tespit etmezsiniz, ondan sonra 
30 sene, 40 sene evvel yapılan kıymetler esası
na, gelirler esasına göre vergi alırsınız. Elbetki 
kabahat Hükümettedir, Hükümetin teşkilâtın-
dadır, halkta değildir ve öyle olunca da bugün 
çok garip küçük rakamlar halinde az gelirle 
Hazineye bir irat kaydedemezsiniz. 

Muhterem arkadaşlar, ben şunu da görüyo
rum; sayın Ferid Melen de, zabıtlarda okudu
ğumu, söylemiş; sayın Mesut Erez'in o zaman 
Maliye Vekili olarak kürsüde söylediği 5 - 6 
milyon - hatırımda yanlış kalmadıysa - beyan-
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~\a-nenin tetkiki gerekiyor. Bu beyannameler 
lülk sahipleri tarafından verilecek ve tabiî bu-
ııı kabul 'edip etmemek de Hazineye, Maliyeye 
Tüşecek. Bunun kontrolü için kıymet takdiri, 
'"unun kontrolü için memurlara verilecek vazife 
ıe ölçüde tahakkuk edecek? Tahrirden kaçan 
'îükümetin Maliye Teşkilâtının; bu kontroller 
için yeniden bir zahmete, emeğe gireceği de be-
iihî olan bir hakikat. O halde nasıl yapacak 
Tahrirden bizzat kaçıp da kıymeti kendisi takdir 
".rmeyen Hükümet, mükellefe takdir ettirdikten 
sonra, bunun doğru olup olmadığını hangi teş
kilâtla, neyle, nasıl yapacak? Eğer bunu haki
katen yapacak kudrette ise, bugün peşinsn ni
ye kendisi takdire gidip de vatandaşa itiraz 
hakkı kabul etmiyor? Vatandaşa takdir ettirip 
kendisi itiraz hakkını üstünde tutuyor? 

Ben diğer maddeler üzerinde de konuşmak 
istiyorum. Şimdi umumî manada yaptığım bu 
konuşma ile yetiniyorum. Beni dinlediğiniz için 
hepinize teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — 117 sıra sayılı kanun tasarısı
na açık oylarını kullanmayan sayın üyeler lüt
fen oylarnı kullansınlar. 

Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca 3. Ü.) — Sayın Balkan, sayın sena
törler; 

Ben de bu türlü bir hazırlıkla huzurunuza 
sıkmayı istemezdim. Günlerden beri hasırlamış 
olduğum notlarım maalesef evde.. Şimdi hafı
zama güvenerek, aldığım notlara dayanıp siz
lere bazı maruzatta bulunmak isterim. 

Öyle sanıyorum ki, Türkiye'de bir ilâh: 
güç, iyi düşünenleri, doğruyu bilenleri dahi 
bazı aceleliklerle yanlı <0 ar işlemeye sürüklü-
jrjr. Okumuş oranı Türkiysde daıa as olduğu 
zamanlarda, örneğin Atatürk döneminde öyle 
komisyon başkanları, öyb mazbata muhar
rirlerinin önlerinden kanunlar çıkmıştır ki, bu
gün o kanunların bir maddesini, virgülünü 
bile değiştirmekte zorluk çekiyoruz, Halbuki 
okumuş oranı daha artmış, uzman oranı dana 
artmış, o günden, hanıdolsun, çok daha bilgili ki
şilerin bulunduğu bir dönemde, nedense ya ka
nun çıkıyor maddesi unutuluyor, ya kanun çı
kıyor günlerce uyrulanamıyor, ya kanım böy-
1 esine aceleye get:ril'yor, ya kannnda bir ha-

1 fısa diriliği takibedilemiyor. Yarım bıraktı-
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ğımız Dernekler Kanununda da, bu kanun
da da, başından sonuna kadar bir hafıza di
riliği getirilememiştir. 

Düşünebiliyor musunuz, kanunda, «Planla
ma Teşkilâtı» diyor; Planlama Teşkilâtı her 
bakanlıkta var; bunun adı 91 sayılı Kanuna 
göre Devlet Plânlama Teşkilâtıdır. 

Virgülünden harfine kadar bu türlü nok
sanlarla, bu derece yüksek seviyeli Parla
mentodan böyle bir kanunun çıkmasını doğ
rusu yadırgıyorum. Belki, aranıza çok kısa 
zaman önce gelmiş bir üye olarak yanılmış 
olabilirim bu görüşlerimde. 

Şimdi, Emlâk Vergisi Kanunu da bir iyi
leştirme kanunu, bir reform kanunu diye 
getirildi. Yani, eskiyi kaldıracaksınız, daha 
iyisini koyacaksınız; bu daha iyisini koyduğu
nuz zaman Türkiye'de bir şeyler yapacaksı
nız. Türkiye'de; şehirleşme ve konut politika
sına yardım edeceksiniz. Mahallî idarelerin 
malî ve idarî muhtariyetiyle ilgili hükümler 
var. Mecliste de benim bir gündem dışı konuş
mamı söz ederek, 1580 sayılı Kanunu ileri 
sürerek mahallî idarelerin muhtariyetinden söz 
'edilmiştir; burada mahallî idarelerin malî 
muhtariyetiyle ilgili, mahallî idareleri güç
lendirecek muhtariyet sınırına girmese dahi, 
hükümler var, bunları aceleyle atlıyoruz. 

Şimdi, mahallî idareler, Türkiye'de eya
let sistemi olmadığı için, 1580 sayılı Kanunla, 
kendilerine özgü, yani bir nevi merkeze bağlı 
yan muhtariyet içerisindedirler. Bu Kanun 
38 seneden beri yürürlüktedir. 

Yine bu Parlâmentodan 1966 yılında 
imar - iskân Bakanlığı Kanununa ek olarak 
712 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla, 
mahallî idarelerin muhtariyetini bırakınız, ma
hallî idareler, levazım müdürlüğü haline gel
miştir. Mahallî idarelerin teknik elemanının, 
sürveyanmm İmar - İskân Bakanı sicil âmiri
dir; mahallî idarelerin sürveyanınm tayini, 
teftişi; bütün bunların birinci derecede sicil 
âmiri imar - iskân Bakanıdır. 1 300 belediye 
düşününüz, 10'ar kişiden 13 000 dosya eder. 

Şimdi böyle acele ile kanun da bu türlü 
çıkıyor, sonra da iki Meclis arasında cevap 
verme imkânı da olmadığı halde, bazı arka
daşlarımız kalkıyorlar, mahallî idarelerin 
muhtariyeti, özellikle şehircilik konusundaki 
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gündem dışı konuşmama cevap veriyorlar. 
Hatta küfürlü sözler söylüyorlar, iştef yine 
bu kanunda da, bir parlamentere yakışmaya
cak, kanunlarda küfür sayılacak böyle keli
melerin de monte edilerek cevaplar verilme
sini önleyebilmek için dikkat edilmesi lâzun-
gelen hususlar var. Kanun acele çıkacak, 
ama hiç olmazsa tutanaklara bu konuşmaları
mız geçsin ve Hükümetin, Komisyonun cevap-
larıyle kristalize edelim bazı görüşleri... 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, bir dakika
nızı istirham edeceğim. 

Kimsenin konuşmasına her hangi bir mü
dahale olmadığı gibi, herkes her şeyi söyle
mekte serbestir. Hiçbir sayın sözcünün ko
nuşması tahdit de edilmemiştir. Bu itibarla, 
aceleye getirilme gibi sözler biraz duruma 
uygun düşmüyor. Onun için tashihini istir
ham edeceğim. 

Bir hususu daha* zabıtlara geçmesi için arz 
etmek isterim : Herhangi bir maksat mevzuu-
bahis değildir. Gündemimize devamlı gelen 
küçük kanunlar vardır. Dernekler Kanunu bi
raz daha fazla konuşmayı icabettirdiği için, 
uzun zaman alacağı için bir tıkanma olmasın 
diye arkadaşlar hüsnüniyetle küçük kanunların 
arada çıkarılması yolunda önergeler vermişler
dir ve bu önergeler işleme konmuştur. Başka
ca bir maksat olduğunu ben kabul edemiyorum, 

Bunu arz ediyorum. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, aceleden kastım bu değildi. 
Mamafih açıklık getirdiniz, ben de görüşünü
ze katılıyorum. 

Bu kanunda bir mahallî idareler düşünül
meli idi, şehircilik ve konut politikası düşü
nülmeli idi ve toprak reformu ile ilgili ilişki
ler düşünülmeli idi. Ayrıca çıkmış olan yahut 
çıkacak olan Emlâk Alım Vergisi, Veraset ve 
intikal Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi, ta
şınmaz mallar Kıymet Artışı Vergisi ve bunun 
gibi ilgili birtakım kanunlar arasında bir ar
moni kurulması ve o armoni içerisinde getiril
mesi lâzımdır. Hükümet, tasarıları bu türlü ha
zırlamıştır, ama tasarılar Hükümetin hazırla
dığı şekilde komisyonlarda bu armoniye uya
rak değişikliğe uğramazsa, hem Hükümet ku
surlu olur, hem de çıkan kanunlar kopuk olur. 
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Bu küçük ölçülerle, bu küçük oranlarla 
toprak reformunun yapılacağı bir pilot bölgeyi 
düşününüz. O pilot bölgedeki bağ - bahçe ve ve
rimli olan yerleri de hariç tuttuğunuza göre, 
bir (x) kişi dağı taşı yüksek değerli göstere
cek meselâ bir milyon liralık yeri beş milyon 
liralık gösterecek, onun vergisine de katlana
cak ve onun küçücük vergisine katlanacağı 
için, siz ekonomiden büyük bir parayı çekecek
siniz, toprak reformu yapıyorum diye bu kü
çük vergiyle gösterilmiş olan araziyi, işe ya
ramayan araziyi alacaksınız... Bari o parayı 
alan mal sahibi ekonomiye katsa parayı. Para 
uzaklarda kalacak, ekonomiye girinceye kadar 
da Türkiye birtakım zararlar görecek. Bu ba
kımdan kanunların birbirleriyle ilişkisini, özel
likle Türkiye'nin geleceği bakımından ilişkisini 
dikkate almak gerekirdi. Bu kanunda ben bu
nu göremedim. Görememenm en güzel delille
rinden bir tanesi, bu saydığım kanunlarla ar
moni kuramaması ve vergi orantılarında hata 
yapılmasıdır. 

Bir de, benim Hükümetten açıklamasını 
istediğim bazı hususlar var. Yeşil saha, boş 
arazi, belediyece parsellenmiş arsa ve arazi gibi 
terimler var. Bu terimler zannediyorum biraz 
yanlış geçmiş, imar Kanunuyla ilgi kurulması 
lâzımdır. Belediye parsellemiş olabilir, ama usu
lüne göre pars Bilememiştir. Siz gidersiniz, ver
gisini alırsınız, halbuki belediye parsellemiştir, 
İmar ve İskân Bakanlığı verdiği imar planını 
onaylamıyordur. Bir yandan vergi alacaksınız, 
öbür taraftan adama inşaat yapılması için mü
saade etmeyeceksiniz... imar Kanununun 30 - 33 
ncü maddelerine göre 4 sene süreli, 5 sene sü
reli geçici bina yapılmasına müsaadeler var
dır, ama bu, teşvik edici unsur değildir. Bun
lar açıktır. 

Zannediyorum ki, tereddütler ekonomik po
litikamızı, daha doğrusu görüşümüzü nereye 
oturtturacağımız fikrinde yöneticilerin, poli-
kacılarm kararsızlığından ileri gelmiş olması 
lâzım. Ben, taşınmaz mallar vergilerini bir 
servet vergisi şeklinde mütalaa etmiyorum. Bu 
türlü görüşler var, ama bu taşınmaz mal da bir 
maldır, para halindeki mal da bir maldır. Ki
şinin iradesine dokunmadığınıza göre, isterse 
taşınmaz malını para halindeki mala çevirebi
lir; yani taşınır mal haline çevirebilir, menkul 

— 217 
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mal haline çevirebilir. Bunların üzerinden alı
nacak vergilerde; elbette ekonomiye katkılı 
olan malların bir başka kategorisi vardır, ama 
bu kadar korkak davranmamak lâzım. 

Batı ülkelerinde emlâk vergileri ve arazi 
vergileriyle, konut problemlerini, şehirleşme 
problemlerini halletme ve arsa spekülâsyonunu 
önleme gibi birtakım tedbirler alınmıştır. Bu 
tedbirlerin burada yeterince alınmadığı görü
lüyor. Eğer ileride bu tedbirler takviye edilmez
se, korkarım «Toprak reformu» sloganını kul
lananlar, yarın şehirlerdeki topraklar üzerinde 
de bazı fikirler söylemek isterler ve başka tür
lü rahatsız oluruz. Onun için kanun şehir yer
leşmelerini düzenleyici istikamette götüren ve 
diğer kanunlarla armoni kuran bir düzende 
gelmeli idi. 

inşaatın 2 yıldan beri durgunlaşmasının se
bebi, bu kanun içerisindeki oranlar değildir. 
İnşaatın içerisinde bulunan bir arkadaşınız ola
rak söylüyorum; evet, taşınmaz maldan binde 
3 vergi alınması, % 10 vergi alınması, % 20 
vergi alınması taşınmaz malın maliyetine mü
essirdir, taşınmaz malın ileride kullanılmasına 
müessirdir, ama 2 yıldan beri bir sürü vatan
daşlar belediyelerden inşaat müsaadesi alama
maktadır; kanun tereddüt içerisindedir. Çün
kü, o inşaatı yapanlar aslında maliyete bu ra
kamları geçirecekler ve bu rakamlar maliyete 
geçtiği zaman da, Türkiye'deki koşullara, Tür
kiye'deki yerleşmeye göre taşınmaz malın ka
zanacağı değer, konulacak olan vergiyi aşacak
tır. Binaenaleyh inşaatta durma, bundan dolayı 
değildir; yöneticilerin ve politikacıların tered
dütleri ve kanunların yeterince incelenmeden 
ve istenilen zamanda çıkmaması ve çıktıktan 
sonra da tereddütlerle durdurulmasıdır. 

Maddelere geldiği zaman da arz edeceğim; 
yalnız bir hazırlık olması ve genel hatları kap
saması dolayısıyle tekrar söylüyorum; boş ara
zi üzerinde asarıâtika varsa, sanat eserleri varsa, 
boş arazi yeşil saha ise, bu yeşil saha içerisinde 
bir arsa var ve bahçesi de varsa, bunların indi
rimden faydalanıp faydalanmayacağı ve düz
gün tarife girip girmeyeceğinin Hükümet ta
rafından hiç olmazsa tutanaklara geçirilmesi 
faydalıdır. Kanunu bugün değiştirmek işi çok 
uzatacaktır, acele bir döneme girilmiştir, (De
minki «acele» den maksadım bu idi) tekrar 
Meclise dönmesine imkân yoktur. Fakat Hükü-
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metin bunları netliğe çevirmesi ve kanunu oku
yanların tutanakları okumak suretiyle bazı 
açıklıklara gitmesi ve bu kanuna dayanacak tü
züğe Parlamentonun birtakım istikametler ver
mesi yönünden huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum. 

. Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — 117 Sıra Sayılı kanun tasarısı
na açık oylarını kullanmayan sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, elbetteki Devletin vergiye ihtiyacı var. 
Vergi alacak, ama bu vergiyi alırken vatandaşı 
sıkmayacak, onu üzmeyecek ve âdil olacak. Fa
kat nedense bizim Türkiye'mizde; darılmasm-
lar maliyecilerimiz, vergi kanunlarını getiriyor
lar; vatandaş vergi kanunlarıyla vergi vermek
ten de çekinmiyor, ama onları vergi vermeye 
ısmdıncı olacakları yerde, vergiden âdeta so
ğutuyorlar, âdeta kaçırıyorlar. Halbuki maliye
cilerimizin vatandaşı bu vergiye doğru ısmdın
cı ve seve seve vergi verecek duruma getirici 
bir halin içerisine sokması lâzımdır. 

Bu kanun çıkacak ve Meclis de tatile gire
cek. Doğru. Fakat niye bu böyle olmuyor? Ben 
şu fikirdeyim ki; millî bünye tam manasıyle 
incelenip, araştırılmıyor. «Filân memlekette 
böyle oluyor, biz de bunu Türkiye'nin bünyesi
ne uyduralım, ne olacak?» deniyor. Ama uygu
landıktan sonra aksaklıklar meydana çıkıyor. 
Nitekim şu tadil tasarısı «29 . 7 .1970 gün ve 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılması hakle nda» diyor. 
Demek ki, biz bu kanunu 29 . 7 .1970 gününde 
çıkarmışız ve aradan iki sene geçmiş, uygulan
maya başlamadan ertelenmiş ve bu kanunun 
millî bünyeye uygun olmadığını hissetmişiz, tat
bik edilmeyeceğini görmüşüz ve bunu gördük
ten sonra tadil tasarısı ile geliyoruz.. İşte mali
yemizin anlayış felsefesi, işte bundan önceki 
Hükümetlerin tutum meselesi; tam manasıyle 
millî bünyeyi tetkik etmeden, bilmeden getir
diği kanunun ortaya koyduğu bir mesele. Eğer, 
bu kanun bundan önceki Hükümet tarafından 
tamamıyle araştırılsa idi, iktisatçıların görüşü 
alınsaydı, halkın nabzı yoklansaydı, halk buna 
ısmdırılsaydı bir tadil tasansıyle karşımıza çı
kılmazdı. Şu halde görülüyor ki, kanun daha 

uygulanmadan tadil tasarısı ile geliniyor. De
mek ki tam manasıyle millî bünyenin içinde de
ğildir. Yani içtimaî olamıyoruz nedense... 

Anayasa sosyal bir anayasadır diyoruz, bah
sediyoruz; fakat Devlet sosyal olamıyor. Devle
tin sosyal olabilmesi için, halkın psikolojisini 
bilmesi lâzımdır. Kanunların da sosyal bünyeye 
uygun olması lâzımdır. O zaman, sosyal bünye
ye uygun olan bir kanunun derhal tadilâtına 
gidilmez, diğer taraftan da halk tarafından re
aksiyon gösterilmez. 

Şimdi, bundan önceki kanun tatbik edilme
di; acaba tadil mahiyetinde gelen bu kanun 
tatbik edilebilecek mi? Sayın Maliye Bakanının 
beyanını ckuduk, Mecliste de nispeten dinle
dim; o da bu kanundan memnun değil. Efen
dim, binde 3 olursa gelir bakımından az olacak
tır» diyor. Yani haddizatında kendi getirmiş ol
duğu kanunlardan da hali hazırda memnun de
ğiller. Çekişmeli; Parlamento ile bunun üzerin
de "uyuşulmamış. Bu da malûmdur. 

O halde şimdi bu tadil tasarısına gelelim. 
Maalesef ffönül isterdi ki, Türkiye'de, Batı 
memleketlerinde olduğu gibi, Devletle halk ku
caklaşanı, birbirinin mütemmimi olsun ve bir
birini tamamlasın. Türkiye'de böyle değildir. 
Devlet halktan kopmuştur; kim ne derse desin 
Devlet halktan kopmuştur. Neden kopmuştur? 
Çünkü halka inemiyor. Halka inemediği için 
halka ıstırap veriyor, halk onu sevmiyor o da 
Tiiu sevmiyor. Hükümetin meselesi, reform me
selesi, halkla Devleti bağlamak suretiyle halle
dilir. Bunu yapamayan Hükümetler; «Ben re
formcuyum, filaneıyım, filancayım» der, bunun 
edebiyatını yapar gider, halktan kopukluk de
vam ettiği müddetçe her ikisinin ıstırabı da bir 
arada olur. Nitekim bundan önce çıkan Emlâk 
Vergisi Kanunu tatbik edilseydi, büsbütün halk
tan kopukluğu meydana getirecekti. Bu nasıl 
olacak?... 

Şimdi, bir defa Türkiye'de toprak envante
ri yapılmış değildir, bu malûm. Arazinin verimi 
Türkiye'nin her yerinde birbirinin aynı değil
dir. Yine, Türkiye'mizde maalesef çekişmeli ha
yat vardır. Bir köylü vatandaş gelecek, benim 
tarlamın geliri şu kadar, kıymeti şu kadar di
yecek. Diğer biri şikâyet edecek; memur gide
cek yerinde değerlendirecek; yok, senin tarla
nın kıymeti şu kadardır, diyecek. Hakikaten 
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bağdaşmadığı için, bunun üstüne fasla koya
cak ve araya oyun da girebilecek. Yani rüşvet 
de girebilecek buna; açıkçasını söyleyeyim. Bi
nasının kıymetini verecek, şu kadar diyecek, 
sonra şikâyet edecekler, senin binanın takdiri 
bu kadar değildir, diyecekler. Hülâsa, Türkiye 
bu kanunla bir çekişmenin içerisine girecek. 
Çünkü bu kanun içtimai nizamı, ahengi kuraca
ğı yerde, bir ahenksizlik getirecektir. 

Bu vergi alınmayacak mı? Alınacak. Ben 
yaşlı insanlarla konuştum. Diyorlar ki; «Biz 
vergi verelim; doğru, ama gelirimize göre vere
lim. Hatta zeytinden de, portakaldan da alınsın. 
Bizim pamuğumuz gittiği vakit çiğitini alsın 
Hükümet, o kâfi ona.» Şimdi, Maliyeci arkadaş
larımız alınmasın, «Sosyal devlet olalım» der
ken, sosyal bünye incelenmiyor. Sosyal bünyeyi 
incelemeden getirilen kanunlarda da kopukluk 
oluyor. 

Farz edelim, filân bölgede kuraklık oldu, bu 
sene mahsul olmadı. Ne olacak? Aynı miktar 
vergiyi verecek. Ama, yerine göre bir vergi al
mayı düşünseydiniz; düşünülseydi ve bu haki
katen tatbikat sahasına konsa idi seve seve va
tandaş bunu verecekti. Meselâ, Toprak Mahsul
leri Ofisi almıyor mu buğdayını? Diğer taraf
tan kim alıyor? Muayyen fabrikatörler alıyor. 
O halde Toprak Mahsulleri Ofisine buğdayını 
götürürken; yerine göre sen vatandaşıma, şu 
kadar ver dersen; fabrikalar da bu buğda
yı alırken şu kadar vergi almayı düşünürsen, 
mükemmelen bu vatandaş bunu seve seve verir 
ve bunu da arzuluyor. Ama, şimdi Maliyecile
rimiz der ki, «Bu olmayacaktır.» Halbuki va
tandaşın, halkın, milletimin gönlünden kopan 
bu; benden alsın diyor bunu. 

Meselâ Ege bölgesinde zeytinyağı var ve bu
nun da kooperatifleri var; meselâ Tariş var. 
Müstahsil mahsulünü buraya satmıyor mu? Sa
tıyor. Peki bu kooperatife malını verirken aca
ba buradan alınamaz mı? Alınır diyor; gün gör
müş, tecrübeli insan bunu bana anlatıyor. «Yo
rulmasın köylü; böyle bir sistem kursanız, böy
le düşünseniz olmaz mı?» diyor. 

Meselâ pamuk sahasında Çuko - Birlik var. 
Bu Çuko - Birlik malûm, Türkiye'de pamuğu 
alanlar da malûm. Devlet de ihracatın içerisin
dedir. Müstahsil tarladan mahsulünü kaldırır
ken bunlara vergi konamaz mı; su kadar vergi 
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ver denemez mi? O saman Devlet onunla ihtilâ
fa da girmez. Senin tarlanın kıymeti şu kadar
dır, beriki bu kadardır falan da demez. Bun
lar aşağı - yukarı kabullenilmeyecek şeyler; 
a,ma bunlar belki biraz tetkik ve araştırına mah
sulü olan hususlar. Bunları pek kolayca yap
maya da yanaşmayacaklardır. Elbette, senin 
arazinin değeri de şu kadardır, binanın değeri 
şu kadardır, bildir, diyeceklerdir, ondan son
ra dolayısıyle bu kanunu yürürlüğe koyacak
lardır, 

Zaten dediğim gibi, bu kanunun aksak tara
fı olmamış olsaydı, iyice tetkik edilmiş olsaydı, 
araş lırıls aydı daha tatbik edilmeden yeni bir 
adil tasarısı ile gelinmezdi, Tadil tasarısı ile 

birlikte gelen bir kanunun mutlaka noksan ta
rafı var demektir. Çünkü vaktiyle iyi hazırlan
mamış, Türkiye'nin bünyesi tetkik edilmemiş 
ve nazarî olarak bunu koymuşlardır. 

Beyefendiler, kim ne derse desin, Türkiye'
nin bir tane sosyologu vardır, o da Ziya Grö-
kalp Beydir. Atatürk de felsefesini ona göre 
kurmuştur; bunu bilmek lâzım. Diyor ki; «Bir 
memleketin vergi sistemleri, yani iktisat sistem-
eri de diğer memleketlerin bünyelerinde uygu

lanamaz.» Misalini gösteriyor: Sanayileşmiş 
İngiltere'ye- göre Adam Smith liberalizmi koy
du. Bunu Almanya da kendi bünyesine tatbik 
etti, fakat baktı, Amerika berbat oldu, kaldırdı. 
Bilâhara kendi iktisatçıları kendi millî bünye
lerine göre kanun koydular diyor. Kültür me
selesinde de öyle. 

Şimdi, Türkiye'nin maliyecisi, Türkiye'nin 
iktisatçısı Türkiye'nin millî ve içtimaî meselele
rine göre kanun getirmediği müddetçe, bu Dev
letle halkı bağdaştıramayacaksınız, halkı sizden 
koparacaksınız, halkı Devlete düşman yapacak
sınız. Kopukluk var... Avrupa'ya gidiyorsunuz; 
maliyecilerin hepsi gitmiş görmüştür, Devlet, 
halkın mütemmimi. Yine Hükümet - halk - mü
nevver kucaklaşmış. Neden kucaklaşmış? içti
maî bünye ile ahenkli bir kanun getirmişler ve 
birbirlerine yardımcı olmuşlar. Birbirlerini şi
kâyet ortadan kalkmış ve bu suretle ahenkli 
bir Devlet nizamına girmişler. Siz bu ahenkli 
Devlet nizamını getiremediğiniz müddetçe ka
nunlar da içtimaî bünyemize uygun olmadığı 
müddetçe, bu huzursuzluk devam edecek, çekiş
meler olacaktır. 
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Ban tahmin ediyorum, şu tadil tasarısıylc 
getirdiğimiz kanun, eğer iyi getirmiş olsaydı 
nız tadili olmayacaktı, cesaretle tatbik afcme im
kânını bulacaktınız. Maliye Bakanlığına soru
yorum, niçin getirdiğiniz kanunu, daha tatbik 
etmeden tadile gidiyorsunuz? Tatbik ©din ba
kalım öylese. Niçin tatbikatını yapmadan, de
nemeden tadili cihetine gidiyorsunuz? Çünkü 
uygun değildir, ahenkli bir kanun değildir. Bu 
taıdil tasarısı da ahenkli değildir. Benim ka
naatimce ıbu kanun ihtilâtlar doğuracaktır. 
Devlet vergi alacaktır; halk da seve seve ver
gisini verecektir; fakat halkla Devleti bağdaş
tıracak bir şekilde vergilerin getirilmesi iktiza 
eder. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
1319 sayılı Kanunu tadil eden tasarıyı gö

rüşmekteyiz. Sanki 1319 sayılı Kanun yeni gel
miş gibi burada oturmuşuz, Emlâk Vergisi Ka
nununa önceden yöneltilen bütün tenkitleri tek
rar ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu 1970 yılında 
konuştuk; o zaman aklımız nerede idi? Şimdi, 
gelmişiz biz burada, yok bu kanun servetten 
alınan vergi imiş, yok gelirden vergi alınma
dı lâzım gelir imiş, tarzında tenkitler yapıyo
ruz. 

Muşterem arkadaşlarım, bu kanun, bazı 
maddelerdeki vergi nispetlerini değiştirdiği için 
gelmiş. Kanun, 1319 sayılı Emlâk Vergisi Ka
nunu; daha önce görüşülmüş, Meclislerce kabul 
edilmiş bir kanun. Ama bu kanun talihsiz bir 
kanun. 1970 yılında geldiği zaman, Personel 
Kanunu bununla paralel yürüyordu. Personel 
Kanununa karşılık, bu kanunla birtakım ver
giler alınacağı, Personel Kanunundaki açıklıkla
rın karşılanacağı falan konuşuluyor idi; o ba
kımdan talihsiz oldu. Aceleye geldi; şimdi de 
ne yazık ki, Toprak Reformu ile aynı zamana 
tesadüf ettiği için, yine talihsiz bir kanun ol
du. Çünkü, Toprak Reformunun Türkiye'de 
uygulanmaya başlanması, bu kanunun tadili
ne, Arazi Kanunundaki vergi nispetlerinin düş
mesine sebeboldu; realite bu. 

Arkadaşlarım, bu tadil tasarısı, belli baş
lı Emlâk ve Arazi vergilerinin nispetleri üze
rinde hükümler ihtiva ediyor. 

13 . 7 . 1972 O : 1 

Şimdi, en çok Arazi Vergisi üzerinde duru
luyor ve onun üzerinde tenkitler yapılıyor. Bi
raz önce bahsettiğim Servet Vergisi hususunda 
arkadaşlarımız her zaman söylüyorlar; «Servet
ten vergi alınmaması lâzımdır, modern vergi 
sisteminde gelirden alınması lâzımgelir» diyor
lar. 

Arkadaşlarım, bundan önce her zaman açık
landı; 1933 ve 1937'lerde şu tahrir usulüne gö
re ödediğimiz vergiler; servetten ödenen vergi
ler değil mi idi? Gelir esasına mı dayanıyor
du?.. Türkiye'de 30 sene 40 sene servetten ver
gi ödemişiz, şimdi servetten vergi ödenir mi, 
diye kalkmış itiraz ediyoruz... Servetten vergi 
alınmaz, diye de bir fikir ileri sürüldüğü zaman 
insanın düşünmesi lâzım geliyor. Yani servet 
denen şey; yerinde donmuş, buzdolabında bek
leyen bir şey mi imiş, servet gelir getirmez mi 
imiş?.. Elbette her servetim bir geliri vardır, 
her gelirin de vergisi olması lâzım gelir. Ser
vetten niye vergi vermeyelim? Madem ki bu 
vergiyi veriyoruz; bu memlekette, bilhassa bu 
kanun tasarıyla gelecek gelirlerin yüzde şu ka
darını belediyelere, yüzde şu kadarını mahallî 
idarelere vereceğiz, mahallî idareler de bunu 
köylerin içme sularına, yoluna verecek. Biz ise 
servetten vergi alınıyor diye yanıp yakılıyoruz. 
Alacağız; köylüden alacağız elbette yine köy
lünün yolunu yapacağız, köylünün içmesuyu-
nu getireceğiz. O halde, bu kanuna yönelti
len tenkitler zamanı geçmiş tenkitlerdir. 

Şimdi, bu kanuna yönelteceğimiz tenkitler, 
sadece bu tadil tasarısı üzerimdeki nispetler ve 
diğer konular olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarını, bu kanun tasarısı 
Arazi ve Emlâk Vergisini kapsıyor dedim. Nis
petleri de değiştiriyor. Bazı arkadaşlar buna 
«Müterakki» diyorlar, ben «Müterakki» tabiri
ni yerinde görmüyorum, «Nispî» tabirini daha 
yerinde görüyorum. Çünkü, Gelir Vergisinde
ki «Müterakki» tabirini diğer vergilerle birleş
me halinde kullanıyoruz. Burada da «Müterak
ki» tabirini aynı vergi hududu içerisinde kul
lanıyoruz ki, tabir, bence o vakit birbirine ka
rışıyor. Burada «Nispî» olması lâzımgelir. Da
ha evvel değeri şu kadar ise yüzde şu kadara 
kadar vergi verecek, değeri şu kadardan yu
karı ise şu kadar vergi verecekti ve tabir nis
pî idi. Şimdi bu kanun tasarısı Arazi Vergisini 
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binde 3'te doldurmuştur. Bu müterakki değil
dir ve tasarı herkesin bu vergiyi vermesini ön
görmüştür. 

Şimdi, Hükümet tarafından ve bilhassa Ma
liye Bakanı tarafından en çok şikâyet edilen 
konu, bu binde 3'ün az olduğu konusudur. Hal
ledilecek konu bu. 

Emlâk Kanununda, bugün Türkiye'de emlâ
kin değerinden, bilhassa son yıllarda yapılan 
takdirlere göre, alman vergilerin düşeceği, daha 
az vergi alınacağı söylenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tenkitlerde hak
lılık vardır. Ama Maliye Bakanlığı, tatbikatını, 
uygulamasını ciddî yaparsa; Türkiye'de rayiçler 
o kadar artmıştır ki, geçmişe, 1933 lere, 1937 lere 
nazaran o kadar artmıştır ki, bazı yerlerde bin 
misli kadar artmıştır; zannediyorum ki, Sayın 
Maliye Bakanının yakındığı gibi, bu vergi açı
ğımız olmayacaktır. Eskiden 20 bin lira olan 
bir binanın değerinin bugün 200 bin lira, 500 bin 
lira, hatta 1 milyon lira olduğu yerler vardır. 
Şimdi 20 bin lira üzerinden Emlâk Vergisi veri
yor... Bu, değişecektir tabiatıyle. 

Takdirlerde isabetsiz... Maliye Bakanlığı; 
kendine güvenemiyor diyemeyeceğim, sadece 
beyannamelerle iktifa edeceğine güveniyorsa, 
dayanıyorsa, ona bakıyorsa elbette vergiler dü
şecektir. Ama kontrolünü ciddî yapacaksa, ben 
bu kadar bir vergi kaybı olacağına inanmıyo
rum, kabul etmiyorum. Bu, Bakanlığın çalış
masına, ciddî olarak kontrolüne, murakabesine 
bağlıdır. Ama murakabe edebilir mi edemez mi 
onu bilmem. Eğer Gelir Vergisinde olduğu gibi, 
beyannameleri tetkik etme?;; kimlerin beyana 
tabi olacağını ve beyana tabi olacakların binde 
birini bile kontrol edemeyecek halde olursa, ha
kikaten korkunçtur. 

Ben, şahsımdan bahsetmek istemem, affeder
siniz, 17 sene Gelir Vergisi mükellefi olarak 
avukatlık yaptım; bir gün defterime bakan ol
madı. Ama belki bende bakmaya lüzum görme
diler. Eğer bu beyannameler de, tetkik edilme
den böyle herkesin verdiği ile kalırsa, hakikaten 
felâket olur. Yok ciddî olarak beyannameler 
tetkik edilirse, ben Sayın Bakanın bahsettiği gi
bi, bir vergi ziyaı, vergi düşüklüğü olacağını, 
tahmin edilenden daha. aşağı bir vergi elde edi
leceğini kabul etmiyorum. 

Hele araziye gelince : 
Arazide vergi nispeti binde 3. Eskiden binde 

3'e kadar yükseliyordu, şimdi binde 3,e kadar 
lüşürüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, arazide de böyledir. 
Türkiye'de 1933lere nazaran, 1937lere nazaran 
arazide değer büyük ölçüde artmıştır. Şimdi, 
JU büyük ölçüde artış karşısında zannediyorum 
ki, büyük bir vergi düşüklüğü olmayacaktır. 
Gerçekten bu binde 3ler belki kâfi gelmeyecek
tir, belki köylerimizin kalkınması için belediye
lere ve köylere verilecek bu paralar yetmeye
cektir; ben bunu kabul ediyorum. Ama, toprak 
reformu ile yanyana geldiği için düşmüş olan 
vergi nispetine; (Bunu kabul ediyorum, düşü
rülmüştür) 1970 yılında bu kanun çıkarılırken 
:ahat rahat bu Meclisler ve bilhassa Parlamen
toda çoğunluk olan Adalet Partili arkadaşlarım 
oinde 8'lere, binde 10 lara kadar yükselen arazi
deki bu vergi nispetine hiç itiraz etmemişlerdi. 
Ama, şimdi toprak reformu geldiği için buna 
itiraz ediyorlar. Burada samimiyetsizlik olduğu 
açık. Bunu söylemek mecburiyetindeyim; bu 
açık bir şey. Ama şimdi bunu bir tarafa bıra
karak esasını tetkik edelim. 

Şimdi, toprak reformu uğruna arazide vergi 
nispetini çok tutmak adaletsizlik doğuracak idi 
ve siz maliyeciler bir gün bu kanunun tadilini 
getirecektiniz. Bu binde 8'e kadar yükselen vergi 
nispeti çok idi. Çünkü arazide verim, bugün 
Türkiye'de hâlâ düşüktür ve ilkel usullerle ta
rım yapılmaktadır. Bugün Türkiye'de makina-
h ve verimli bir ziraat daha yapılamamaktadır. 
Makinah ve verimli ziraat yapılamayan yerler
de, iklim ve hava şartlarına bağlı bir tarım usu
lüne tabiyiz bu memlekette. Beş sene mahsul 
olur, üç sene olmaz, on sene mahsul olmaz, üç 
sene olur... Böyle bir memlekette binde 8 - bin
de 10'a kadar olan vergi nispetleri çok idi. 

Tarımda bugün almteri ile çalışmaktan baş
ka verim almanın imkânı yoktur. Bugün top
raktan alınan vergi, o toprak üzerinde çalışan in
sanların yevmiyeleri, emeklerinin karşılığıdır. 
Emekten vergi alıyoruz demektir. Toprak bi
zatihi bir servet değildir. Esasında toprak, dur
duğu zaman irat getiren bir şey değildir. Ama, 
emlâk, akar durduğu zaman gelir getiren şey
lerdir. Toprak üzerinde çalışmadığınız müddet
çe, bilfiil mal sahibi olarak toprak üzerinde ça-
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lışmadığınız müddetçe, topraktan gelir almak 
mümkün değildir. Toprak reformu olmasaydı 
bu hususu daha rahat konuşacaktık. Şimdi siz 
bu araziden bu vergiyi alırken binde 3'ü as bul
duğunuz zaman, nasıl üretim yapıldığını, köy
lünün üretiminin sürekli ve devamlı olduğunu 
hesap etmeniz lâzım gelmektedir. 

Türlriye'de tarım üretiminde bir gelir var
dır. Bu gelir, üretime göre şu kadardır ve bu ka
dar da vergi verilmesi lâzımdır. Bu hesaplar 
içerisinden büyük adaletsizlikler doğacaktır. 
Ama tekrar ediyorum ve diyorum ki, şu toprak 
reformu tasarısı oînısyaydı da, bu kanun tasarı
sını daha rahatlıkla konuşmak imkânını onlay
dık. Fakat yine Yüce Meclisin, bilhassa bu Ara
zi Vergisi üzerinde iyi düşünmesi lâzım gelmekte
dir ve iyi düşünmesi lâzım gelecektir. Hakika
ten, bu verigîer iyi bir uygulamaya gidilir ve 
toprağın hakikî değeri rayiçlere göre tespit edi
lirse, bu nispet üzerinden vergi almakta bir ada
letsiz olacağını zannetmiyorum. Yok beyan
namelere güvenilir, yüz bin liralık bir mala on 
bin liralık bir değer koyar ve sis de bunu kabul 
ederseniz, elbettaki bundan büyük adaletsizlikler 
doğacaktır, büyük haksızlıklar olacaktır. 

Şurası muhakkak ki, 1970 tarihinde çıkan 
1319 sayılı Kanun da kifayetsiz ve adaletsiz bir 
kanundur. Uygulamaya geçmeden bu kanun 
üzerinde bir değişikliğin getirilmiş olması da bu
nu göstermektedir. Esasen Maliye Bakanlığı da 
bu kanunu iki seneden beri meriyete koyamadı, 
Meriyete koyamamasınnı sebebi, yalnız personel 
meselesi değildi. Bu süre zarfında halk da din
lendi, birtakım şikâyetler de dinlendi ve bu ka
nunun eksiklikleri anlaşıldı. Bu bir eoy değil
dir. Bir kanun tasarısı kanunlaşabilir ve uygu
lamadan önce de aksaklıkları meydana çıkara
bilir. Bu bir şey değildin Nihayet kanun da 
sosyal bünyenin bir meselesidir. Bu, demokrasi
lerde olabilir. Ancak, diktalarda bir kanun ge
lir, çıkarılır ve tatbik edilir. Ama demokrasi
lerde kanunlar meclislerden çıkar, uygulamaya 
geçilir veya geçilmez; aksaklıkları anlaşılınca 
da değiştirilir. Bundan bir şey çıkmaz. Bundan 
dolayı kanun tenkidedilmez ve bundan dolayı 
da Maliye Bakanlığı tenkitlere maruz kalmaz. 
Ben arkadaşlarımın bu tenkitlerine iştirak etmi
yorum. 

Şimdi binde 3 nispeti üzerinde Meclisimizin 
çok düşünmesi lâzım gelir. Ben, mutlaka buna 

az veya çok demek istemiyorum. Bunun üzerin
de Sayın Maliye Bakanının bize detaylı bilgi 
vermesi karşısında, miktar üzerinde oyumu kul
lanırken düşüneceğim. Ama, böyle yuvarlak 
hesaplarla, Türkiye'de tarım gelirlerinden şu ka
dar para almıyor, şu kadar eder ve azdır gibi, 
toparlak ve detayları öne sürülmeyen bilgilerle 
verginin nispeti üzerinde karar vermemiz güç
tür. Ama, siz bize bütün detayları ile bir top
rakta nasıl üretim yapıldığını, nasıl mahsul alın
dığını; (Tarımdaki gelirimiz gün geçtikçe art
makta, yarın tarım vergisi de alacağız) hem ta
rımdan, hem topraktan vergi aldığımızı da he-
sabederek bize bilgiler verirseniz, biz bunu düşü
nür ve binde 3 üzerinde kararımızı kesin olarak 
tayin ederiz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özlen, 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Mümkün mertebe çok kısa vaktinizi almaya 

çalışacağım. 
Arazi ve Bina Vergisinde bir değiştirge yap

mak prensibinde, görüldüğü üzere kimsenin bir 
ihtilâfı yoktur. Bunu 1319 sayılı Kanunla yap
mışız. 1819 sayılı Kanunu simdi değiştirmek üze
re getirilen yeni bir tasarı ile karşı karşıya bu
lunuyorum. 

Biz komisyonlarda bir âdet edinmiştik; ev
velâ Hükümetten izahat alıyorduk, mütereddit 
noktalar üzerinde konuşma yapıyorduk ve daha 
kolay oluyordu, isterdim ki, bu kanunda da 
burada bunu tatbik edelim. Bu mümkün olmadı
ğı için, hafızamda kalan toparlak rakamlarla 
Hükümetin bize verdiği bilgiyi arzeclerek, bu 
kanunda ne gibi eksiklikler gördüğümü, hangi 
istikametlerde tamamlayıcı tekliflerde buluna
cağım: izaha çalışacağım. 

Yukarıda bize verilen bilgilere göre, 1319 sa
yılı Kanundan evvelki tatbikatta Bina Vergisi
nin Türkiye'de tahakkuku 700 milyon lira; kü
surları söylemiyorum, tahsili 500 milyon lira; 
Arazi Vergisinin tahakkuku 200 milyon lira, tah
sili 100 milyon lira idi. Yani biz bu konuda 600 
milyon lira vergi alıyormuşuz. 

1319 sayılı Kanuna göre; tatbik edebilseydik, 
1 milyar lira binadan, 1 milyar lira da araziden 
gelecekti. 
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Elimizdeki tasarıya göre ise, bu nispetler 
aynen geçtiği takdirde, 460 yahut 481 milyon li
ra binadan alacağız, 200 milyon lira da arazi
den. Bunlar da tahakkuk olduğuna göre ve 
her tahakkuk gibi fire vereceğine göre, 1319 
sayılı Kanımdan evvelki durumda alacağıma 
parayı almak için, bu kadar kanım çıkarmış, bu 
kadar gayret etmiş, bu kadar genelge yayınHmış 
ve bu kadar insanı da seferber hale getirmiş bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatimce vatan
daşı korkutan verginin miktarı değil, vargının 
çetrefilliği ve almış şeklindeki zorluklardır. 
Meşhur bir söz vardır; «Medeniyet pahalıdır.» 
diye. Vergi vermeyen, rahat yaşamak isteyen va
tandaş medenî olmak iddiasında fazla bulunma
ması lâzım gelen vatandaştır. Meseleyi bu yön
den vazettiğimiz zaman ve sosyal adalet bakı
mından kanunu tetkik ettiğimiz zaman, bu ka
nun araziyi 50 bin liraya kadar muaf tutuyor. 
Aşağı yukarı dağ köylerinde vergiye tabi arazi 
kalmayacak demektir. 100 bin liraya kadar ara
zisi olan vatandaş; bu kanun aynen geçtiği za
man, 50 bin lirası muaf, 50 bin liradan binde 3 
üzerinden 150 lira vergi ödeyecek. 

Binaya gelince: 1955 - 1956 da yapılmış bir 
bina (Dört, beş bina üzerinde tetkikat yapmısım-
dır) ve daha sonra yapılmış binalarda takdirle 
vergilendirilmiş olan miktarlar, yani takdir ko
misyonlarınca bu binalar hakkında takdir edi
len vergiler, elimizdeki tasarıyle 1/2,5 nispetin
de azalmaktadırlar. 15 bin-lira vergi veren bir 
vatandaş, bu duruma göre 6 bin lira vergi vere
cektir. Tanzifat, tenvirat hariç, onu arz etmiyo
rum. 

Şimdi nispetlerin, Hükümet teklifini değişti
rip bu şekilde geçmesinin sebeplerini sayın ar
kadaşlarım «Kanun aceledir, ayrıca da yeni bir 
tatbikattır; hele bir tatbik edelim de, bu tah
minler daha yüksek olacaktır. Bu tahminler de 
yüksek olacağına göre Hükümet de gayret etsin, 
yükseltmeye çalışsın; eğer eksiği kalırsa sonra 
değiştiriz.» şeklinde buyurdular ve büyük mu
cip sebep olarak da, «Bu kanun Senatodan dö
nerse gecikeceği, Meclise gideceği, tatilden evvel 
çıkamayacağı» şeklinde ifadede bulundular. 

Bendenizin kanaati odur ki, kanunları gsc 
fakat temiz çıkaralım. 

Şimdi, bazıları siyasî bunalımların sebepler' 
ni iktisadî bunalımlara bağlarlar, bazıları da 
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iktisadî bunalımların sebeplerini siyasî bunalıma 

[ bağlarlar. Bendeniz, siyasî bunalımların sebe-
I binin iktisadî olduğu kanaatini taşıyaıılarda-
j mm. Parlamento, Hazineden para gitmesine se-

beb olacak her tasarısı ve teklifine «evet» domek-
I te; Hazineye para getirecek her kanun tasarısı 
I ve teklifine de «hayır» demekte ve onlarda kı-
j cmtılar yapmaktadır. Bu hal, bütçelerin büyük 
ı açıklarla kapanmasına sebebolmakta, dolayısıy-

le fiyatları, doîayısıyle para kıymetini etkilemek
te ve siyasî bunalıma bu istikametten gidilmek
tedir. Ben, şahsen bu kanaatteyim. 

Onun için, ya giderlere biraz fren tatbik edip, 
«durun» diyelim, yahut gelirlerde azıcık munsif 
olalım. 

Şahsî kanaatimce bu Arazi Vergisi, Bina Ver
gisi vasatın çok dûnunda nispetler içindedir. 
Kaldı ki, bize başka töhmetler de getirecektir. 
Filhakika, beylik lâftır ya, zaten; «Parlamento 

! üyeleri arazi sahibidirler, Parlamento üyeleri 
emlâk sahibidirler; elbette bu kanunu, kuşa çe
vireceklerdir.» diye konuşulmaktadır. 

I Ayrıca bir mesele daha var: Mahallî idare
ler 1319 sayılı Kanunun tatbik edilmemesi yü
zünden, şu anda müşkül durumdadırlar. Bun
lar maaşlarını zor verir durumdadırlar. 

Vaktinizi fazla almak istemiyorum. 3u bir 
vergi toplama konunu da değildir, B'jlki bir en
vanter maksadı da var işin içinde. Arazimiz ne
dir, binamız nedir, gibi iyi, kötü bir envanter 
maksadı da var. Eeyan usulüne gitmek gibi 
medenî bir yola sapmış olan, yani fevkalâde 
takdire şayan ciheti bulunan ve bu bakımdan 
reform niteliği taşıyan bu kanunun, nispetleri 
ve maddeleri üzerinde de mümkün olan tashiha-
tı yaparak, iyi şekilde çıkması için tekliflerde 
bulunacağım. 

Tekliflerimden birisi, Bina Vergisi oranını 
belirleyen 8 nci maddenin binde 6 yerine, Hü
kümet teklifi gibi, binde 8 olarak tashihidir. 

I Tekliflerimden ikincisi, Arazi Vergisi oranı
nı belirleyen 18 nci maddenin binde S yerine 
binde 5 olarak değiştirilmesidir. (Hükümet tek
lifi binde 10'dur.) 

Ve teknik durum ne kadar el verir biimiyo-
I rum, bunlara ilâveten; mahallî idareler müşkül 
I lıırumdadır diye arz etmiştim, bir geçici madde 
I ile bu. kanunla bunlara ia bir çare getirebilirsek 
| iyi olacağı kanısındayım 
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Muhterem arkadaşlar; bu kanuna maliyeci 
arkadaşlarımız «Bu bir vergi kanunu değildir, 
vergi indirim kanunudur.» diyorlar. Ben şahsen, 
yeni binalarda indirim, eski binalarda vergi ka
nunudur bu diyorum. Bir vergi adaleti getirme
ye matuftur. Bu balamdan, bu kadar külfeti, bu 
kadar zahmeti göze almışken; yine altı ay sonra, 
bir sene sonra tekrar değiştireceğiz diye uğraş-
maktansa, bu tekliflerime iltifat edilerek, şu ka
nunu mümkün mertebe Hükümet tasarısına ya
kın, vatandaşları da fazla rahatsız etmeyecek bir 
biçimde çıkarmaya gayret edelim diye söz almış 
bulunuyorum. Takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka, söz iste

yen sayın üye?. Yok. 
Sayın Bakan, konuşacak mısınız efendim? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

Evet, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Ziya Mü-

ezsinoğlu, buyurun. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı 
hükümlerinin tadili hakkındaki tasarı üzerinde 
söz alan sayın Senato üyeleri, bu tasarıyı çe
şitli bakımlardan eleştirdiler ve bazı sorular 
yönelttiler. Bu sorulara lâyiki veçhile cevap 
verebilmek için, Sayın Başkan, müsaade buyu
rursanız önce Hükümetçe Yüksek Meclislere 
sunulmuş olan tasarının gerekçesini anahatla-
rıyle Yüksek Senatonun dikkat nazarına arz 
etmek istiyorum, öyle zannediyorum ki, böyle
ce sorulan sorular üzerine arz edeceğim cevap
ları daha iyi değerlendirmek imkânı hâsıl ola
caktır. 

Esasen, Hükümetçe sunulan tasarının Millet 
Meclisince büyük ölçüde değiştirilerek Yüksek 
Senatoya takdim edilmiş olması da böyle bir 
açıklamayı zorunlu kılmaktadır. 

Sayın Başkan, bilindiği üzere memleketimiz
de bina ve arazi 1930 yılında yürürlüğe kon
muş olan iki ayrı kanunla... 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, Tüzüğü
müze göre hitap, Umumî Heyete olur; beynelmi
lel toplantılarda usul değişikliği oluyor galiba. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — ikazınız için teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 
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Sayın Senato üyeleri; 
Bilindiği üzere memleketimizde bina ve ara

zi, 1930 yılında yürürlüğe konmuş olan İM 
ayrı kanunla vergi mevzuuna alınmıştı. Bina, 
1837 sayılı Kanuna göre vergilendirilmiş, arazi 
ve arsalar ise 1833 sayılı Kanunla yine vergi 
mevzuuna alınmıştı. Bu kanunların özelliği, 
tahrir esasına dayanmalarındaydı. Binada, gay
ri safi irattan hareket suretiyle tespit edilen bir 
kıymet vergiye matrah olarak kabul edilmiş, ara
zide ise takrirle tespit edilen bir kıymet, vergi 
mevzuu olarak kabul edilmişti. Bu sistemin 
büyük aksaklığı bu noktada toplanıyordu. Nite
kim, 1930'u takibeden yıllarda fiyat ve kıymet 
hareketlerinin aldığı istikamet ve vardığı seviye 
bu kanunların zamana nazaran çok geride kaldı
ğını açık bir şekilde ortaya koydu. 

1319 sayılı Kanun, işte bu bakımdan Bina ve 
Arazi vergilerinin bünyesinde geniş bir ıslahat 
yapmayı hedef almış bulunuyordu ve bu bakım
dan denilebilir ki, vergi sistemimizde bir reform 
niteliğini haiz oluyordu. 

Gerçekten, bu kanun donmuş bir sistem olan 
tahrir usulünün yerine beyan usulünü getirmiş
ti. 1319 sayılı Kanuna göre, vergi matrahı tah
rirle veya tadille tespit edilen kıymet veya irat 
değil, gerçek değerdir. Böylece biraz evvel arz 
ettiğim mahzur bu kanunla giderilmiş oluyordu. 

1319 sayılı Kanuna reform niteliğini veren 
özellik, sadece bu husustan ibaret değildir. Bu 
kanun, aynı zamanda mahallî idarelerin kaynak
larını güçlendirmeyi hedef ittihaz etmişti. Bu 
sebepledir ki, istisna ve muafiyetler bu açıdan 
yeniden gözden geçirilmiş olduğu gibi, ayrıca 
vergi nispetlerinde de bu anlayış içinde bazı 
düzeltmeler yapılmıştır. 

1319 sayılı Kanun başka bir balamdan da 
reform niteliğini taşıyordu. Bu kanunda malî 
tatbikatımızda mevcudolan ikili vergi idaresi il-
^a edilerek bire irca edilmiştir. Başka bir tabir
le, mahallî idarelere ait vergilerin tarh ve tahsili 
- ki, bu idareler için çok güç ve külfetli oluyor-
1u - bunlardan alınarak, malî idarenin bünye
line yerleştirilmiş oluyordu. 

Kısaca arz ettiğim bu vasıfları ile vergicili
ğimizde bir merhale teşkil ettiğini belirtmece ça
lıştığım 1319 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten 
sonra, itiraf etmek lâzım gelir ki, tatbikatta ba-
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z\ güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu nokta üzerin
de duran sayın senatörlere hiç şüphesiz ki, hak 
vermemiz gerekmektedir. 

Söz konusu güçlüklerin en büyüğü, Emlâk 
Vergisi aslında aynî bir vergi olmasına rağmen, 
şahsî vergilerde olduğu gibi, beyanların toplan
ması esasının kabul edilmiş olmasından ileri ge
liyordu. Bu kanunda, bir taraftan aile reisi esa
sına göre beyanda toplama esasını kabul edil
diği gibi, ayrıca aynı ilçe içerisinde bulunan em
lâkinin de yine vergi bakımından toplanması esa
sı kabul edilmiştir. Bu, tatbikatta bazı güçlük
lere sebep olacak bir hüküm olduğu, gibi aynı 
zamanda bu verginin karekterine de uygun düş
müyordu. 

Öte yandan, yine 1319 sayılı Kanunda müte
rakki nispet esasının kabul edilmiş olması da, 
aynî bir vergi olması dolayısıyle, bu verginin 
karakteri ile bağdaşacak bir husus teşkil etmi
yordu. 

Bundan önceki Hükümet bu hususları nazarı 
dikkate alarak 1319 sayılı Kanunun tatbikatını 
kolaylaştırmak ve arz ettiğim bu hususları dü
zeltmek üzere, bilinen tasarıyı Yüksek Meclisle
re sunmuştu. 

Bu noktada tasarıda yer alan hükümleri uzun 
boylu izah etmeden evvel, Hükümetin teklifleri
nin, toplama esasının kaldırılmasında bilhassa 
ifadesini bulduğunu; ayrıca Emlâk Vergisinde 
gerek bina, gerek arsa ve arazi için kabul edil
miş olan müterakki nispetin kaldırılarak, müte
nasip bir şekle irca edilmiş olduğunu da ilâve 
etmekte fayda görüyorum. 

1319 sayılı Kanunda binalar için kabul edi
len vergi nispeti binde 7, 8, 9, 10 olarak tespit 
edilmişti. Hükümet tasarısında bu nispet binde 
8'e irca edilmiştir. 

1319 sayılı Kanunda yine arazi için kabul 
edilen nispet binde 2, 3, 4, 6, 8, 10 olarak ve ka
demeli şekilde tespit edilmiş bulunuyordu; bu 
nispet, Hükümet tasarısında binde 10'a bağlan
mıştır. Nihayet, arsalar için 1319 sayılı Kanun
da kabul edilmiş olan binde 15 nispeti Hükümet 
tasarısında aynen muhafaza edilmiştir. 

Millet Meclisince yapılan incelemede bu nis
petler önemli ölçülerde indirildiği gibi, özellik
le Arazi Vergisindeki istisna ve muafiyetler de 
geniş ölçüde değiştirilmiştir. 

Bu sebepledir ki, sayın hatiplerden bazıları
nın da işaret ettikleri gibi, biz, vergi varidatı
nın Millet Meclisinde yapılan düzeltmeler ve 
değiştirmelerden sonra geniş ölçüde azalacağı 
hususunu ortaya koymuş bulunuyoruz. Gerçek
ten, bina için Hükümet tasarısında öngörülen 
binde 8 nispeti, bu binanın mesken veya akar 
olmasına göre, binde 4 ve 6ya indirilmiş; ara
zide öngörülen binde 10 nispeti, binde 3'e ve 
arsalar için öngörülen binde 15 nispeti de; son 
nüfus sayımına göre bağlı olduğu ilçenin bele
diye nüfusu 25 000'e kadar olan yerlerde binde 
5, daha yukarıları için binde 8 ve 10'a indiril
miş bulunmaktadır. 

Bu indirmelerin vergi varidatı üzerinde yap
tığı tesirleri maddeler üzerindeki konuşmalar 
sırasında ayrıca ve bütün teferrüatıyle Heyeti
nize arz etmeye çalışacağım. Yalnız, tümü hak
kında şimdiden bir fikir vermek lâzım gelirse, 
zannederim ki şunu kısaca ifade etmek faydalı 
olabilir : 

1319 sayılı Kanuna göre Bina Vergisinde ya
pılan ve 1969 yılma aidolan tahsilat 510 milyon 
lira idi. 1319 sayılı Kanun aynen yürürlükte 
kaldığı takdirde beklediğimiz varidat 900 mil
yon lira olarak hesaplanmıştı. Hükümetçe ge
tirilen tasarıda öngörülen nispetler 750 milyon 
liralık bir varidata imkân veriyordu. Millet 
Meclisinde yapılan son değişikliklerden sonra 
yapılan hesaplar, Bina Vergisinde elde edilecek 
gelirin 460 milyon lira raddesinde olacağını or
taya koymaktadır. Bu husus, arazide de şu şe
kilde kendisini göstermektedir : 1970 rakamla
rına göre Arazi Vergisi tahsilatı; ki bu rakama 
Arsa Vergisi de dahildir, 220 milyon liradır. 1319 
sayılı Kanunun aynen uygulanması halinde, el
de edilecek varidat 400 milyon lira olarak hesap
lanmıştı. Hükümetçe getirilen tasarı bu vari
datı artırmaya imkân verecek nitelikte idi ve 
biraz evvel arz ettiğim nispetler aynen kabul 
edildiği takdirde, varidatın 600 milyon lirayı 
bulacağı tahmin edilmişti. Yüksek Senatoda, 
ougün incelenmekte bulunan metinde yer alan 
nispete göre ise, elde edilecek varidatın 200 mil
yon İkayı bulacağı tahmin edilmektedir. Bu ba
kımdan özetlemek lâzım gelirse, Arazi Vergisin
de 220 milyon lira civarında olan halihazır va
ridatın 200 milyon liraya düşeceği, Bina Vergi
sinde ise 500 milyon liranın üstünde olan bugün-
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kü fiilî tahsilatın 460 milyon liraya düşeceği an
laşılmaktadır. Bu netice, hiç şüphesiz ki Devlet 
Hazinesinden ziyade, doğrudan doğruya mahal
lî idareleri ilgilendirmektedir. Çünkü, Hazine 
olarak Maliye Bakanlığı bu tahsilatın yalnız 
% 20'siyle ilgilidir ve tarh ve tahsil masraf lan 
dolayısıyle ancak bu ölçüde Emlâk Vergisinin 
varidatından bir hisse almaktadır. 

Bu itibarla, vergi nispetlerinin indirilmesin
den sonra, bu vergilerden elde edilecek hâsılat
ta vukubulacak azalma, büyük ölçüde mahallî 
idarelerin kaynakları üzerinde tesirini göstere
cektir. Bu idarelerin halen bu bakımdan esasen 
güç durumda bulundukları da göz önüne alına
cak olursa, bundan sonra da durumun daha da 
kctüieşeceğmi ve hizmet güçlerinin daha da aza
lacağını kabul etmek gerekmektedir. 

Bu hususları böylece Yüksek Heyetinizin dik
katine arz ettikten sonra, sayın hatijderin üze
rinde durdukları başlıca noktalar hakkında dü
şüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Yalnız bundan önce, sayın hatipler de değin
dikleri için. bir noktayı belirtmekte fayda görü
yorum. Geçici Komisyon raporunun 2 nci sayfa
sının î î nci maddesinde ve bu sayfanın sonunda 
yer alan iki paragrafta mevcut ifade, bir bakı
ma bugün Yüksek Heyetinize gelmiş olan tasa-
rıyle benim de mutabık bulunduğum şeklinde yo
rumlanmak istendi veya yorumlanabileceği ifade 
edildi. 

Biraz ence yapım:; olduğum maruzattan da 
anlaşılacağı üzsre, bendeniz Millet Meclisinde 
Hükümet tasarısı üzerinde, özellikle nispetler 
bakımından yapılan değişikliklerle mutabık ol
madığımız gibi, Hükümet olarak, Yüksek Ssna-
tonun Geçici Komisyonunda yapılan değişiklik
lerle de; ki bu değişiklikler Millet Meclisi met
ninin aynen kabulü şeklinde tezahür etmiştir, 
mutabık bulunmadığımızı açıklıkla ifade etmiş 
bulunuyorum, 

Komisyon çalışmaları sırasında vergi kaybı 
üzerinde duruldu ve bu kayıpların önlenmesi için 
tedbirler alınıp alınmadığı bir sual olarak bana 
tevcih edildi. Bu suale verdiğim cevapta; Türki
ye'de vergi kayıplarının mevcudolduğunu ve bu 
kayıplar önlenebildiği takdirde, vergi gelirleri
nin önemli ölçüde artırılabileceğini ve bu sebep
ledir ki, Hükümet programında da ifade edilmiş 
olduğu üzere, 1973 yılında yürürlüğe girecek 
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olan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının fi
nansman ihtiyacını karşılarken, yeni vergiler 
getirmekten ziyade, vergi sistemimizi ve vergi 
idaremizi bu anlamda gözden geçirmek suretiyle 
ek finansman ihtiyacını karşılayacağımızın yer 
alınış olduğunu arz ettim. Bu itibarla, bu nok
tayı. burada da bir kere daha Yüksek Heyetiniz 
huzurunda belirtmekte fayda görüyorum. 

Sayın Hazerdağlı, tasarıyı eleştirirken özel
likle üç konuda tarafımdan açıklama yapılma
sını. arzu ettiler. 

Bunlardan ilki Emlâk Vergisiyle, gelir dağı
lımı arasındaki ilişkiye taallûk etmektedir. Em
lâk Vergisi ve daha çok bu vergi diğer vergiler
le birlikte; yani Gayri Menkul Alım Vergisi, 
Gayri Menimi Kıymet Artış Vergisi ve Emlâk 
Vergisi bir sistem olarak bir arada kabul edil
diği takdirde, bunların gelir dağılımını müspet 
yönde etkileyecek vergiler olduğunu söylemek 
doğru olur. 

Emlâk Vergisinde, özellikle Arazi Vergisin
de nispet bakımından yapılan değişiklikler, da
ha açık bir ifadeyle, Arazi Vergisi nispetinin 
önemli ölçüde indirilmiş olması, şüphesiz ki bu 
bakımdan menfi bir unsur teşkil etmektedir. 

Sayın Atalay, ayrıca toprak ref ormuyle, Ara
zi Vergisindeki bu düşük nispet arasında bir iliş
ki kurmak üzerinde durdular ve bu hususun va
rit olup olmadığını bir sual olarak bana tevcih 
ettiler. 

Anayasamızın 38 nci maddesinde bu konuda 
uygulanacak hükümlerin esası tespit edilmiş bu
lunmaktadır. Bu hükümler gözönüne alındığı 
takdirde, vergi değeri de bir bakıma istimlâk 
bedelinin tespiti bakımından ölçü olarak kabul 
edilmiş olduğuna göre; düşük vergi nispetinin, 
mülk sahiplerini daha çok ve daha yüksek be
yanlarda bulunmaya sevk etmesi dolayısıyle, 
reform yapılacak bölgelerde bu konuyla bir do
laylı ilginin ortaya çıkabileceğini söylemek 
doğru olur kanısındayım. 

Nihayet Sayın Hazerdağlı, Emlâk Vergisinin 
bu haliyle sanayileşmeyi güçleştirip, güçleştir
meyeceği üzerinde durdular. 

Emlâk Vergisinin ve bu çeşit vergilerin 
amaçlarından biri, statik servetleri dinamik ha
le getirmek suretiyle ilgili memleketin ekono
misinde sanayileşmeyi teşvik etmek olarak gös
terilir. Hiç şüphesiz ki, bu vergiler, ilgili mem-
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leketin şartlarına uygun ölçüler içinde yürür
lüğe konulduğu nispette, bu gaye tahakkuk et
tirilebilir. 

Bu balkımdan bendeniz, Emlâk Vergisinde 
nispetler bakımından yapılan değişikliğin, daha 
doğrusu indirimlerin sanayileşmeye yine do
laylı olarak menfi bir etkisi olabileceğini ifade 
edebilirim, 

Sayın Bilgen, kanunun tatbikatiyle ilgili 
olarak bazı tereddütlerin izalesi ihtiyacına te
mas ettiler ve bu arada özellikle tasarının 7 nci 
maddesiyle değiştirilen 1319 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinde yer almış bulunan arsa tarifi 
üzerinde durdular. 

Bu maddede, «Belediye sınırları içinde, be
lediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır» ifiidesi 
yer almaktadır. Bu tarife göre imar parseli 
görmeyen arazi, arsa değildir. Ancak, belediye
ce parsellenen arazi arsa sayılacaktır. Belediye 
sınırları içinde belediyece parsellenmemiş bu
lunan tarla, bahçe veya bostanlar arsa sayılma
maktadır ve bu itibarla arsa vergisine değil. 
arazi vergisine tabi olacaktır. 

Sayın Kalpaklıoğlu, tasarıyı çeşitli bakım
lardan eleştirirken, birçok hususlar üzerinde 
ayrı avrı durdular ve bunların başında bu 1319 
sayılı Kanunla getirilmiş bulunan be~/an usulü
nün, dünyanın hemen hemen başka hiç bir ye
rinde bulunmadığını, 1319 sayılı Kanun Yük
sek Senatoda müzakere edilirken de bu hususun 
yine bu şekilde tespit edilmiş bulunduğunu ifa
de ettiler. 

Gerçekten, Emlâk Vergisinde beyan usulü 
dünyada çok yaygın değildir. Özellikle, Birle
şik Amerika'da bazı devletlerde tatbik edilmek
tedir. Elimizdeki rakama göre, 18 devlet beyan 
usulü üzerine bu vergiyi uygulamaktadır. Bir
leşmiş Milletler, ikinci Dünya Harbinden son
ra, tahrir yerine beyan usulüne gidilmesini tav
siye etmiş ve bunu mümkün olduğu kadar yay
maya çalışmışsa da, geri kalmış memleketlerin 
çoğunda bu imkân gerçekleştirilememiştir Sa
nayileşmiş memleketler ise, o memleketlerde 
esasen kadastronun tamamlanmış bulunması. 
gerek binanın ve gerekse arazinin ve arsanın 
kadastro kıymetlerinin belirlenmiş olması dola-
yısıyle, beyana gitmeyi daima zarurî görmemek
tedirler. Bu durum, o memleketlerde gayrimen
kul fiyatlarında dalgalanma olduğu takdirde, 

kadastro kıymetlerine belli emsaller tatbik et
mek suretiyle, vergiyi zamanın ihtiyaçlarına uy
gun bir hale getirmeye imkân vermektedir. 

Sayın Kalpaklıoğlu, verginin âdil olmadığı 
üzerinde durdular. 

Aslında öyle zannediyorum ki, vergicilik ba
kımından âdil olmayan, 1833 ve 1837 sayılı ka
nunlardı. Şöyle ki; 1837 sayılı Kanuna göre, 
binalardan biri eğer daha eski bir tarihte ya
pılmışsa, o tarihte iradı tespit edilmiş olacağı 
için, bu bina, hemen bitişiğinde yapılmış olan 
Treni bir binaya nazaran, bu yeni binanın iradı 
ise bugünkü rayice göre tespit edilmiş olacağı 
;çin, çok farklı şekilde vergilendirilmesini in-
tacediyordu ve eski binadan alman verginin 
büyük derecede düşük olmasına rağmen, yeni 
binadan alman verginin ona kıyasla, kıymetleri 
aynı olsa dahi, çok daha yüksek olmasını gerek
tiriyordu. 

1319 sayılı Kanun bu adaletsizliği ortadan 
kaldırmış ve gerçek değer esasını getirmek su
retiyle, gerek binada, gerekse arazi ve arsada, 
bir anlamda vergi adaletini tesis etmiştir. Böy
lece, aynı değerde olan, alım - satım değeri 
ı,ynı bulunan bina, arazi ve arsalar aynı nispet 
üzerinden vergilendirilmiş olacaktır. 

Sayın Kalpaklıoğlu'nım, Komisyon raporu 
ve bu vesile ile bana atfen üzerinde durdukları 
hususlar hakkında daha önce maruzatta bulun
muş oluyorum. 

Sayın Başbakan ile ilgili sözlerine gelince: 
Bu konuda da zannediyorum ki, şu hususu açık
lamak yerinde olur. 

Yüksek Meclislere sunulmuş olan Hükümet 
programında vergi reformu, kısa ve uzun va
deli olarak 2 ayrı yönü ile a3/nı zamanda ele 
alınmış ve kısa vadeli vergi reformu konusunda, 
Hükümet programının basılı şeklinin 11 nci say
fasında da görüleceği üzere, Melen Hükümetinin 
Meclislere sunulmuş bulunan vergi kanunlarını 
takibederek intaç etmeye çalışacağı açıkça ifa
desini bulmuştur. Buna karşılık, vergi reformu
nun uzun vadeli yönü ile ilgili olarak; bu husu
sun Üçüncü E eş Yıllık Kalkınma Planı İle birlik
te ele alınacağı ve bu planın ortaya koyacağı ek 
finansman ihtiyacına göre, doğrudan doğruya 
yeni vergilere gitmeden ve prensip itibariyle 
~ıevcııt vergi sistemini kendi içinde tamamlaya
cak ve vergi idaresini daha etken bir hale geti
rerek vergi varidatını artırmak suretiyle karşı-
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lanmaya çalışılacağı ve bu şeklîde netice elde 
edilmediği takdirde, yine vergi sistemi üzerinde 
gerekli değişiklikleri yapmak yoluna gidileceği 
ifade edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, Hü
kümet Başkanının Hükümet programında yer 
alan bu hususlarda ki, görüşü ile bu kanun ko
nusundaki görüşü de zannediyorum ki bu şekli 
ile Heyetinize ulaşmış olmaktadır. 

Sayın Babüroğlu ve Sayın Dikeçligil, kanu
nun tatbikatı ile ilgili olarak çeşitli konulara te
mas ettiler ve hazırlanan bir kanunun memle
ketin şartlarına uymamasının tatbikatta güç
lükler doğurabileceğini; 1319 sayılı Kanunun 
uygulanmadan değiştirilmesi yoluna gidilmesi
nin de, bunun acı bir misalini teşkil ettiğini ifa
de ettiler. Bunun bir gerçek olduğunu kabul 
etmek gerekir. Fakat yine zannediyorum, onun 
yanında şunu da belirtmek doğru olur ki, 1319 
sayılı Kanunu tatbik etmek için elinden gelen 
bütün gayreti göstermiş olan Hükümet, alacağı 
pratik tedbirlerle bu kanunu en başarılı bir 
şekilde uygulayamayacağını görünce, tespit edi
len güçlükleri gidermek ve kanuna daha gerçek
çi bir hüviyet vermek için bir değişiklik tasarısı 
ile Yüksek Meclislerin huzuruna gelmekten de 
çekinmemiştir. Bunu, öyle zannediyorum ki, 
bir samimiyetin ifadesi olarak da ayrıca kay
detmek gerekir. 

Sayın Hazerdağlı, Kanunu ve değişiklik ta
sarısını birçok bakımlardan, daha doğrusu 2 ay
rı bakımdan talihsiz bir tasarı olarak nite
lediler. özellikle arazi vergisinin nispetinin 
binde 3'e düşürülmesi dolayısıyle ortaya çıkan 
duruma temas ederek, bu konuda mütemmim 
izahata ihtiyaç bulunduğunu belirttiler. 

Konuşmamın başında, arazi vergisinde ve 
bina vergisinde nispet bakımından yapılan de
ğişikliklerin varidat üzerinde yaptığı menfi et
kileri, daha doğrusu yapacağı menfi etkileri ra
kamlarla arz etmiştim. Nispet maddesine gelin
ce : Zannediyorum ki, bu hesaplarımızı nasıl 
yaptığımızı, konuyu bütün yönleri ile açıkla
mak bakımından, ayrıca ortaya koymakta da 
fayda olacaktır. 

Sayın özlen, ayrıca Kanunun özellikle nis
petler hükmü fecrinde durdular. Bu konudaki 
görüşlerimi de yine başlangıçtaki açıklamalarım 
sırasında Yüksek Heyetinize arz etmiş bulunu
yorum. 

Sayın Senato üyeleri, bu kısa açıklamam ile 
Yüksek Heyetinize 1319 sayılı Kanunla Türki
ye'de vergi reformu çalışmalarının yeni bir aşa
masına gelinmiş olduğunu ve böylece arazi, bina 
ve arsa vergilerinde eskimiş ve donmuş bir sis
temin yerine, memleketimizin gerçeklerine uy
gun yeni bir sistem getirmiş olduğunu arz etme
ye çalıştım. Bu sistem, aynı zamanda mahallî 
idarelerimizin kaynaklarının artırılmasını ve 
hizmet güçlerinin artırılmasını öngörüyordu. 

Yine maruzatım arasında belirtmeye çalıştı
ğım gibi, kanunda, özellikle getirilen Hükümet 
tasarısında; Millet Meclisinde istisnalar ve bil
hassa nispetler bakımından yapılan değişiklik
ler, belirtmek gerekir ki, kanunun bu vasfını 
önemli derecede menfî yönde etkilemiştir. Bu 
bakımdan Yüksek Heyetinizin tasarı üzerinde 
yapacağı tasarruflar Türkiye'de başlamış olan 
vergi reformunun hedefine ulaşması bakımından 
özellikle önem arz etmektedir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Bakandan sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Bakan, ben konuştuğum zaman burada olmadığı 
için, benim konuşmalarımın mühim bir kısmına 
değinmedi. Fakat bölgemizde, bölgemiz halkı
nı ilgilendiren gecekondu mevzuu vardır. Hazi
ne, özel idare, vakıflar, belediye arazisi üzerin
de kurulan gecekondu sahipleri ne şekilde be
yanname dolduracaktır? Bu araziler arazi ver
gisinden muaftır. Vergiden muaf olan bir ara
zi üzerindeki bir bina ile, vergiye tabi olan bir 
arazi üzerindeki bir binanın vergi değerlendir
me durumu aynı olmadığına göre, bunların be
yannamedeki değer durumu ne şekilde hesapla
nacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen cevaplayı
nız. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — 1319 sayılı Kanunun tatbikatını 
çeşitli tebliğlerle Maliye Bakanlığı açıklamaya 
çalışmış bulunmaktadır. Sayın senatörün üze
rinde durduğu husus, 2 numaralı tebliğde bü
tün teferruatı ile açıklanmış bulunuyor. Zanne
diyorum ki, böylece herhangi bir yanlış anlayı
şın ortaya çıkması ve tatbikatta bir yanlışlığa 
mahal verilmesi de önlenmiş bulunmaktadır. 
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BAŞKAN — Kâfi efendim, o kadar. 
Sayın Bilgen buyurunuz, sorunuzu sorunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bir kısa sorum 
var. Sayın Bakan biraz evvel temas etmediler. 

Belediye hudutları içerisinde olan yeşil saha, 
okul yeri, ve saire olarak gösterilip de, ileride 
kamulaştırılacak yerler sahibi tarafından şu an
da kullanılmayacak haldedir. Bunların değer
leri belli değildir. Civarındaki arazinin değeri 
üzerinden muamele yapıldığı takdirde, arazi ka-
mulaştırılırken bu esas mı olacaktır? Veya be
lediyeler ve kamu tüzel kişiliklerinin bir usulü 
var mıdır? Son tebliğde göremiyorum. Bu hu
susa ait bir açıklama var mıdır? Veya böyle 
bir düşünceleri var mıdır? 

5. — Adalet Partisi Grup Başkanı Ahmet 
Nusret Tuna'nın; 17 Temmuz 1972 Parzartcsi 
günü de Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına 
dair önergesi (4/36) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun; 

gündemdeki işleri müzakere etmek üzere 
17 Temmuz 1972 Pazartesi günü de toplantıya 
çağırılmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanı 
A. Nusret Tuna 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
normal toplantı günlerinin dışında toplantı pek 
yapılamıyor. 

V. — GÖRÜŞÜLE 

X 2. —- 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadî İşler 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/546; C. Senatosu 1/97) (S, Sa
yısı : 120) (Devam) 

BAŞKAN — Emlâk Vergisi kanun tasarısı
nın tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru anlaşıldı de
ğil mi efendim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Anlaşıldı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Kanunun 30 ncu maddesinde ka
nunen kullanılması kısıtlanmış gayrimenkuller 
ile ilgili olarak bir hüküm yer almaktadır. Bu 
hükmün nasıl uygulanacağı tebliğlerimizde açık
lanmıştır. 

BAŞKAN — Peki efendim, tamam. 
Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

kanun tasarısının açık oylamasına 126 sayın 
üye iştirak etmiş, 124 kabul, 2 çekinser oy kul
lanılmış olup, tasarı kanunlaşmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, radyo ile anons edi
lecek. Biz bu ifadeden onu da anlıyoruz. Dün
kü toplantı günümüzde maalesef bir hata oldu, 
anons yaptıramadık. O itibarla ekseriyet sağla
namadı. Arkadaşlarımız Pazartesi günü ekseri
yetin sağlanacağını ümidettikleri için bu öner
geyi veriyorlar. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Mutat toplantı saatimiz 15,00 olduğu için 
Pazartesi günü saat 15,00'te toplanılacaktır. 
Birleşim kapatılırken de bu tefhimi ayrıca ya
pacağım. 

İŞLER (Devam) 

îki önerge var, aykırılık derecesine göre 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
a) Arazi Vergisi nispetinin 
50 000 liraya kadar binde üç 
50 001 liradan 100 000 liraya kadar binde 

beş 

100 001 liradan 500 000 liraya kadar binde 
yedi 

500 001 liradan 1 milyon liraya kadar bin
de dokuz 

sın 

İN 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GE1IEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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1 milyon liradan yukarı arazi için, binde 10 
olmak üzere, 

b) Arsalar için vergi nispetinin 
Son nüfus sayımına göre bağlı olduğu ilçe 

belediye nüfusunun, 
25 000'e kadar olan yerde binde 5 
25 001'den 100 000'e kadar olan yerde bin

de 8 
100 001 'den 500 000te kadar olan yerde bin. 

de 10 
500 001'dem. yukarı olan yerlerde binde 12 
c) Bina Vergisinin nispetinin 
200 0C0 liraya kadar olan binde 6 
5>AO noıvîcTi ROO 000 liraya kadar binde 8 
500 001 liradan yukarı binde 10'dur, 

şeklinde - madde metinlerinde değişiklik yapıl
mak üzere tasarının komisyona havale edilme
sini saygıyls arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Tasarının Komisyona havalesi
ne hükümet ve komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ ER-
GENELİ (Edirne) — Komisyona iadssini iste
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon istemiyor. 
Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİN*OĞLU 

— Nispet hakkında Hükümetin kendi görüşünü 
muhafaza etmiş olduğunu arz etmiştim. Bu an
layış içinde kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, Komisyona iadesini 
kabul ediyor. Komisyon, iade edilmesini arzu 
etmiyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabu: 
edenler... Etımeyeıte... önerge kabul edilme
miştir. 

İkinci önergeyi arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Maliye Bakanının açıklamasına göre 

Geçici Komisyonun raporunda 2 nci bendindeki 
ifadeler yanlış geçmiştir. Raporun buna göre 
düzeltilmesi için komisyona havalesini saygıyle 
talebederim. 

Kars 
İSırrı Atalay 

SIRRI ATALAY (Kars) — önememi isah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — önergenizi izah eıtmek üzere 
Sayın Atalay buyurun. 

-SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyonların 
raporları ciddî birer belgedir ve onliar, gelecek 
nesillerin tetkiklerine, bilgilerine daima amade
dir. Bu bakımdan, bunların muhtevalarının cid
dî ve eksiksiz olması gerekir. 

Bu sebeple, Sayın Maliye Bakanının açık, 
berrak ve samimî beyanlanyle raporun ikinci 
sayfasının ikinci bendinin son cümleleri ciddî 
bir çelişki halindedir. Bu sebeple, Sayın Baka
nın açıklamaları karşısında Komisyon raporu-
lun mutlaka düze£tiIün<2!3İ gereklidir. 

Komisyon raporunun ikinci sayfasının ikirı-
oi bendimin son cümlesini okuyorum; «Komis
yonumuz, - vergi düzenlemeleri - nin önemi öl
çüsünde bu - düzenlemelerin uygulanması - nın 
da ehemmiyet taşıdığı gerçeği üzerinde titizlik-
ie durmuş ve - kontrollü ve sonuç alıcı uygu
lamalar - ile çok daha yüksek seviyede gelir el
de edilebileceğini savunmuş ve bu görüşler Ma-
'iye Bakanı Ziya Müezzinıoğlu tarafından da 
paylaşılarak benimsenmiştir.» 

Halbuki Sayım Maliye Bakanı, Arazi Vergi
sinde, Bina Vergisinde ve Arsa Vergilerinde, ge
rek muafiyetlerin genişletilmesi, gerek nispet
lerin düşürülmesinde Millet Meclisi metni ille 
ve bu metni benimseyen Komisyon ile beraber 
olmadığını açıkça burada ifade etmiştir. Hal
buki, rapordan öyle anlaşılıyor M, gerek mua 
fiyetlerde gerek nispetlerin düşülmesinde Sayın 
Maliye Bakanı, Millet Meclisinin metni ile ve 
Komisyonun bu gerekçesi ile beraber olmuş şek
linde gözükmektedir.. Bu çelişkinin ortadan kal
dırılabilmesi için, Maliye Bakanının burada 
zapta geçen berrak ifadesinin ölçüsü içerisinde, 
bu gerekçenin değiştirilmesinin zorunluğu var
dır. Bu sebeple Komisyona havalesini talebedi-
yorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ 

EEGENELİ (Edirne) — Sayım Başkan, muhte
rem arkadaşlar; 

Komisyonumuz, Komisyonda cereyan eden 
müzakerelerden mülhem olarak bu raporu ha
zırlamıştır. Haddizatında Sayın Maliye Bakanı
nın kürsüden beyan ettiği fikirlerle mutabakat 
halindeyiz. Herhangi bir vergi kaybı var ise, 
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zaten hükümet Beyannamesinde de onu takiba-
dscîskjsrini hükümıet olarak, ifade etmişlerdir. 
Bu vergi dolayısıyle de herhangi bir vergi kay-
ıbmdan bahsedilmemiştir. 

Binaenaleyh, takririn kabul edilmemesini 
Komisyon olarak rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, raporda bir aykı
rılık var ma efendim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNÖ&LU — 
Sayın Balkan, rapor hakkındaki görücümü arz 
ettim. Buradaki ifade, eğer benim Komisyonda
k i maruzatımın diğer sahalarda alınacak tedlbir-
ler*le verigi kaybı önlenmek suretiyle bu vergiye 
lüzum olmadığı veya nispetlerin indirilmesinde' 
mahzur bulunmadığı şeklinde anlaşılıyorBa, bu
na karşıyım. 

Benim oradaki maruzatım, Türkiye'de vergi 
kayibmm mevcut olduğu, bu kayıpların önlen
mesi ve bu suretle vergi varidatımın artırılması 
hususunun hükümet programında yer aldığı, fa
kat bu metselenr.n ondan ayrı tutulması merke
zinde idi. 

BAŞKAN — Buradaki ifade düzenleme v<s 
uygulamadan bahsediyor. Yani zatıâlnizm söy
lediği ile Komisyonun söylediği arasında her 
hangi bir fark var mı?.. Şöyle anlaşıhyoT'sa, böy
le anî aşılıyorsa şeklinde değil de, buradaki ifa
dede bir aykırılık: var mı? 

MALİYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın üyelerden bazıları, yalnız 
Sayın Hazeordağlı değil, aynı zamanda Sayın 
Kalpaklıoğlu'da bu nicikta ürerinde durdular ve 
iMsinin bir arada söylenmiş olması, zannediyo
rum ki bu intübaı uyandırıyor Sayın Başkan. Bu 
itibarla ben bu açıklamayı yapmak lüzumunu 
hissettim. 

AHMET NÜKHET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, herkesin fikri zapta geçti. 

BAŞKAN — Hükümetin ve Komisyonun be-
yanılari'M dinlediniz. 

Takriri oyliarnııza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmeımiştir. 

Başka takrir var, onu takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıdaki beyan usulünün değiştirilerek 

tahrir usulüne gidilmesi için tasarının Komis
yona iadesini arz ve teklif ediyorum. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıöğlu 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Ka';:Jm:yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ ER-

GENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı

yor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarnuza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Müzakere usulüne dair bir takrir var, tak
dim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
120 sıra sayılı Emlâk Vergisi kanunu tasa-

nsınm maddelerinin müzakeresinde üzerinde 
değişiklik önergesi verilmeyen maddelerin oku
narak oya sunulmasını ve önerge verilen mad
delerde müzakere açılmasına saygı ile arz ve tek
lif e de: im. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Maddeler üzerinde verilmiş tak
rirler vardır. Bunlar üzerinde takrir verilmiş 
olan maddelerde müzakere açılması, diğerleri
nin okunup oylanması şeklindedir. 

ISIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Afta-
lay. 

ISIRRI ATALAY (Kars) — Bu önerge tasa
rının iyice tetkik ve görüşülmesine engel teşkil 
etmektedir. Kabul edilmemesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 noi maddeyi okutuyorum : 
29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununun bazı maddeılerinin kaldırılması, 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen

mesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sa

yılı Emlâk Vergisi Kanununun 4 nıcü madde
sinin (a) fıikrası ile (b) fıkrasının ilk paragra
fı ve aynı maddenin (c) ve (f) fıkraları aşağı-
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daki şekilde değiştirilmiş ve mezkûr maddeye 
aşağıdaki (o) ve (p) fıkraları eklenmiştir : 

a) Katma bütçeli idarelere (mazbut vakıf
lar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy 
tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversite ve 
Devlete' ait binalar; 

b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler 
ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bun
lara bağlı müesseselere ait; 

c) Köylere ve köy biriliklerine ait tarım iş
letme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve 
kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün umu
mî ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak makm-
dıyle işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen
ler ve köy odaları; * 

f) Kazanç gayesi olmamak şartıyle işleti
len hastana, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, 
teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevan
toryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetim
haneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve ko
runmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine 
ait yurtlar ve işyerleri ile benzerleri; 

o) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör 
spor kulüplerine ait binalar (Gelir veya Kurum
lar Vergisine tabi işletmelere aidolmamaları ve
ya bunlara tahsis edilmemeleri şartıyle); 

p) Tarım Kredi, tarım satış kooperatifleri, 
1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden 
kooperatifler ve bu köopertiflerin kuracağı koo
peratif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri 
ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin ve 
Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahibolduik-
ları kendi hizmet binaları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kanun birtakım karşılıklı görüş farklarına 
rağmen bir yön almış bulunmakta. Benim huzu
runuzu işgal etmekteki amacım; bu kanunda 
gördüğüm, belki şimdi tashih edilmesine imkân 
da bulamadığım bir konuya ilişmek içindir. 

Buradaki muafiyetleri tetkik ettiğim vakit, 
gençlerin eğitimine yardım eden kühüphane 
gibi, yurtlar gibi yerlerde devamlı muafiyetin 
verildiğini kıvançla görüyoruz. Yalnız bir hu
sus, devamlı meşguliyetim olduğu için dikkati
mi çekiyor, Gençlerin eğitiminin sürdürüldüğü 

diğer müesiseseleri görmüyoruz. Bu büyük bir 
yanlışlıktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk kültürü 4 ana-
unsuru ile, dili, dini, sanatı, sosyal ilişki ve dav-
ranışlardaki geleneksel yapısı ile tehlikeli bir 
yöne girmiştir. Çünkü, teknoloji, şehirleşme, sa
nayileşme, gelir dağılımı gibi mevzular bir top
lumu iç organizmasından, iç mekaniğinden çö-
zer. Türtk toplumu bir geçidi geçmektedir, Türk 
toplumu bir gelişme devrine girmiştir, Türk top
lumu bir büyüme devrine girmiştir. Böyle top
lumlarda eğer toplum kendi millî kültürüne, ki 
asırlar boyunca geliştirildiği gelenek özlerinden 
ibaret olan kendi has karakterine dikkat et
mezse, o toplum maddî değerler bakımından ne 
kadar gelişirse gelişsin karekterini kaybedece
ği için ileride yozlaşır ve kökünden kopar. Bu 
kadar büyük şeyle bunun ilgisi ne? 

Maliyeci arkadaşlarını kusura bakmasınlar. 
Diyecekler ki, bu aralarda hem paraları istiyor
sun bizden hem de gelip bizi tenkit ediyorsun. 
O ayrı bu ayrı. Bir ıstıraptır bu. hissetmekteyim. 
Bu konmamıştır, Türk gencinin, Türk halkının 
eğitilmeye ihtiyacı vardır. Bu eğitim, bürokra
sinin yalnız başına yapamadığı bir şeydir, ya
pamayacaktır. Türk gençliği ve Türk halkı 
kendi öz değerlerine kendi öz güdülerine daya
narak kendi kendini eğitmenin zevkini tatdığı 
gün, aynı Atatürk gibi o zevki kendilerine ver
diğimiz gün yücelmenin yolunu çok daha iyi 
bulacaktır. Özünde ve tarihî değerlerinde bu 
vardır. Bugün bu tamamen Türkiye'de ihmal 
edilmektedir ve kesin bir şekilde ihmal edil
mektedir. Türk toplumu tehlikeli bir istikame
te gitmektedir. Türk kültürü bozulmaktadır. 
Türk varlığı bozulmaktadır. Bunu yana yakıla 
kendi aramızda söylüyoruz. Türk'e has olan 
o meşhur karakterini, çok zaman aradığımızı 
ifade ediyoruz. Bunun kökü nedir? Bu bir eği
tim meselesidir. Bugün o safhanın içindeyiz. 

Dilim döndüğü kadar yana yakıla, bütün 
Devlet mesullerine bu olayı bir vatan çocuğu 
olarak, heyecanını duyan bir insan olarak ve 
ilişkim de bulunduğu için belki onun da itici 
gücüne kendimi kaptırarak anlatıyorum ve an
latmak imkânını bulamıyorum. Bugün bu tehli
ke ile karşı karşıyayız. Küçücük şeyden niye 
girdin Kaplan buraya diyeceksiniz. İşte bundan 
girdim. 
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Bilim, sanat, kültür ve eğitim gibi mesele
lerle uğraşan ve kamusal tüzel kişiliği veya 
özel tüzel kişiliği bulunan kurumları bir yere 
konmamıştır. Koskoca bir halk kitlesi, gençlik 
kitlesi kendini ayarlamıştır. Toplum kalkınma 
metodunun iki ucu gönüllü güç ve resmî güçtür. 
Rejimin adı ne olursa olsun, bir Devlet yöneti
mi gönüllü gücü resmî güçle dengeli hale geti
remediği, onun gönül gücünü ateşlemediği müd-
dsltçs, hareket etme imkânına sahip değildir. 
benim görüşüm budur. Bu hiç hesaba katılmadı
ğı için, bugün biraz huzurunuzu işgal edip he
yecanlı konuşmak durumunu hissediyorum özür 
dilerim. 

Maddeye bakıyorum, katma bütçeli idareler 
var, .mazbut vakıflar var, il özel idareleri var, 
köylerde köy birlikleri var, kazanç gayesi ol
mamak şartıyîe işletilen hastane, dispanser, sağ-' 
lık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, 
sanatoryum, prevantoryum, öğlenci yurtları, 
düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, 
kütüphaneler, korunmaya muhtaç çocukları ko
ruma birliklerine ait işyerleri ile benzerleri var. 
(A. P. sıralarından «Benzerleri» sesleri) «Ben
zerleri» tabirine girmiyor bu efendim. Eğer gi-» 
riyorsa, tasrih etmeleri çok iyi olur. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne bağlı amatör kulüplere ait 
binaların girmesi güzel bir şey. Tabiî profesyo
nel spor kulüpleri bu işte ön safta. Genel ola
rak millî sporumuzu da kaybediyoruz. Bu ama
tör spor kulüplerinin içerisinde olanlar temen
ni ederim ki millî spora doğru gitsinler, onlar 
da Gençlik ve Spor Bakanlığı içinde bu imkânı 
alsınlar. 

Dilerdik ki, yetimhaneler, kütüphaneler mad
deye konduğu gibi, açık adı ile sanı ile Büyük 
önderimizin kurduğu müesseseler de konulsun. 
Türk toplumunun var olduğu tescil edildiği 
vakit, ona göre tatbikat görecek, kamuya ya
rarlı olduğu tescil edilen bilim sanat, teknik gö
nüllü kuruluşları diye konabilir idi. 

Şimdi, «Benzerleri» kelimesine giriyor ise, 
bu tasrih edilir. Belki tatbikat öyle gelir; bu 
malî karışıklık içerisinde belki diyorum. Eğer 
yok ise, şimdi teklif de yapmayacağım, hassasi
yeti biliyorum ilk fırsatta da onu yerine getir
meye çalışacağım. 
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Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 

— Sayın Başkan, müsaade ederseniz buradan 
arz edeyim, çok kısa. 

BAŞKAN — Hay hay. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Sayın Başkan, zannediyorum ki, bir anlayış 
hatası Sayın Kaplan'ı böyle bir neticeye götür
müş olacak. Çünkü tasarı ile 1319 s'ayilı Kanu
nun 4 ncü maddesinin tamamı değil bazı fıkra
ları değiştirilmektedir ve değişitirilmeyen fıkra
lar arasında bulunan (m) fıkrasında yer alan 
hüküm üzerinde durulan ihtiyacı tamamen kar
şılayacak niteliktedir. Müsaade buyurursanız bu 
fıkrayı aynen arz ediyorum, 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(DevamLa) — Teşekkür ederim. 
«Genel eğitime ve kamu menfaatlerine ya

rarlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar dernek-' 
lerde kazanç temin etmek gayesi bulunmamak 
ve vakıflarda vakıf senedindeki cihete tahsis 
edilmek şartıyîe) vergiden muaftırlar.» 

BAŞKAN — Evet, yani mevcut. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Mevcuttur. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir takrir var, tak

dim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde l'e aşağıdaki hususun (r) bendi ola

rak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
r) Bakacak kimseleri olmayıp belediyeler 

veya köy idareleri ile hayır müesseseleri tara
fından yapılan nakdî yardımlarla geçimlerini 
temin eden şahıslara ait binalar. 

İzmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu tak
rire katılıyorlar mı efendim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. NAFİZ 
ERGENELt (Edirne) — Katılmıyoruz, 

233 — 



C, Ssnatosu B : 76 13 . 7 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takri
re katılmıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum... 

MÜMÎN KIRLI (izmir) — Sayın Başkan, 
takriri izah etmek üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Daha önce isteseydiniz, ar/tık 
oylama safhasına geldik. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — «Arz ediyorum» 
dediniz, oylamaya geçmediniz. 

BAŞKAN — Takriri okuttuğum zaman za-
tıâliniz.. 

MÜMÎN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
siz bana doğru hiç bakmıyorsunuz ki. Takriri/ 
okutup hem'en oylamaya geçiyorsunuz; yani su 
kanunu bir an evvel çıfkartalon istiyorsunuz. 

BAŞKAN — O zaman söz istediniz mi? Söz 
istediğinizi gönn'edim, buyurun. 

MÜMÎN KIRLI (îzmir) — Deılhal hüküme
te ve komisyona sordunuz. Müsaade edin ben 
izah edeyim, ondan sonra sorunuz. 

BAŞKAN — Hata benim değil,, arz ede
yim. 

MÜMÎN KIRLI (îzmir) — Efendim, bir 
acele içindesiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, acele içinde 
değilim, kabul etmem. 

Takrir okundu, takrir sahibinin bir diye
ceği olur ise» sıraya vurur, bizi ikaz eder. Boy*. 
le bir talepfte bulunmadınız. Onun için sordum. 

Buyurun, hatayı tashih ediyorum, izah edin 
efendim. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Türkiye, sosyal adaleti her yönü ile ger
çekleştirmek için, Meclislerinden birtakım ka
nunlar çıkarmaktadır. Gerek sosyal yapımızın 
bugünkü durumu, gerekse ileride alması lâzım-
gelen durumu bakımından, benim sizlere mad
deye bir fıkra eklenmesi için arz ettiğim tak
ririn manası şudur. 

Türkiye'nin küçük ve büyük birçok yerle
rinde birtakım fakir insanlar var. Bunlar güç
lerini kaybetmişler. Artık çalışacak güçleri yok, 
Ya çok ihtiyar veya sakat. Bunlara anasından, 
babasından veya kocasından karısından ufak 
bir ev kalmış. Kendileri bakıma muhtaç, ev
lerinden başka da hiçbir şeyleri yok. Kendile
rine bakan müessese ya bir hayır kurumu veya 
belediye veya köylerdeki köy idareleri. Şimdi, 

bunlar Türkiye'de büyük bir nispet tutmaz. 
Tutmaz, ama büyük nispet tutmaz diye de, bun
ları gözümüzden ırak tutamayız. 

Ben bu takriri, belki Tüyrkiye'de onbinde 
bir, on binde beş nispetinde bulunan bu in
sanları, bu ıstıraplı hallerinden kurtarmak için 
veriyorum. Bunların evleri büyük miktarda 
para da tutmaz. Bunların evlerinin kıymeti en 
çok 40 bin, 50 bin liradır. Köyler için bu bir 
mesele değildir, çünkü köylerde 60 bin liraya 
kadar muaflık var, ama belediye hudutlarında, 
kaza hudutlarında yaşayan bu gibi insanlar 
için, bu büyük bir mevzudur. 40 bin liralık 
evinden binde 4 üzerinden senede 160 lira pa
ra alacaksınız. Bu adam zaten, senede 500 - 600 
lira parayı belediyeden alıyor, yahut bir ha
yır kurumundan alıyor. Bu gibi insanlara eğer 
elimizi uzatmazsak ben eminim ki, maşerî vic
dan önünde suçlu duruma düşeriz. Ev bir üre
tici meta değildir. Ev bir tarla değildir, tar
laları için demiyorum, ama ev kendilerinde 
oturmaktan başka hiçbir fayda temin etmez. 
Onun için bunlara belediye bakıyor, onun için 
bunlara hayır kurumları bakıyor. 

Bu bakımdan, sayın Hükümetin ve sayın 
Komisyonun bu mevzu üzerinde tekrar düşüne
rek Sayın Başkanımızın sordukları «mutabık 
mı, değil mi?» mevzuu üzerine eğilmelerini ve 
arkadaşlarımın da bu mevzu üzerinde hassasi
yet göstermelerini fakirin korunması bakımın
dan, ki buna biz Meclisler olarak mecburuz, 
çok rica ediyorum. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu izahat üzerine Komisyona 
ve Hükümete tekrar sorumu tevcih ediyorum. 
Mutabık mıdırlar? Yani katılıyorlar mı, katıl
mıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
NAFİZ ERGENEIİ (Edirne) — Sayın Baş
kan, katılmamamızın gayet kısaca sebebini 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Bu gibi hali 
acze düşmüş mükellefler tahsilat safhasında 
eğer âciz vesikası alılarsa, vergiden zaten kur
tulmuş olurlar. Bu itibarla bunu tatbik etmek, 
tevsik etmek gayet güçtür. Onun için kanun 

1, tasarısında nazarı itibara almıyoruz. 
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BAŞKAN — Yani maddeye ithal edildiği 

takdirde tatbikat güçleşir ,halbuki tatbikat es
nasında âciz vesikasına bağlanırsa zaten mu
aftır, diyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — İzah buyura
cağım efendim. Esasta tahsilat ödenir. Vergi 
ödeme hususunda hali acze düştüğünü tevsik 
ederse zaten vergisi alınmaz. 

BAŞKAN — Hükümet de aynı esbabı mu
cibe ile katılmıyor, öyle mi efendim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Aynı esbabı mucibe ile katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici Muaflıklar : 
Madde 5. — a) Mesken olarak kullanılan 

bina veya apartman dairelerinin, 50 000 lira
dan az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, 
inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yı
lından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, 
mesken olarak kullanılması şartiyle, satmalma 
veya sair suretle iktisabolunması halinde de yu-
kardaki muaflık hükmü kalan süre için uygu
lanır. 

Mevcut binalara ilâve yapılması halinde, 
33 ncü maddenin (1) sayılı bendine göre beyan 
edilen değerden bu kısma isabet eden değer 
için, yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre 
ile uygulanır. 

Binanın, bina apartman ise dairenin, kıs
men veya tamamen mesken olarak kullanılma
ması halinde bu binaya veya daireye tanınmış 
bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı 
takibeden bütçe yılından itibaren düşer. 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri dairesinde turizm müessesesi bel
gesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı mak
satlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil 
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binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut 
binaların bu maksada tahsisi halinde turizm 
müessesesi belgesinin alındığı yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici mu
afiyetten faydalandırılır. 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî 
âfetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan veya 
kullanılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, 
yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri (dep
rem hariç) âfetlerle zarar görmesi muhtemel 
yerlerdeki binaların vergi mükellefleri tarafın
dan âfetin vukubulduğu veya âfete maruz bu
lunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihin
den itibaren en geç 5 yıl içinde âfetin vuku
bulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca göste
rilen yerlerde inşa edilen binalar inşalarının 
sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili ka
nunlarına göre inşa olunup hak sahiplerine 
teslim edilen binalar devredildikleri yılı taki
beden bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile 
geçici muafiyetten faydalandırılır. (Bu halde, 
bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.) 

Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca âfet böl
gesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı konulan 
yerlerde yapılan binalar için bu muafiyet uy
gulanmaz. 

Muafiyetten faydalanacak mükellefler, imar 
ve iskân Bakanlığından veya bu bakanlığın 
yetkili kıldığı kuruluşlardan âfete maruz kal
dıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi 
dairesine ibraz etmeye mecburdurlar. 

d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa 
edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı 
zamanlarda da kullanılanlar hariç), bu maksa
da tahsis edildikleri süre için vergiden muaf
tır. 

e) Planlama Teşkilâtınca tespit ve tayin 
edilen geri kalmış bölgelerde inşa edilen sınaî 
tesisler, inşalarının sona erdiği yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici mu
afiyetten faydalandırılır. 

Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında 
yazılı muafiyetlerden istifade için, mezkûr fık
ralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin 
bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildiril
mesi şarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının son 
üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirim, 
olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay 
içinde yapılır. 
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Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafi
yet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe 
yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin 
yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıl
lara ait muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki 
inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı kanunun 7 nci maddesi
nin üç ve dördüncü fıkraları kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nispet : 
Madde 8. — Bina Vergisinin nispeti binde 

6'dır. 
Sahibi tarafından bizzat mesken olarak kul

lanılan binalarda, bina apartman ise apartman 
dairesinde, vergi nispeti binde 4'dür. Ancak, 
Türkiye sınırları içinde birden fazla meskeni 
bulunanların yalnız birine bu nispet uygulanır. 

Türkiye sınırları içinde bir meskeni olup da 
ücret kazancına taallûk eden işi dolayısıyle bu 
meskenin bulunduğu ilçe sınırları (Aynı il be
lediyesi içindeki ilçeler hariç) dışında çalışma
ya mecbur olanların bu meskenleri için vergi 
nispeti binde 4'tür. 

Şu kadar ki, yeniden inşa edilen binaların 
vergisi, arsanın vergisinden az olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başka

nım, bir yanlışlık olmasın, bendenizin takriri 
bu maddeye aittir. 

BAŞKAN — Evet efendim, elimde. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Gayet kısa arz 

edeceğim. 
Daha önce tümü üzerindeki önergemde Ko

misyona havale ile 8 nci maddede 4 ncü mad
de ile yapılmak istenilen değişikliğe de bina 
vergisi nispetinin net ve tek olarak binde 6 
yerine müterakki bir sistemin kabulünü öner
mekteyim. 

Şöyle : 
Bina vergisinin nispetinin 200 bin liraya 

kadar olan kısmının binde 6, 200 001 liradan 
500 bin liraya kadar binde 8, 500 001 liradan 
yukan binadan binde 10 şeklinde. 

Gerçekten bugün çok kazanandan çok, az 
kazanandan az vergi almak artık verginin tabiî 
bir niteliği ve karakteri haline gelmiştir. Bir 
milyon lira verip çok lüks bir ikametgâh yapa
nın hiç şüphesiz ki, 100 bin lira ile, 50 bin lira 
ile yapan bir insanla aynı nispet dahilinde ver
gi vermesini bugünün insancıl düşüncesi 
içerisinde de mütalaa etmek mümkün değildir. 
Binde 6'yi asgarî hat olarak alalım; ama bir 
milyon liraya bir ikametgâh yapabiliyorsa, 
Devletin ondan çok vergi alması lâzım. Asıl 
sosyal adalet bu. Çok kazanandan çok, lüks 
hayat yaşayandan biraz daha çok vergi almak; 
ama bu asgarî haddi de lâyıkı veçhile himaye 
edebilmek, sosyal adaleti tesis eder. Bugün sosyal 
devlet bunu temin etmelidir, insanlara asgarî 
bir refahı, asgarî bir emniyeti, güvenliği temin 
et, gerekirse vergi alma; ama çok lüks hayat 
yaşamak isteyenlerden de o nispette, kazanç
ları ölçüsünde vergi al. 

Şimdi, binde 6 diyoruz, ikametgâh ister 50 
bin lira olsun, ister iki milyon, ister 10 milyon 
liralık lüks bina olsun binde 6 alacağız. Bunun 
adalet uygulanyle bağdaşır tarafı yok. 

Bu sebeple müterakki bir sistemin işleye
bilmesi için şu şekli öneriyorum. 

200 000 liraya kadar binde 6 asgarî had, ki 
Türkiye'de 200 000 liralık bir ikametgâhta otu
ranların nüfusu sanırım büyük bir nispeti teş
kil etmektedir; hatta yüzde 90 nüfus Türkiye' 
de 200 000 liranın altında bir ikametgâhta otur
maktadır. Eğer gerçek bir istatistik yapılırsa 
ikametgâhlarının bugünkü gerçek değeri 200 000 
liranın altında olanların sayısı yüzde 90; 
200 000 liranın üstünde olanların sayısı yüzde 
10'dur. 10 milyon liralık lüks meskenlerde var
dır. Bunların bina vergisinin biraz fazla olması 
ve bu vergi ile mahallî idarelerin güçlenliril-
mesi gerekli. Mahallî idarelerimizin güçsüzlüğü 
de ortada. Bir demokratik ülkede sosyal ada
let ancak bu şekilde temin edilir ve halka ine
bilmek, halktan yana olmak da bunun ifade
sidir. Bizde halktan yana, halkla beraber ol
mak ifadesi ayrı biçimde anlaşılmaktadır. Bu
nu söylediğiniz zaman bambaşka şekilde ifade 
edilir. Çok ucuz kahramanlık etiketi altında bu 
sola doğru itilen bir ifade olarak anlaşılır. As
lında haktan yana olmak işte budur. 

Az kazanandan normal ve vasati bir hayat 
tarzında az vergi ve himaye; ama çok kazanan-
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dan ise o nispette vergi alınması yerinde olur. 
Bu sebeple bu şekilde öneriyorum, böyle bir 

önerge veriyorum, incilerinizi ve reylerinizi is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Üzerinde konuşmakta olduğumuz kanunun 

esas çıkış tarihi 29 . 7 .1970'dir. O gün iktidar
da Adalet Partisi vardır. Bu değiştiride, Mec
lis komisyonlarında, Mecliste, Senato komisyon
larında görüşüldü ve burada da, müzakere edil
mekte. Adalet Partili arkadaşlarımızın iktidar
dayken olan tutumlarıyle, şimdiki tutumları 
arasında bir çelişki görüyoruz. Halk yüksek se
viyede oynanan oyunların mizanseni gizli de 
nasırlansa sezmekte, duymuyorsa bile hisset
mekte ve bunu kahvelerde konuşmaktadır. 
Tebdili kıyafetle ve kendimizin tanınmadığı 
bir yerde, Anadolu'nun bir köyünden istanbul' 
daki büyük bir semte kadar, şöyle halka kulak 
verdiğimiz zaman o kanun hakkında konuşul
duğunu duyuyoruz. Bu kanun herkesi ilgilen
dirdiği için konuşuluyor; memlekette bir ka
nun çıkarken o kanun kimi ilgilendiriyorsa, 
mutlaka o kimseler en ince teferruatına kadar 
kanunu biliyorlar. Hattâ kürsülerde kimler ko
nuştu, kimler ne söyledi, kanun nasıl çıktı di
ye bizden daha iyi takibediyorlar. 

Halk arasında konuşulan şu: «Efendim, 
Adalet Partisi iktidardayken çok yüksek ver
giler koymuş idi. iktidardan düştükten sonra, 
başka bir oyun oynanmaktadır. Bu defa eski 
hatalarını düzeltmek için çaba sarf ediyorlar». 
Halk böyle söylüyor. Veyahutta: «Kendileri o 
gün ileriyi göremiyorlardı, bu vergilerin ağır 
olduğunu farkedemiyorlardı veyahutta çok pa-
kDiııisyoıı balkanları, 'iyle mazbata muha:-
cakmış gibi vergi koydular, şimdi iktidarı kay
bedince bu vergiye lüzum görmüyorlar» diyor
lar. 

Ancak şunu da söylüyorlar: «Reisicumhur 
bu kanunu veto edecek». 

Şimdi değiştirgeyi veto edince 29 . 7 . 1970 
tarihindeki kanun yürürlükte kalacak, ister 
istemez onu tatbik edeceğiz. Zaten yürürlük 
tarihi de 1 . 3 . 1972'den itibaren. Eski haliy
le yürütmeye başlayınca, «Biz ne yapalım, bu 
kadar uğraştık, ama düşürtemedik» diyecskbr, 
derler. 

I Arkadaşlarım; bu kanunda hepimiz istisna
sız samimî olalım. Bunda, yarınki seçimin ya
tırımını yapmayalım. Hakikaten gerçek olan ne 
ise, Devletin, Hükümetin vergi ihtiyacı ne 'ise 
onu çıkartalım. Binde l'mi olur, binde 30'mu 
olur, binde 20'mi olur, binde 1,5'mu olur, binde 
sıfırını olur, bunu gerçekçi olarak kabul ede-
lim. Han'i o zaman binde 10 vergi koyup da, 
bugün binde 3'te İsrar etmek; o zaman 8 deyip 
de bugün 5'te İsrar etmenin de bir manası kal
mıyor. Halk da bunu pek farketmez değil. Bu
nu da kabul edelim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru
nuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu 8 nci maddenin nispetler faslında bir 
hata var veyahut tatbikatta anlaşılmaz bir du
rum hâsıl olur diye huzurunuza çıktım. 

Bilhassa sayın komisyon başkanı ile sayın 
Maliye Vekilinin bunu cevaplamasında fayda 
gördüm, zapta geçsin belki bir medar olur. 

I Tasarının 4 ncü maddesi ile değişen 8 ncl 
maddeyi müsaadenizle okuyorum: «Bina Vergi
sinin nispeti binde 6'dır.» Demek ki, prensip 
binde 6; 1 nc'i fıkra bu şekilde vazediyor. 

ikinci fıkraya gelelim : «Sahibi tarafından 
bizzat mesken olarak kullanılan binalarda, bina 
apartman ise» dikkat edin «Apartman dairesin
de, vergi nispeti binde 4'tür». 

Demek ki, bina apartman dairesi ise kendi
si kullanmak şartiyle binde 4'e düşüyor. Peki, 
kendisi kullanmak şartiyle apartman dairesi 
değil de müstakil arsa üzerinde müstakil bir 
bi 'a ise; bunu içine almıyor, onu ayırıyor. Ya
ni binde 4 meselesi apartman dairesinde oturt
mak şartiyle vardır, apartmanın dışında otu
ranlar, müstakil bir binada oturanlar binde 6 
prensibi içine giriyor. Benim anlayışım böyle. 
Böyle dçğil İse sayın komisyon başkanı ve sa
yın Maliye Bakanı izahta bulunsunlar. Zapta 

geçsin ve tatbikatçılara bir kolaylık olsun, ile
ride ihtilâf mevzuu olur. 

Muhterem arkadaşlar; bir de son fıkra var. 
Onu da müsaadenizle okuyorum: «Şu kadar ki, 
yeniden inşa edilen binaların vergisi arsanın 
vergisinden az olamaz». 

Burada ya bir çelişme var veya bir muğlak-
j lık var ve akla şu sualler geliyor. Bunların 
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cevabım tatbikatta kolaylık sağlaması bakı
mından istirham ediyorum. 

Binanın kıymetinin, üzerinde bulunduğu 
arsadan as olması halinde binadan hiç vergi 
alınmayacak mı? Yani 500 bin liralık bir arsa 
üzerjıe 100 bin liralık bir bina yapılırsa, bu
na göre binadan vergi alınmayacak da, hangi
sinin değeri fazla ise ondan mı vergi alınacak?. 

Eğer bina ile birlikte arsadan alınacak ise, 
ikisi ayrı ayrı değerlendirilerek ayrı ayn mı 
vergiye tabi tutulacak? 

Yoksa, üçüncü şık olarak, her iki kıymet 
üst üste konup, arsa üstündeki bina ile birlikte 
bir telâkki edilip, tek vergi nispeti bu iki top
lam krymet üzerinden mi alınacak? Yani bir-
Iniirilerck mi alınacak? 

Yoksa, 4 ncû bir şık, hangisi daha kıymet
li ise kıym-et üzerinden mi alınacak? 

Bunların sarahate kavuşturulması için, tat
bikat bakımından ileride bir müşkülât arz et
mesin diye tavzihen cevapîandırılması için hu
zurunuza grldim. Hepinize teşekkür ederim. 

BASIC AN — Sayın Kmaytürk. buyurunuz. 
ÖMER FAEÜK KINAYTÜRK (Burdur) — 

S ayin Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarının 8 nci maddesinde tespit edilen 

nispetlerden prensip olarak binde 6 üzerimdeki 
fikirler, muhtelif görüşleri taşımaktadır. 

Benden evvel konuşan bazı arkadaşlarım, 
bilhassa bir arkadaşım, müterakki usulün ka
bul edilmesini beyan ettiler. Bu görüş kanım
ca ne hukuk prensibine, ne de sosyal adalete 
uygun değildir. Eira, esasen biaıanm değeri art
tığı zaman, Devletin tahsil edeceği vsrgi nispe
ti de zaten artmaktadır. Demek istiyorlar ki; 
binanın değeri arttıkça vergi nispeti de art
sın. Ba, artık Türkiye'de bir bakıma iyi bina 
yapılmasın demektir Dedelerimizin tarihî erer
leri gözümün önünde. Eski bina, eski sanat 
eserleri diye onları bağrımıza basıyoruz V2 hat
ta bazılarını müze haline getiriyoruz, Binaen
aleyh, varlıklı bir kimse artık istediği şekilde 
bina yapmasın mı demek istiyoruz? Bu görüş 
hukuk kurallarına ve sosyal görüşe de aykırı
dır. 

Bu nedenle vergi nispetlerinin müterakki 
usulünü benimsemek mümkün değildir. Kaldı 
ki; bu kanunun esas gayesi (mütemadiyen ko
nuşuyoruz, Meclislerde konuşuyoruz, basın ya
zıyor, dışarıda konuşuyoruz) bilhassa büyük 

şehirlerde rayiç değeri yüksek olan, eski bi
naların ödedikleri vergiyi yükseltmektir. Bu
günkü değer kıymeti 1 milyon olmuş, verdiği 
vergi belki 300 liradır, Yeni binalar hemen 
hemen buîna yaklaşık vergi veriyor, hatta da
ha fasla vergi veriyor. Bilhassa büyük şehirler
de öyle binalar var ki, bunların rayiç kıymet
leri çok yüksektir; ama hâlâ eskiden konmuş 
vergiyi ödemektedirler. Bu tip gayrlmenkul-
lerden çok gelir sağlanacaktır. 

Bir defa bu vergi nispeti çoktur, azdır 
mevzuu nihayet Meclislerin elindedir. Gelecek 
nedir bunu bilmiyoruz. Şu kanun çıksın tatbi
katını görelim, bina vergilerinden ne geliyor, 
Maliye ne sağladı, bu zamana kadar ne alıyor
du, kaç milyon alıyordu, kaç milyar alıyordu, 
ne aldı; bunu bir görelim. Nihayet gelirler, bu 
nispet binde 6 yerine binde 8 olur, Bu nispetle
rin uygulanması ile henüz ne kadar vergi hâ
sılatı sağlanacağı belli değil. Nihayet bir ver
gide, kanımca vergi veren mükellefi de ürküt
memek ; konuya etap etap girmek lâzım. 

Binalardan, arsalardan, tarlalardan bir ver
gi sağlayalım. Eğer az vergi toplayacaksak 
ve bu bütçemize yük olacak ise, yahut gayri-
nıeııkule yatırılan para sanayie kaydırılsın gi
bi bir şey düşünüyorsak, nihayet 3 ay sonra 
5 ay sonra Maliye getirir emlâk vergisi nispet
leri artabilir, Meclisler burada.. Bu bakımdan 
bu nispet üzerinde çoktu, azdı münakaşasının 
şimdi erken olduğu kanısındayım. 

Bir arkadaşım, mesken olarak kullanılan 
müstakil bina hususunu ifada ettiler. Şimdi 
ekseriya müstakil bina çok ender kalıyor. Ana
dolu'da var, mesken olarak kullanılıyor. Bunu 
da hakikaten sosyal adalete uydurmak lazım
sa, mesken olarak kullanılan bir kat gibi ka
bul etmek lâzımdır; ama bu kanun böyle gel
miş, Maliye bunda ne düşündü, ne görüştedir 
bunu izah ederlerse memnun oluruz. Yoksa 
bunun üzerinde musir değiliz, ama bu husus
ta her halde bir düşünceleri vardır. Arsa ola
rak kullanılsın, yıkılsın da bir değer taşısın 
gibi bir düşüncenin m{ sahibidirler? ister kat, 
ister ev olarak bir tane meskeni varsa vergi 
nispeti nedir? Yukarıya konmuş; prensip ola
rak bina vergisinin nispeti binde 6 dır; ama 
mesken olarak kullanılan apartman katının 
vergi nispeti binde 4 tür denmiş. Şimdi, mes-
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ken olarak kullanılan binayı ayırman:», ada
let ölçüsüyle uygun tarafı olmasa gerek. 

Bu nedenle sayın Komisyondan ve Mali
ye Bakanından istirham ediyorum; diyorum ki, 
mesken ile kat aynı mıdır, yoska biz yanlış 
mı anlıyoruz? Belki o da olabilir. Belki bura
da açıklık görünmüyor, ama şöyle düşünüyo
rum; mesken olarak kullanılan gayri men
kul ister bahçe içinde bir ev; isterse apart
manın bir katı olsun, vergi nispeti % 0,4'dür, 
ikinci katı veya evi varsa % 0,6 olması lâzım
dır. Böyle ise, âdil bir ölçüdür, zabıtlara der-
esdilmelidir. Arazi için de zamanı geline^ fi
kirlerimi ifade edeceğim. 

Yalnız bir noktanın burada yeri olmasa 
gerek; «Bina kıymeti arsanın kıymetinden az 
olamaz» deniyor. Bu gayet tabiî inşaat yapıl
dıktan sonra arsanın aynı kıymette kalmaya
cağı gayet açık. Yalnız, eski kanunda yan
lış hatırlamıyorsam bir husus vardı; inşaat 
sırasında Arsa Vergisi kalkıyordu. Bir vatan
daş inşaat yapmak için müracaat ettiğinde 
artık c şahıstan Arsa Vergisi alınmıyordu. 
Çünkü aldığı her malzeme için vergi veriyor, 
bir de inşaat yaptığı için İstihdam imkânı ya
ratıyor. işçi kullanıyor, amele kullanıyor. 
Eski kanuna göre, ben inşaata başlı
yorum, binamı yıkıyorum veyahut inşaatı şu 
projeye göre yapıyorum diye müracaat ettiği 
an, inşaat sonunda vergi alınmıyordu. Bu, 
10 sene vergi alınmayacak demek değil
dir. öyle olsa adam 10 sene bina yaptırmaz. 
Onu da maliye düşüncesiyle bağdaştırmak 
mümkün değil. Muayyen bir zaman için azamî 
2 senelik inşaat süresinca bunun Arsa Ver
gisi kaldırılıyor idi. Sonra; binamı bitirdim, 
buna vergi koyun deniyordu ve o zaman da 
Bina Vergisi başlıyordu. 

Burada ise yine yanlış anlamıyorsam. Arsa 
Vergisi devam ediyor. Bina bittikten sonra 
Bina Vergisi için müracaat ediliyor ve bu 
defa Bina Vergisi şekline dönüyor. Halbuki 
i.nşaat sırasında birtakım külfetlere girmiş bir 
vatandaştan Arsa Vergisinin alınmasının de
vamı kanımca adalete uygun değildir. Sa
yın Komisyon ve Maliye Bakanı Arkadaşla
rımız nasıl bir değerlemeye tabi tutarak bu 
görüşü benimsiyorlar, izahını lütfederlerse mem
nun olurum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı buyurun 

efendim. 
Çalışma saatimiz dolmaktadır. Onun için 

hatip arkadaşlardan maddeyi bitirinceye ka
dar kısa olarak konuşmalarını rica ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, sadece Sayın Atalay'm önergesi aley
hinde çok kısa maruzatta bulunacağım. 

Sayın önerge sahibi, binalarda vergi nispe
tinin müterakki olmasını bir önerge ile getirdi
ler. Bu önergeyi izah ederlerken de cok kaza
nandan çolk vergi alınması prensibini öne sür
düler. Halbuki, bu fikir bir çelişkidir. Bir taraf
tan servetten vergi alıyoruz diyoruz, servet sa
bit ise vergisinin de sabit olması lâzımg-elir. Ge
lir varsa, kazanıyor demektir ve ondan da vergi 
alınır, 

Servet sahibi olan çok kazanan demek değil
dir. Çok servet sahibi olanın çok geliri varsa, 
çok kazanan demektir, O halde o fikrin burada 
yeri yok, bir çelişkidir. 

Servet sabit bir şeydir. Servetten vergi alı
yoruz, kabul ediyoruz. Bu memleketin anlayışı, 
prensibi meselesidir, vereceğiz. Zaten o vergi 
verecektir. Arkadaşım milyonlardan bahsedi
yordu. Bir milyonluk binası varsa ona karşı da 
geliri vardır. Zaten o nispette de müterakki sis
teme tabi olarak Gelir Vergisi verecektir. Ya 
binada oturacaktır, ya da kiraya verecektir, 
boş bina durmaz ki. Eğer boş duruyorsa zaten 
sabit vergi vermelidir. Eğer boş durmuyor, ken
di oturuyorsa zaten nispeti belli, eğer başkasına 
'kiraya veriyorsa geliri vardır, geliri nispetinde 
müterakki sisteme tabi olarak vergi verecektir. 
Onun için bu takririn yeri yok, bu takrir isa
betli bir takrir değildir, üstelik çelişki de var
dır. Çok kazanandan çok vergi alınmalıdır; 
ama çok servet sahibi olan çok kazanan demek 
değildir. O isabetli bir fikir değildir. Bu sebeple 
takririn aleyhindeki fikirlerimi arz etmek üze
re geldim, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, söz istiyorsunuz; 
fakat zatıâliniz komisyon üyesisiniz, maddeye 
karşı çıkanlara siz karşı mı çıkacaksınız? Yok
sa madde aleyhinde mi konuşacaksınız? Çünkü 
bir şerhiniz yok ve maddeyi aynen kabul etmiş
siniz, 
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HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Maddenin 
aleyhinde değil, arkadaşlar konuştular, bir iki 
prensibi Sayın Hükümete arz edeceğim. Biraz 
evvel arkadaşların söylediği gibi... 

BAŞKAN — Ama, o prensipler bu madde 
metnine aykırı düşmesin, onu istirham edece
ğim. Madde metnine aykırı düşecekse Tüzüğü
müze göre konuşma hakkınız yok. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ben Komis
yonda da bu hususları söyledim Başkanım... 

BAŞKAN — Benim rehberim buradaki im
zalar efendim. Muhalefet şerhiniz yok, binaen
aleyh, herhangi bir madde aleyhinde konuşma 
hakkınız da yok. Onun için önceden anlaşalım. 
Eğer aleyhte konuşacaksanız, yani bu madde 
ile tenakuza düşecekseniz istirham ediyorum 
vazgeçin. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Vazgeçiyo
rum, yalnız Sayın Başkanım şunu arz edeyim, 
bu şekilde söz vermediğiniz zaman, Hükümete 
ilerde yapacağı işleri hatırlatmak imkânından 
mahrum bulunuyoruz, bir üye olarak, milletin 
temsilcisi olarak. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon üyesiydi-
niz, Komisyonda Hükümet temsilcisi de vardı... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Orada söyle
dim, 

BAŞKAN — Orada söylediyseniz mesele 
yok. Şerh koyabilirdiniz bu hakkı kazanabilir
diniz, ama kazanmamışsınız, benim yapacağım 
bir husus yok. 

Maddenin müzakeresi tamamlanıncaya ka
dar müzakerelere devam olunmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Maddenin müzakeresi mi? 

BAŞKAN — Evet maddenin müzakeresi bi
tinceye kadar, 

Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
S ay m Bilgen, Adalet Partisi zamanında çı

kan 1970 tarihli Bina ve Arazi Vergileri Kanu
nunun 8 nci maddesini esas almak suretiyle o 
kanunun müzakeresi sırasında Adalet Partili 
üyeler tarafından serdolunan fikirler ile bu ka
nun tasarısının 8 nci maddesi üzerinde serd
olunan fikirler arasında çelişki bulunduğunu ve 
samimî davranılmadığmı, seçim gayesi ile bu 

yola gidildiğini ifade etmese idi, söz almak ihti
yacını duymamıştık. 

Sayın Bilğen'in yanıldığı bir nokta vardır. 
Adalet Partisinin getirdiği tasarı ve halen ka
nunlaşmış bulunan metnin 8 nci maddesinde ay
nen şöyle der okuyorum; 

«Nispet, 
Madde 8. — Bina Vergisi aşağıda yazılı nis

petlerde alınır. 50 bin liraya kadar olan mat
rahlarda binde 7, 100 bin liraya kadar olan 
matrahlarda binde 8, 150 bin liraya kadar olan 
matrahlarda binde 9, 150 bin liradan yüksek 
olan matrahlarda binde 10.» 

Keza aynı kanunun geçici muaflıklar başlığı 
ile başlayan 5 nci maddesinde : 

«Aşağıda yazılı olan binalar g-eçici olarak 
bina vergisinden muaftır. 

Vergi değeri 50 bin liraya kadar (50 bin 
lira dahil) olmak şartı ile yeniden inşa edilen 
binalar, bina apartman ise daireler, mesken ola
rak kullanılmak kaydı ile ve inşalarının sona 
erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 
yıl...» 

Bu şekilde bir geçici muafiyet müddetleri de 
tanınmıştır. 

Biraz evvel kabul buyurulan 5 nci madde
de, şayet Sayın Bilgen dikkat buyurdu iseler, 
bu muafiyet hudutları daha aşağıya indirilmiş
tir. Halbuki halen meri olan kanunda muafiyet 
müddetleri gösterilen miktarların tümüne şa
mildir. Yeni metinde bu miktar 1/4'e indirilmiş
tir veya diğer şekillerde tedvin edilmiştir. 

Keza, halen müzakere edilen Hükümet tasa
rısının Yüce Meclise sevk edildiği zaman kabul 
ettiği nispetler şöyledir : 

Bina Vergisi binde 8, mesken durumunda 
bulunan binaların vergileri keza binde 8, arazi 
Vergisi binde 10, arsalarda binde 15. 

Dikkat buyurulursa, halen meri olan kanun
daki nispetler ile, bu kerre müzakere edilen 
Hükümet tasarısının Meclislere sevk edildiği za
man ihtiva ettiği hükümlerin mukayesesi yapı
lırsa, halen meri olan metnin çok daha müsait 
şartlar taşıdığı görülür. Böyle olunca, Sayın 
Bilgenin her şeyden evvel kanunun bütününü 
mütalâa ederek getirdiği avantajlar ile götür
düğü hususları kefenin birer gözüne koymak 
suretiyle tartması icabederdi. Hükümet tasarı
sında binde 8 olarak kabul edilen Bina Vergisi 
nispeti, bilâhara Yüce Mecliste müzakeresi sı-
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rasında ve komisyonlardaki müzakerelerinde 
değiştirilerek binde 6 ve meskenlerde binde 4 
olarak değiştirilmiştir. 

Bunun kusurunu veyahut samimî olup olma
dığı hususunu isnadetmek suretiyle Adalet Par
tisine töhmette bulunmak, bir defa her şeyden 
evvel iyi bir tetkike dayanmadan indî bir ifa
deden ibarettir. 

Keza ikinci bir maksat daha taşır kanaatin
deyiz. O da şudur; Adalet Partisi iktidarda 
iken vur abalıya, indikten sonra da vur abalı
ya. Bundan şayet Halk Partisi bir menfaat, bir 
fayda bekliyorsa, bunda da yanıldıklarını ken
dilerine ifade ederim. 

Yüce Heyetinizi fazla meşgul etmemek üze
re hatalı düşüncelerin tashihi ümidi ile saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 

Bu Emlâk Vergisi Kanunu tasarısını, halen 
meri olan kanun ve onun tatbikatı ile mukaye
se ettiğimizde şunu görüyoruz. Bizzat kendi 
oturduğu evinin dışında veyahut ihtiyacını 
karşıladığı toprağın dışındaki bina vs araziyi 
servet olarak kabul ediyoruz. O halde servete 
tespit edilen bir nevi vergi demektir, bu kanun 
bir nevi varlık vergisi ifade etmektedir. Servet, 
miras yolu ile intikal ettiği zaman yüksek bir 
vergi tahsil ediliyor. Bu vergi bir defa verûdi-
ği için ve esasen kazanılmasında murisin bü
yük bir dahli olmadığı için insan verebilir ve 
böylece o kadar ağır gelmez. Fakat, bina ve ara
zide de böylesine nispetlerde hem bindeleri 
yüksek, hem de yüsbinlerce lirada nispetleri 
yükse'k olarak verdiğimiz ve bunu da istihsal 
veya nema değerine göre değil, gerçek değeri
ne irca ederek tahsil ettiğimiz zaman, 1934'lerin 
tahriratına nispetle, büyük ölçüde astronomik 
neticeler doğuracak olan rakamlara varacaktır. 

Ben, bizim maliyecilerimizin de bu, verginin 
malî portesini doğru tahmin edebileceğini zan
netmiyorum. Ancak, Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedbirler Kanunu tasarısı ve anakanun gelip, 
arazinin hakikî miktarı belli olduktan sonra, 
bu kanundaki bin delerin çok büyük bir rakama 
varacağı ve verginin de bugün tahmin edildi
ğinden çok büyük olacağı kanaatindeyim. 
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! O halde, gerçek değere irca ederek vergilen
dirme meselesi, vergi reformunda büyük bir un
surdur. Vatandaşın arazide veya binada nema 

I olarak istifade ettiği miktar üzerinden vergi 
esasını kaldırıp gerçek değeri üzerine irca et-

I mek, esasen vatandaşa büyük ölçüde bir külfet
tir. Bu yetmiyormuş gibi, bir de bindelerin üs
tüne yüzbinleri ekleyerek katmerleştirmek, do
laylı olarak bir nevi servet düşmanlığının ifa
desi olur. Zaten bizim daha evvelce getirdiğimiz 
Emlâk Kanunu, bir başka açıdan Toprak re-

I formundan çok daha öteye kuvvetli bir 
reform mahiyeti taşımaktadır. 

I Yanıldığımız nokta şurasıidır: Bu bir par
tinin siyasî çıkarının hesabı değildir, öyle top
raklar var ki, verimi mer'i kanuna göre vergi-

I sini karşılamaz. Toprak sahipleri, bina sahip-
I leri biüir; bugün bir çiftlikte istihsal 10 bin li

radır, mer'i kanuna göre vergisi 15 bin liraya 
çıkıyor. 10 bin lira geliri olan bir çiftliğin ver-

I gisi 15 bin olursa vatandaş nasıl ödeyecek?.. 
I Bu demektir ki, çiftliği satmaya, parçalamaya 

mecbur edilecek; ama bugünkü nispetler eğer 
düşürüldü ise, bunun sebebi halk içerisinden 

I gelen muhtelif seslerdir. Burada ifade edili
yor; biz de dinliyoruz. Emlâk Vergisi Kanu
nu her vatandaşı ilgilendirdiğinden dolayı, bu 

I iki sene içerisinde her vatandaş, her seviyede 
I ayrı ayrı ince hesaplar yapmıştır. Bu hesaplar, 

bazılarında araziyi elden çıkarıp binaya malik 
I olmaktan vazgeçip kiracı olmaya kadar götü-
I recek neticeler ortaya koymuştur. 

Asıl kanunun nispetler mevzuunda yüzbinle-
I ri değiştirip, bindeleri indirmekteki müessir 
I faktör budur. İşte arkadaşlarımızın yanıldığı 

nokta burası. Bu bir siyasî çıkar ve hesap, ikti-
I dar ve iktidardan ayrılma meselesi değil... 
I HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Gerçek me

sele. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
I Gerçek mesele; servete, varlığa konan vergi 
I reformu sistemini getirdiğimiz zaman, bunun 
I nispetlerini hem yüzbinlerle hem de binde nis-
I pet olarak yüksek koyduğunuz zaman, bir ıser-
I vet düşmanlığı düşüncesinden daha şiddetli bir 
I netice doğurmasıdır. Esasen vergi istihsalin-
I de benim maliyecimin düşüneceği bir husus var; 

vatandaş ne verebilir, vatandaşın verebilece-
l ğini hesabederken vatandaşı öldürmek değil, o 

241 — 
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vergiyi ilâmaşallah verebilecek seviyede bırak
mak lâzım. O da maliyeci olarak antipatik 
olur. Bir defa alırsın ondan sonra bir şey kal
maz. O hailde, bu nispet mevzuunda, bindeyi 
indirmek ve katmerli yuzibMer hesabını bir ta
rafa bırakmak kanaatime göre çok isabetli ve 
yerinde olmuştur. 

Şimdi biz bu düşük binde ile tatbikata gi
relim. Toprak Reformu ön Tedbirler ve Ana-
kanun da geliyor; binada o kadar değil; fakat 
arazide büyük değişiklik yapacaktır. Çünkü 
hep sembolik seviyede kaydedilmiştir ve öyle 
vergi verilmektedir; 1934'lerin tahriratı öyle
dir. Burada, tahminlerin çok üstünde bir ver
gi tahsilatı olacaktır, tatbikat bunu gösterecek
tir. Ondan sonra bu envanter hesabı ve neti
celerine göre, bazı arkadaşların da ifade ve işa
ret ettiği gibi, elbetteki binde mevzuu tekrar 
parlamenterler tarafından düşünülecek bir hu
sus olur. Onun için servete, miras yoluyle ve* 
devamlı olarak koyduğumuz bu verginin nispe
tinin, her halde binde 3 ü geçmemesi çok yerin
de ve isabetlidir. Bundan evvelki kanundaki 
bindeler, muhakkak ki çok fahiş olarak kon
muş rakamlar idi. Bu kanunu tatbik etmekten 
vaz geçip, tasan halinde Meclislerimize gelme
si dahi, bunun bir delilidir. Yoksa bunun al
tında başka hesap ve çıkar yoktur. 

Bazı arkadaşlar nispetler mevzuuna temas 
ettiler. Sayım Atalay önerge verdi ve Hazer-
dağlı kısmen buna temas etti. Sayın Atalay, 
müterakki sistemin tatbiki ile her iki yüz bin 
liraya ayrı nispet uygulanmasını istedi. Bir 
kişinin ikiyüzbin liranın üstünde binası olmaz, 
ama ikiyüzbin lira değerinde olabilecek pek çok 
dairesi olur; bilhassa inşaatçıların. Onların 
birleştirilerek nispeti artırıcı bir vergi koymak, 
inşaat yapmayı ve bu yolla mülk edinme arzu
sunu da ortadan kaldırır ve bir nevi emlâk mev
zuunda, bina mevzuunda inşaat sektörünü de 
daha kötü bir duruma düşürür. Onun için bu
gün Komisyonumuzun kabul ettiği nispetlerin 
şu ölçüler içerisinde çok daha âdil ve yerinde 
olduğu kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bir izah

ta bulunacak mı efendim? Buyurun Maliye 
Bakanı Sayın Müezzinoğlu. 
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MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

Tasarının 8 nci maddesi üzerinde söz almış 
üyeler, çeşitli fikirler ileri sürdüler ve madde
yi çeşitli açılardan eleştirdiler. Ben, önce açık
lanması istenilen hususlar üzerinde kısaca He
yetinize maruzatta bulunmak istiyorum. Sonra 
da nispet konusunda Hükümetin görüşünü tek
rar Yüksek Heyetin takdirlerine arz edeceğim. 

Aslında tasarının bu maddesi kısa bir ifa-
do ile formüle edilmiş bulunuyordu ve Bina 
Vergisinin nispetini binde 8 olarak tespit edil
miş idi. Millet Meclisindeki müzakereler sıra
sında, akar halindeki binalarla, mesken halin
deki binalar arasımda bir tefrik yapmak ve ikin
cilerini daha az nispette vergiye tabi tutmak 
uygun görüldü ve bu anlayış neticesindedir M, 
maddeyi sonradan bu şekilde formüle etmek 
yoluna gidildi. 

Yeni şekle göre maddede, akar halindeki 
binalardan binde 6, mesken halindeki binalar
dan ise binde 4 nispetinide vergi alınması öngö
rülmektedir. Maddenin yazılış şeklindeki bu 
değişiklik, Sayın Kalpaklıoğlu'nun üzerinde 
durduğu şekilde bir yanlış anlayışa mahal ve
recek gibi görülmekte ise de, aslında Öyle sa
nıyorum ki, bu noktada tereddüde mahal yok
tur. Zira madde yeni şekli ile, «sahibi tara
fından bizzat mesken olarak kullanılan binalar
da» binalarda demekle bütün binaları kapsamış 
olmaktadır «bina apartman ise apartman dai
resinde, vergi nispeti binde 4'tür» demekltedir. 

Binaenaleyh, sadece apartman dairelerinin 
mesken olması halinde binde 4 vergiye tabi tu
tulması, apartman dairesi şeklinde olmayan 
binaların ise bunun dışında kalması gibi bir 
husus varit değildir. 

öte yandan maddenin som fıkrasında da an
layış bakımından bir tereddüt İ2ihar edildi ve 
«Şu kadar ki, yeniden inşa edilen binaların ver
gisi, arsanın vergisinden az olamaz.» fücrasını, 
istihdaf edilenden başka şekilde anlamak eğili
mi gösterildi. 

Bu fıkranın madde metninde yer almasının 
sebebi, (aslında Hükümet tasarısında da mevcut 
bulunuyordu.) Bina Vergisi ile Arsa Vergisi 
nispetlerinin farklı olması dolayısıyle tatbikat
ta ortaya çıkabilecek bazı durumları önlemek-
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le ilgilidir. Şöyle ki, takdir buyurulacağı üzere 
kıymeti çok yüksek olan bir arsa üzerinde, ar
sa sahibinin kıymeti çok düşük bir bina kur
mak suretiyle buranın Bina Vergisine tabi tu
tulmasını istemesi halinde, hiç şüphesiz arsa 
olması haline nazaran, çok daha az vergi alın
mış olurdu. Maddenin bu son fıkrası bu gibi 
âdil olmayan uygulamaları önlemek için öngö-
rülmüştür. 

Maddenin bizzat nispetler kısmı üzerinde ya
pılan eleştiriler arasında verginin mahiyetine 
uyan ve bazen de uymayan çeşitli fikirler ileri 
sürüldü. 

Sayın Atalay, nispetin kademeli olarak ve 
müterakkî şekilde tespit edilmesini savundu. 
tik konuşmamda da arz ettiğim gibi, müterak
kî vergi nispeti şahsî vergilerde, daha açık bir 
tabirle gelir üzerinden alınan vergilerde uygu
lanan ve sosyal adalet ilkelerinin tabiî icabı sa
yılan bir tatbikattır. Bunu aynı anlayış içinde 
Gelir vergileri ıdışında uygulamak, bu vergile
rin mahiyetine uygun düşmez. Bu sebepledir ki, 
esasen Hükümet daha önceki metinde, yami 1319 
sayılı Kanunda müterakkî bir nispet öngörül
müş olduğu halde, bu husus verginin karak
terine uygun düşmediği gibi, tatbikatta bazı 
güçlükler ortaya çıkarabilecek nitelikte oldu
ğundan, kanunun bu maddesini değiştirmek 
lüzumunu hissetmiştir. Burada müterakkî bir 
sistem cm/görmenin sosyal adalet ilkesi ile doğ
rudan doğruya bir ilgisi yoktur. 

Verginin kendisine gelince, Bina Vergisi 
bir aynî vergidir. Umumiyetle servet vergileri
ne karşı bir hassasiyet gösterildiği için, zaman 
zaman Bina Vergisinin bir Servet Vergisi ola
rak gösterilmesi, buna karşılık da zaman za
man bunum aksi şekilde belirtilmesi gibi anla
yışlar ileri sürüldü. Açıkça itiraf etmek lâzım 
gelir M, Bina Vergisi ve tümü ile Emlak Ver
gisi aslında bir Mülkiyet Vergisidir ve sayın 
üyelerden birinin ifade ettiği gibi, bir Varlık 
Vergisidir. Hattâ bir çeşit Servet Vergisidir 
denilebilir. Bu karakteri ile Emlâk Vergisi, ge
rek Bina Vergisi olarak, gerekse Arazi ve Ar
sa Vergisi olarak Gelir Vergisinden hiç şüphe
siz ki tamamen ayrı bir karakter taşımaktadır. 
Gelir Vergisi bu emlâkin, bu varlığın, bu ser
vetin işletilmesi, değerlendirilmesi sonunda 
ortaya çıkan gelirleri vergiye tabi tutan bir ver
gidir. Bina, Arazi ve Arsa Vergisi ise, bun

ların mevcudiyeti dolayısıyle alınan bir vergi
dir. Ancak, burada hemen şunu arz etmek is
terim ki, Bina Vergisinde yüksek bir nispet 
uygulamayı düşünmenin, servet düşmanlığı ile 
tabiî ki bir ilgisi yoktur. Bu itibarla eski ka
nunda, daha doğrusu şimdi değiştirilmesi öngö
rülen kanunda yüksek nispet öngörülmüş bulun
masını, servet düşmanlığına bağlamak doğru 
olmadığı gibi, Hükümetin bu değişiklik sıra
sında daha yüksek bir nispet üzerinde durma
sını da yine aynı şekilde bir anlayışla ilgilen
dirmemek gerekir. 

Hükümet tasarısında vergi nispeti tek ola
rak akar ve mesken arasında bir tefrik yapıl
madan binde 8 olarak öngörüllmüştür. Bu nis
petin tesadüfen bulunmuş bir rakam olmadığı
nı, yürürlükteki kanunda yer almış bulunan 
2 - 7 - 9 - 1 0 nispetlerinin ortalaması olarak 

tespit edilmiş bulunduğunu arz ederim. 
1837 sayılı Bina Vergisi 'Kânununda ise, ön

görülen nispet bilindiği gibi, bunun üstünde 
bulunuyordu ve mülga Bina Vergisi Kanunu sa
fî irat üzerinden Bina Vergisi, buna ilâveten 
Savunma Vergisi ve ayrıca Buhran Vergisinin 
alınmasını öngörüyordu. Daha evvel yapılmış 
olan zamlarla birlikte verginin toplamı safî 
rat üzerinden akarlarda % 25, ticarî binalarda 
% 28 ve meskenlerde ise % 17 idi. Hükümet 
tasarısında bu defa arz ettiğim gibi binde 8 nis
pet öngörülmüştür. 

Bu noktada zannediyorum ki, ilk konuşmalın
da Heyetinize arz ettiğim bir hususa tekrar av
det ederek mütemmim izahat vermem uygumı 
olacaktır. 

Evvelce de arz ettiğim gibi, miülga 1837 sa
yılı Bina Vergisi Kanununa göre, 1969 yılında 
tahakkuk ettirilen vergi miktarı 731 milyon ve 
tahsilat da 510 milyon lira idi. 1319 sayılı Ka
nuna göre, vergi hâsılatının 900 milyon liraya 
yükseltilmesi ve böylece mahallî idarelerin kay
naklarının güçlendirilmesi öngörülmüştür. 

Hükümet tasarısı değişik ve müterakkî nis
petten binde 8'e dönmek suretiyle esasen bu 
varidatta bir miktar indirimi de beraberinde 
getirmiş bulunuyordu. Bu Hükümet tasarısı 
aynen kanunlaştığı takdirde, Bina Vergisi hâ
sılatının 750 milyon lirayı bulacağı hesabedil-
mişti. Şimdi bu hâsılatın, tasarı Yüksek Se
natonun Geçici Komisyonu tarafından kabul 
edilmiş olan şekli ile kanunlaşıp, yürürlüğe 
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girmesi halinde 460 milyon liraya ineceğini 
hesabediyoruz. 

Hemen Heyetinize şunu arz etmek isterim 
ki, bu hesap yüzde yüz kesin olmamakla be
raber, Bina Vergisi dolayısiyle bina iratları 
ve değerleri hakkında geçerli kayıtlarımız bu
lunduğu için, çok kesine yakın bir tahmin ni
teliğindedir ve hesaplar yapmaya başlanırken, 
1963 yılma kadar inşa edilmiş olan binaların 
Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen değer
leri 8 kat artırılmak ve 1964 yılından sonra ya
pılan binaların değerleri ise, rayiçler nazarı 
dikkate alınmak ve 1,5 misli ilâve edilmek su
retiyle bulunan değerler üzerinde vergi hesap
ları yapılmıştır. 

Netice itibariyle, maddenin bu şekli ile ka
bul edilmesinin mahallî idarelerin kaynakla
rında artma değil, aksine eksilme olacağını, 
bunun da demokratik bir memlekette önemli 
yeri malum bulunan bu teşekküllerin zaten mah-
dudolan hizmet gücünü daha çok azaltacağını, 
Yüksek Senatonun takdirlerine arz ediyorum. 

Şu sırada normal hizmetlerini dahi görmek
ten yoksun bulunan bu teşekküller, yani bele
diyeler ve özel idare ihtiyaçlarını karşılayabil
mek için devamlı şekilde Hazineye müracaat 
etmektedirler. 

1972 bütçesinin ilgili vergi kanunlarıyle bir
likte tamamlanarak kanunlaşmamış olması 
Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere büt
çede daha başlangıçta sekiz milyar civarında 
bir açık meydana gelmesine sebebolmuştur. Bu 
kanunlarda bu istikametlerde yapılan değişik
likler ve öteki kanunların gecikmesi bu açığı 
şüphesiz ki, daha da artıracaktır ve bu şartlar 
altında hiç şüphesizdir ki, Hazine mahallî ida
relere yardım etmek imkânını bulamayacaktır. 

Bütün bunların üzerinde bir noktayı da 
Yüksek Heyetin takdirlerine arz etmek istiyo
rum. Bunun bir deneme olacağı, ilerde gerçek
ten varidatta bir düşme olursa, bunun ayrıca 
nazarı dikkate alınabileceği, bir hal tarzı olarak 
sayın senatörler tarafından ileri sürüldü. Bu 
şekilde bir hal tarzının gecikme dolayısiyle be
raberinde getireceği mahzurlar yanında, aslın
da önemli bir noktayı da göz önünde bulundur
mak gereklidir. O da sudur : 

Türkiye'de kalkınma istikametinde daha çok 
gayret sarf edilmesi ve bunun için de tasarruf
ların daha çok artırılması gerektiği bir sırada 
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mükelleflerin hiç olmazsa bir kısmînin alışılmış 
ve öteden beri ödedikleri vergiden daha az ver
gi ödemelerini izah etmek kolaylıkla mümkün 
değildir. Bunu şunun için arz ediyorum. Bu 
madde bu şekilde kanunlaştığı takdirde 1964 
yılından sonra yapılmış olan binaların sahipleri 
mesken de olsa akar da olsa bugün ödediklerin
den daha az vergi ödeyeceklerdir. Bu da zanne
diyorum ki, Türkiye'nin bugünkü gerçekleriyle 
çelişme halinde olan bir müşahede teşkil ede
cektir: 

Tekrar, Yüksek Heyetinizin takdirlerine arz 
ediyorum, 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLü (Kayseri) - -
Sayın Başkan, bir sualim var, efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Bakan; bu
yurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Bakan, prensip itibariyle binde 6 vergi 
mevzuuna bir misal verebilir mi? Benim sordu
ğum sual içerisinde su vardır. Binde 4 vergi 
yalnız apartman dairelerine mi uygulanacak
tır; binde 6 vergi nispeti hangi binalara tatbik 
edilecektir, dedik. Yani, apartman dairelerinin 
dışında oturulan, mesken olarak kullanılan bi
nalar da binde 4'e tabidir, dediler. O saman 
vaz'edilen binde 6 vergi nispeti hangi binalara 
tatbik edilecektir? Misal verirlerse memnun 
olurum. (A. P= sıralarından, «Kiradaki binalara» 
sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörün 
sorusunu açıklamak için zanediyorum ki, mad
denin birinci cümlesiyle ikinci cümlesinin aynı 
zamanda okunup değerlendirilmesi gerektiğini 
söylemek durumunda bulunuyorum. Çünkü, 
maddenin birinci cümlesinde, «Bina Vergisinin 
nispeti binde 6'dır» hükmü yer almıştır. Bu, 
verginin kaidesini teşkil etmektedir, ikinci 
cümlede ise bundan istisna olarak şu hüküm ge
tirilmiştir : «Sahibi tarafından bizzat mesken 
olarak kullanılan binalarda, bina apartman ise 
apartman dairesinde vergi nispeti binde 4'tür.» 

Zannederim ki, bu şekilde açıklanmış oldu. 
BAŞKAN — Evet, efendim, tamam. 
Şimdi, madde üzerinde başka söz isteyen ol

madığı için verilmiş önergeleri işleme koyuyo
rum. Sayın Mümin Kırlı ve Sayın Fakih Özlen 
tarafından verilmiş iki önerge aynı mahiyette-
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dir. Okutuyorum, beraberce işleme tabi tutaca
ğım. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 4'te «Bina Vergisinin nispeti binde 

6'dır» in, «Binde 8'dir.» şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

İsmir 
Mümin Kırlı 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 nci 

maddesinin 1 nci satırının : 
«Bina Vergisinin nispeti binde sekizdir» 

şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Fakib. Öden 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 

önergemi açıklamak için söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye her şeyden evvel üretken yatırım

larını çoğaltmakla halkına huzur getirmek 
mecburiyetinde olan, halkına daha fazla gelir 
sağlamak mecburiyetinde olan bir memlekettir. 
Eve, apartmana yapılan yatırımlar üretken ya
tırımlar değildir, donuk yatırımlardır. Hattâ, 
Devletimiz dahi planlamanın ortaya koyduğu 
hükümlerle bu gibi üretken olmayan yatırım
ları mümkün olduğu nispette kısmaktadır. 

Arkadaşlarımız burada gündem dışı söz alıp 
«Benim kazama bir hükümet binası yapılmadı, 
adliye binası yapılmadı» diye söylüyorlar; fa
kat bunların şu seneler içinde karşılanmasının 
mümkün olmadığını da, Hükümetimiz durma
dan tekrar edip durur. 

Şimdi, eve ve binaya üretken olmayan bu 
evsaftaki yatırımları yapmak, zannediyorum 
ki, Türkiye'mizin istikbaldeki çok büyük gelir
lerinin kaybına vesile olmaktadır. Adam, «na
sılsa buradan vergiyi ucuz veriyorum, ben na
sılsa buradan yatırdığımı sekiz sene, on sene 
içinde amorti edebiliyorum» düşüncesiyle bu 
gibi hafif vergilerin konduğu bu gibi yatırım
lara gitmekte ve Türkiye, istikbalinde büyük 
şeyler kaybetmektedir. 

Binde 6 gibi bir vergi nispeti, hele paraları
nı kâr gayesiyle bu yatırıma sevk etmiş olan in
sanların paralarını geriye alabilmeleri için gü
zel bir teşviktir. Bu teşvikten bu insanları ber
taraf edebilmek, bu teşviki ortadan kaldırabil

mek ve Türkiye'yi daha iyi şartlara götürebil
mek için ben bu teklifimi yaptım. Binde 8 ola
rak hiç olmazsa değerlendirilsin diye söylüyo
rum.. 

Affedersiniz, ben kedimden misal vereyim : 
Arkadaşlar, ben doktorluğum zamanında kazan
dığım paralarla ev yaptırmış, hattâ maaşlarımı
zın az olduğu zaman da oradan gelen parayla 
onu maaşıma eklemek suretiyle geçinmiş bir 
arkadaşınızım. Aynı zamanda şimdi de Gelir 
Vergisine tabi bir mükellefim. Eğer, bu şart
larla binde 6 üzerinden bu madde kanunlaşır
sa, benim şimdi vermekte bulunduğum özel ida
re vergisinin çok altında, belki iki bin lira aşa
ğısında vergi ödemem lâzımgelir. 

Şimdi, arkadaşlar insaf ile düşününüz; be
nim durumumda olan arkadaşlar da insaf ile 
düşünsünler. Türkiye'nin ileriye gitmesini mu
hakkak ki hepimiz istiyoruz; ama bazılarımız 
«Halkı, müteşebbisi korumak lâzımdır» deyip 
bu işi böylece geçiştirmek istiyoruz, insaf ile 
düşünürsek göreceğiz ki, hakikaten, kendisi bu 
durumda olan bir insanın bu teklifi vermesi, di
ğerlerinin de bu takriri kabul etmesi için kâfi 
bir sebebolacaktır. Gelir Vergisine tabi oldu
ğum için gerçi o yolla ben bana fazla gelen pa
rayı ödeyeceğim; ama Gelir Vergisine tabi ol
mayan bir apartman sahibi için bu muhtemelen 
mümkün olmayacaktır. 

Hepinizi saygıyle selâmlıyorum, hürmetler 
ederim, 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 
Önergelerin aleyhinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde. Buyurun Sayın 
Ağanoğlu. 

A. SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Bina Vergisi binde nispetinin binde 6'dan 
binde 8'e çıkarılması, verginin toplanmasını 
güçleştirir. Bu vergi sabit değerlerden almıyor; 
servetten, kıymetten almıyor. Nispet yüksel
dikçe mükellef kaçamak yolları arayacaktır. Bu 
defa kıymet takdirinde başka çareler düşünü
lerek gayrimenkulun, binanın kıymetinin dü
şük gösterilmesi yoluna gidilecektir ve uygula
mada birçok güçlüklerle karşılaşılacaktır. Ma
kul nispetler, mükellef tarafından benimsene
cek nispetler bütün memlekette (Kanun, bütün 
memlekette uygulanacağına göre) daha iyi ka
bul görür ve mükellef de makul göreceği bu 
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vergiyi seve seve verir. Her zaman şikâyet edi
yorsa, Türkiye'de vergi boşlukları var, vergi 
kaçırılıyor, hepsini toparlıyamıyoruz, diye. Nis
pet yüksekliği verginin kaçırılmasında birinci 
âmildir. 

Sonra, gayrimenkul değerleri ne de olsa Tür
kiye'de nispîdir. 4 odalı bir ikametgâhın istan
bul'da değeri başkadır. Sivas'ın Şarkışla kasa
basındaki değeri başkadır, istanbul'un bir sem
tinde, Şişli'de 4 odalı bir apartmanın değeri 
başkadır, Samatya'da başkadır. Halbuki, kanu
nu uygulayacak olan memurlar aynıdır ve bu 
uygulamada güçlüklerle karşılaşırlar. 

Binaenaleyh, nispeti yükseltmeyelim, banım 
memleketin her tarafında ve tekmil mükellefler 
tarafından rahatlıkla karşılanacak nispetler ol
masını sağlayalım. Bendeniz binde 6 nispetini 
makul görüyorum. Yeter ki nispet mevzuunda 
bütün kaçırma yollarını teşvik edici olmaktan 
kaçınalım ve her mükellefin bunu seve seve ka
bul edeceğini göz önünde tutalım. Binde 6 nis
peti bu bakımdan daha makuldür; değiştiril
mesi uygun değildir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyorlar mı?... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, Hükümet olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? .. 
GEÖİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ 

ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takrirler aynı mahiyettedir 

Hükümet katılıyor; Komisyon, katılmıyor. 

13 . 7 . 1972 O : 1 

Takrirleri oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bir takrir daha var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin 8 nci maddeyi değiştiren 

Bina Vergisi ile ilgili nispete tümü üzerinde 
Komisyona havale için verdiğim önergeye uy
gun değişiklik yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Bunu daha önce Sayın Atalay 
kürsüden okumuşlardı, müterakkiyeti tazam-
mun ediyordu. Sayın Bakan da cevaplarında, 
verginin karakterine uymadığını beyan ettiler, 
Her halde, bu itibarla Hükümet katılmıyor, de
ğil mi?... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ 

ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenisr... Kabul etmeyenler.,. Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmüştir. 

17 . 7 . 1972 Pazartesi PTUIÜ saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19 35 
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Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Grörevleri Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye 'sayısı : 183 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : O 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 55 

Acık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAH1SAR 
M, Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Â zmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Er geneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

edenler] 
GAZİANTEP 

İbrahim Terfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğaıı 
Ekrem Özden 
Rifat üztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalaj 
Y. Ziya. Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu ' 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Kıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Nâzım Inebeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'kan (İ.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
(İ. Â.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Oztekin (B.) 
Mehmet Ünal di (Bşk.V.): 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

SlVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestiiei 

[Reddedenler] 
KASTAMONU SİVAS 

Mehmet Çamlıca Âdil Altay 

[Oya KatıhJiayanlar'] 

Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Top al oğlu 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

IZMÎR 
Beliğ Beler 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. A.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tımakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçiik (B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

[Açık tiyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üeok 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğîu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç (I.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Mehmet İzmen (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

76 NCI BİRLEŞİM 

13 . 7 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân komisyonlarında açık bulunan birer bağım
sız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Dernekler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri komis
yonlarından 6'şar üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/606; 
C. Senatosu : 1/80) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 7 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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 isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Ilamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçTigü'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

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 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972 (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadî İşler 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/546; C. Senatosu 1/97) (S. Sa
yısı : 120) (Dağıtma tarihi .- 7 . 7 . 1972) 

X 2. — Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/623; Cumhuriyet Senatosu 1/90) (S. Sayısı : 
117) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

1>&<İ 





Toplantı : 11 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı s | 

Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan Komis

yonları raporları (M. Meclisi : 1/623; C. Senatosu : 1/90) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 668) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 6' . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5487 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 21 . 6. . 1972 tarihli 110 ne a Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

•Saygılarımla. Sabit. Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 10 . 3 . 1972 tarihinde Başlandıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
mdun 15, 19, 20, 21 .6.1972 tarihli 106, 108, 109 ve 110 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayı sı : 668) 

Bayındırlık, Ulaştırma, imar - iskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar - İskân Komisyonu 27 . 6 . 1972 

Esas No. : 1/90 
Karar No. : 4 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin.21 . C . 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı, Bayındırlık 
Bakanı Sayın Mukadder Öztekin ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyle, Komisyonumu
zun 27 . 6 . 1972 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi, 

Tasarı gerekçesinde izah edilen hususlar ile beraber, Sayın Bakanın tamamlayıcı beyanların
dan sonra, Komisyonumuz : Asrın teknolojik gelişimini takibedecek bütün hizmetlerde daha çok 
fayda sağlamak; ezcümle, yapı işleri, karayolu, demiryolu, liman, barınak, iskele, kıyı koruma te
sisleri, hava liman ve hava alanları, Devlet binaları, akaryakıt ve gaz taşıma boru hatlarının ya
pımı, donatımı, bakımı, onarımı, tevzi ve uzatma işleri hulâsa bunlara benzer her türlü hizmetler 
bakanlığın yönetimi ve denetimi altında olduğundan, bu görevlerin hususiyetlerinde memleket 
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ekonomisindeki ehemmiyetini gözönüne alarak Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin 
aynen kabulüne, 

Kanun tasarısının ehemmiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temen
nisiyle, havalesi gereğince Bütçe ve Plan komisyonlarına tevdi edilmek üzere, 

Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Erzurum 
O. Alihocagil 
Bulunamadı 

Bolu 
T. Yaşar Gülez 
Bulunamadı 

Bilecik 
M. Orhan Tuğrul 

Bulunamadı 

'Sözcü 
Konya 

F. özlen 

Yozgat 
S. Artukmac 

Erzurum 
S. Hatunoğlu 

Tabiî Üye 
II. Tunekanat 
Bulunamadı 

Kâtip 
Erzincan 
F. Baysoy 

Bulunamadı 

Mardin 
A. Bay ar 

Cıımhurbaşkanmca S. Ü. 
L. ^Akadlı 

Bulunamadı 

Aydın 
C. Coşkun 

Giresun 
1 nci maddenin (e) fıkrasında zikredilen konular 
6326 sayılı Petrol Kanunu ve 6327 sayılı Kanunun 
öngördüğü petrol faaliyetlerini kısıtlar mahiyette 
görülmektedir. Bu bakımdan muhalifim. Söz hak

kım mahfuzdur. 
/ . Topaloğlu 

Çorum 
S. Yolcuk 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas Yo. : 1/90 
Karar No. : 54 

6 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli 1.10 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı, Komisyonumu
zun 4 Temmuz 1972 tarihli 29 ncu Birleşiminde Bayındırlık Bakanı Sayın Mukadder öztekin ve 
Maliye Bakanlığı temsilcisi de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı, Bayındırlık Bakanlığının görevlerini, yetkilerini, merkez ve taşra teşkilâtının kuruluş 
ve işleyiş tarzını, düzenleyen hükümler getirmektedir. 

30 . 5 . 1939 tarihli ve 3611 sayılı Nafıa Vekâleti teşkilâtı ve vazifelerine dair Kanunla görev
leri belirtilen ve teşkilâtı tanzim edilen Bayındırlık Bakanlığının aradan geçen süre içinde görev 
ve hizmetlerinde gelişen kamu ihtiyacına paralel olarak nicelik ve nitelik bakımlarından ortaya çı
kan önemli artışlar, öte yandan 3611 sayılı Kanun yapısında yeni kuruluşlar nedeniyle yapılması 
gecikmiş operasyonlar, günün, hiç değilse yakın geleceğin koşullarına uygun yeni bir kuruluş ka
nunu hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun tasarısı, gerekçesinde belirtilen hususlar 
ve bizzat Sayın Bakanın ve beraberindekilerin verdikleri izahatın ışığı altında Komisyonumuzca 
uygun mütalaa edilmiş ve benimsenmiştir. 

Millet Meclisi metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bayındırlık Bakanlığının çok zaruri görülen bu teşkilât kanuuuna kavuşturulması ve kalkın

ma planının kendisine yüklediği yatırımlara biran önce başlayabilmesi gerekçesi ile tasarının Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Sözeli 
Afyon K. 

M. K. Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
T. Köker 

Kütalıya 
/. E. Erdinç 

Urıa 
İ. E. Karaikapıeı 

Toplantıda bulunamadı 

BaşfcanreM'li 
Gaziantep 

S. Tanyeııi 
Toplantıda buiunasmadı 

Kâtip 
Malatya 

A. Akyurt 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda 'bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Bu tasarıda sözcü 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlıı 

Ankara 
1. Yetiş 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Tabiî Üye 
K. KaraveJioğlu 

Üye 
Münhal 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Bayındırlık Bakanlığının görevleri; Millî Savunma Bakanlığının inşaat, Millî ve 
NATO Enfrastrüktür hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla 
yapım yetki&ü verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır : 

a) Yapı işlerini, 
b) Demiryolları inşaatını, 
c) Limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, 
d) Eava meydanları inşaatını, 
e) Akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve tesisleri inşaatını ve esaslı onarımlarını yapmak 

veya yaptırmak, 
f) 5539 sayılı Kanun esasları dairesinde karaj^ollarmın yapım ve bakımını sağlamak, 
g) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim 

f iyatları hazırlamak ve yayınlamak, 
h) Müteahhitlerle ilgili gizli sicilleri tutmak ve müteahhitlik karnesi vermek, 
i) Özel idarelere ait yapı ve tesisleri yapmak ve yaptırmak, 
j) Bu kanunla verilen proje onama ve denetleme hizmetlerini ve diğer kanunlarla verilen iş

leri yapmak. 
MADDE 2. — Bayındırlık Bakanlığı merkez teşkilâtı aşağıda yazılı makam ve birimlerden 

kurulmuştur. 
a) Müsteşarlık 
b) Bayındırlık Kurulu 
c) Yüksek Fen Kurulu 
d) Müşavirlik 
e) Yapı işleri Genel Müdürlüğü 
f) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlar inşaatı Genel Müdürlüğü 
g) Teftiş Kurulu 
h) Hukuk Müşavirliği 
i) Plan - Bütçe Dairesi Başkanlığı 
j) Personel Dairesi Başkanlığı 
k) idarî işler Dairesi Başkanlığı 
1) Özel Kalem Müdürlüğü 
m) Savunma Sekreterliği 

MADDE 3. — Bayındırlık Bakanlığı taşra teşkilâtı aşağıda yazılı birimlerden kurulmuştur. 
a) Yapı işleri bölge müdürlükleri, İl Bayın rhrlık Müdürlükleri ve kontrol amirlikleri 
b) Demiryollar, limanlar ve hava meydanları inşaatı, bölge müdürlükleri, makina ve ikmal 

grup amirlikleri ve kontrol amirlikleri 

MADDE 4. — Müsteşar; Bakanın müşavir ve yardımcısı olup Bakan adına emir ve murakabe 
yetkisini haiz ve Bakanın direktifleri dahilinde Bakanlık işlerini yürütür. 

Müsteşar yardımcıları; Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müste
şar tarafından kendilerine verilecek olan işleri yürütürler. 

MADDE 5. — Bayındırlık Kurulu : 
Müsteşarın Başkanlığında; Yüksek Fen Kurulu Başkan ve üyeleri, Başmüşavİr ve Bakan tara

fından seçilecek iki Bakanlık müşaviri, Karayolları Genel Müdürü dahil Genel müdürler ve I nci 
Hukuk Müşavirinden oluşur. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR - İSKÂN 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu 
tasansı 

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

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

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bulunamamaları halinde Genel müdürler yardımcılarından birini, I nci Hukuk Müşaviıl II nci 
Hukuk Müşavirini kurula katılmak üzere görevlendirirler. 

Müsteşarın bulunamaması halinde Yüksek Fen Kurulu Başkanı Kurula Başkanlık eder. 
Bayındırlık Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı 

taraf çoğunlukta sayılır. Karara karşıt görüşte olanlar, görüşlerini yazılı olarak karara eklerler. 

Görevleri : 
a) inşaat işlerinden doğan ve Yüksek Fen Kurulunda karara bağlanmış olup Bakanlık Ma

kamı tarafından bir kere de bu kurulda incelenmesine lüzum görülen veya Yüksek Fen Kurulun
da 2/3 çoğunlukla karara ^bağlanamayan anlaşmazlıkları Bakanlık son mercii olarak kanun, sözleş
me ve şartlaşma hükümlerine göre inceleyip en geç bir ay içinde karara bağlamak, 

b) Yeni fiyat tâyini anlaşmazlıklarını inceleyip kesin fiyatı tespit etmek, 
c) Bakanlıkça havale edilecek bayındırlık hizmetleri ile ilgili konuları inceleyip istlşari nite

likte mütalâalarını bildirmektir. 

MADDE 6. — Yüksek Fen Kurulu : 
Bir Başkan ve altı üyeden oluşur. 
Görevleri : 
a) Bakanlıkça, havale olunan inşaat ve tesisat işleri ile ilgili, anlaşmazlıkları inceleyip kara

ra bağlamak, 
Kararlar mevcudun oy çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf 

çoğunluğu teşMl eder. 
Mevcudun 2/3 çoğunluğu ile alınmayan kararlarla ilgili konular Bayındırlık Kuruluna intikal 

eder. 
b) Bakanlıkça havale olunan kanun ve tüzük tasarıları ile yönetmelik projelerini fennî yön

den incelemek ve mütalâa vermek. 
c) Bayındırlık işleri ile ilgili genel şartnam?, tip sözleşme, yıllık rayiç ve fiyat analizlerini 

hazırlamak ve yayınlatmak, 
d) Bayındırlık işleri ile ilgili inşaat tarz ve usulleriyle teknik alandaki gelişmelerden; mem

lekette uygulanması yararlı görülenler hakkında teklifte bulunmak, 
e) Müteahhitlerle ilgili gizli sicilleri tutmak ve müteahhitlik karnesi vermek, 
f) Bakanlıkça havale edilecek bayındırlık işleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır. 

MADDE 7. — Başmüşavir ve Bakanlık müşavirlerinin görevleri : 
a) Bakanlık hizmet politikasının tespitinde ve uygulanmanın İzlenmesinde Bakanlığa danış

manlık yapmak, 
b) Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda Bakanlıkça verilecek işleri yapmaktır. 

MADDE 8. — Yapı işleri Genel Müdürlüğü : 
Merkez kuruluşu Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, müşavirler, daire başkanlıkları, 

Fen Heyeti ve şube müdürlüklerinden; 
Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri, il bayındırlık müdürlükleri ve kontrol amirliklerinden 

oluşur. 
Görevleri : 
a) Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, 

gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, proje ve keşiflerini, inşalarını, ta
dilleri ile onarım ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak, 

b) Özel idarelerin bina ve tesislerin program, proje, keşif ve inşaatlarını yapmak veya yaptır
mak, 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân 
Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
6 ncı madde aynen kabul edilmitşir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
7 nci madde aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 

7 — 
(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 

ettiği metin) 

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

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

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet .Meclisinin kabul ettiği metin) 

c) Katma bütçeli idareler ve belediyelerin; yıllık icra programlarına giren ve keşif bedelleri 
Bayındırlık Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilecek üst sınırı geçen her türlü binalar ile tesisat
tın proje ve keşiflerini incelemek, tastik etmek ve kabul heyetlerinde üye bulundurmak, 

Bu hüküm Bayındırlık Bakanlığınca yeterli teknik teşkilâtı olduğu tespit edilen kuruluşlara uy
gulanmaz. 

d) (a) ve (b) fıkralarında yazılı işlerin yıllık icra programlarına alınabilmesi için; ilgili ku
ruluşlarca teklif edilecek arsaları inceleyerek bunlardan elverişli olanını seçmek, 

e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislerin, 
talebedildiği ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde; etüt, proje ve keşifleri ile inşaatlarını 
yapmak ve yaptırmaktır. 

Genel Müdür : 
Bu görevlerin gözetim, denetim ve uygulamasından sorumludur. Hizmetlerin gerçekleşmesi ev 

kanunlara uygun olarak yürütülmesi ile ilgili her türlü tedbiri alır. 

MADDE 9. — Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü : 
Merkez kuruluşu G-enel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, müşavirler, daire başkanları, Fen 

Heyeti ve şube müdürlüklerinden; 
Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri, makina ve ikmal grup amirlikleri ve kontrol amirlik

lerinden oluşur. 
Görevleri : 
a) Devletçe yaptırılacak; demiryolları, limanlar, hava liman ve meydanları ile bunlarla ilgili 

tesisler, akaryakıt ve gaz tesisleri, kıyı koruma ve kıyı tesislerinin plân ve programlarını hazırla
mak, gerçekleştirilmesi için işletmeci kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak ve 
imkânları sağlamak; araştırma, etüt, istikşaf, proje ve keşiflerini, inşaalarmı, tadil, tevsi, ıslah, 
temdit, esaslı onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve bunlardan yapımı tamamlananları 
ilgililerine devretmek, 

b) Her türlü kuruluş, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak (a) fık
rasında yazılı işler ile tünel, teleferik, finiküîer ve metro gibi tesislerin proje ve şartnamelerini in
celemek ve onamaktır. 

Genel Müdür : 
Bu görevlerin gözetim, denetim ve uygulamasından sorumludur. Hizmetlerin gerçekleşmesi ve 

kanunlara uygun olarak yürütülmesi ile ilgili her türlü tedbiri alır. 

MADDE 10. — Teftiş Kurulu : 
Müfettiş sıfat ve yetkisini taşıyan bir başkanın yönetimi altında, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı 

kuruluşların bütün işlerini Bakan adına teftiş, tetkik ve tahkik eder. 
Teftiş kurulunun çalışma şekli ve şartları, müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri bir tü

zükle düzenlenir. 

MADDE 11. — Hukuk Müşavirliği : 
Bakanlıkça havale edilecek işler ile Bakanlık daire ve kuruluşlarınca hazırlanacak kanun, tü

zük ve yönetmelik tasarılarını inceler, 4353 ve 57D7 sayılı Kanun hükümlerine giren idarî ve adlî 
yargı yerlerinde açılan dâvalara ait bilgi ve belgeleri sağlar ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî 
dâvalarda Bakanlığı temsil eder. 5539 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 12. — Plân - bütçe dairesi Başkan! ğı : 
Bakanlıkça yürütülecek yatırım projelerinin araştırma, plânlama, programlama ve bütçeleme 

hizmetlerinde koordinasyonu sağlar. Hizmet - Maliyet ilişkileri etütleri ile bunlara tesir eden fak
törleri tespit eder ve hizmetlerle ilgili sonuçları değerlendirir, 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân 
Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisinin kaibul ettiği 
10 ncu madde aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

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

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

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Personel Dairesi Başkanlığı : 
Bakanlık personelinin özlük, sicil ve tahakkuk işlerini yürütür. Memurların görevlerinden do

ğan kanunî kovuşturmalara ve disiplin işlemlerine ait işleri yapar. 

MADDE 14. — idarî İşler Dairesi Başkanlığı : 
Bakanlığın basın, yayın, tanıtma, malzeme, demirbaş, genel evrak, İçbiznıetler, sağlık, sosyal 

ve eğitim işleri ile ilgili hizmetleri ve Bakanlıkça verilecek sair görevleri yapar. 

MADDE 15. — Özel Kalem Müdürlüğü : 
Bakanlık makamının resmî ve özel yazışmaları ile şifre ve protokol işlerini yönetir. 

MADDE 16. — Müsteşar, Müsteşar yardımcıları, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve üyeleri, baş-
müşavir ve Bakanlık müşavirleri, genel müdürler, Teftiş Kurulu Başkam ile müfettişler, hukuk 
müşavirleri müşterek kararname ile; bunların dışında kalan memurlar Bakanlıkça atanır. 

MADDE 17. — Bayındırlık kurulunun teklifi üzerine; Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarını 
hizmetlerin gerektirdiği şekilde düzenlemeye ve taşra kuruluşlarının yerlerini tespit etmeye Ba
yındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 18. — Devlet daire ve müesseseleri, katma bütçeli daireler, özel idareler ve belediye
ler; 1 nci maddenin (g) paragrafında sözü edilen tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, 
fiyat analizleri ve birim fiyatlarına uymak mecburiyetindedirler. 

MADDE 19. — Bakanlık görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli taşınmaz malları kanun
larına göre kamulaştırmaya, irtifak hakları tesis veya geçici olarak işgal etmeye, kiralamaya, ge
rekli her türlü araç, makina ve yedek parçalarını satınalmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve 
bunların bakım ve onarımı için atelye ve ambarları tesis etmeye bunları çalıştırmaya ve gerekli 
idare binaları yapmaya ve sosyal tesisleri kurmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 20, — Devlet kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurum
lar tarafından veya dış yardımlardan yaptırılacak her türlü yapı. demiryolu, Uman, hava meydanı 
ve akaryakıt ve doğal gaz tesisleri ile bunların tesisat, proje ve benzeri islerini imkânları nispetin
de yapmaya ve bu işlerin yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygulamaya Bayındır
lık Bakanlığı yetkilidir. 

Bu işlere ait her türlü giderler ilgilileri tarafından Hazineye Ödenir, ödenen para Hazinece 
bir taraftan genel bütçenin gelir faslına irat, diğer taraftan Bakanlık bütçesinde açılacak özel 
tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. 

Yıl sonunda kalan miktarlar ertesi yıla devredilir. 

MADDE 2.1. — Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılacak demiryol İnşaat ve tesisleri için; 
Bakanlıkça ithal edilecek üst yapı malzemesi, makina, motorlu ve motorsuz cihaz ve vasıta (binek 
arabası hariç), sabit teçhizat ve yedek parçaları vergi, resim ve harçtan muaftır. 

MADDE 22. — Bayındırlık Bakanlığının kadroları, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen 
kadrolarla, bütçe kanunlariyle verilecek torba kadrolardan sağlanır. 

MADDE 23. — 3611 sayılı Kanun ve ekleri ve 3196 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki Nafıa 
Vekâleti ile ilgili hüküm ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi gereğince dü
zenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar. Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı memurları ile 
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(Bayındırlık, Ulaştırma. İmar ve İskân 
Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisimin kabul ettiği 
15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
21 n6i madde aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
23 ncü madde aynen kaJbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Mület Meclisinin kabul 
ettiği geçici madde aynen kaJbul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

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

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

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metnimin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

atanma işlemleri Bakanlıkça yapılan Karayolları Genel Müdürlüğü memurlarının disiplin işleri, 
müsteşar veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında Birinci Hukuk Müşaviri, Bakanlık Ge
nel müdürleri ve Personel Dairesi Başkanından oluşan kurulca yürütülür. 

Karayolları Genel Müdürlüğü personeli ile ilişkili disiplin kurulu toplantılarına Karayolları 
Genel Müdürü de aslî üye olarak katılır, 

MADDE 24. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu kanunu Bayındırlık Bakanı yürütür. 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân 
Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet Meclisinim kabul ettiği 
24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisinin kalbul ettiği 
25 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aymen kalbul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aymen kabul edilmiştir. 

• * • • • 

(S. Sayısı : 117) 





Toplantı : 11 I f%(\ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 2 U 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve 
İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 

1/546; C. Senatosu : 1/97) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 472'ye 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4668 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 6 . 1972 tarihli 116 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna ban hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15 . 11 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 . 6 . 1972 tarihli 67, 68, 69, 71, 106, 108, 109, 
110, 111, 114, 115 ve 116 ncı Birleşimlerinde önce 'k ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 472'ye 1 nci ek) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 6 . 7 . 1972 
Esas No. : 1/94 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 Haziran 1972 tarihli 116 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kaıbııl edilen, 29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Yergisi Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, 'değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sı, Millet Meclisi Başkanlığının 30 Haziran 1972 tarihli ve 4668 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 4 Temmuz 1972 tarihli 72 nci Bir
leşiminde, İçişleri ile Malî ve iktisadî İşler ve Bütçe ve Plan komisyonlarından dörder üyenin 
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katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici (Komisyonumuzun 5 ve ü Temmuz 1972 tarihli 
'birleşimlerinde Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - .Millet Meclisi metni, 1 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiği halde; -gerek idarî, 
gerek sosyal ve gerek bünyevî nedenlerle yürürlüğe konulamayan 29 Temmuz 1970 tarihli ve 
1-']19 sayılı Emlâk Yergisi Kanununun uygulanabilmesinin gerçekleştirilebilmesi maksadiyle; - mu
aflıklar -. - nispetler -, - mükellefiyetin başlaması ve bilmesi -, - beyanname verme süreleri -, - 'be
yannamelerin sekil ve muhtevaları -, - köylerde, yapılacak beyan -. - vergi dairelerince yapılacak 
işlemler -, ve - ödeme süresi - ne ilişkin hükümlerde icabeden. değişikliklerin yapılmasını ve böyle
ce, söz konusu kanuna zamanın ihtiyaçlarına uygun 'bir düzenleme getirilerek uygulama yeterliği 
kazandırılmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, 29 Temmuz 1.970 tarihli ve Voli) sayılı Emlâk Yergisi Kanununun ge
tirdiği büyük ölçüde reform tedbirlerinin başarı ile gerçekleştirilebilmesinin, sayıları milyonları 
bulan mükellef kitlesinin yeni esasları anlayıp benimseyebilmek-rine ve daha önemlisi bu konu
da kamuoyunun oluşturulmasına ve gelirler teşkilâtının da mezkûr esasları uygulayabilecek hale 
getirilebilmesine bağlı olduğu belirtilmekte ve söz konusu kanunun muaflık ve istisnalar, mükel
lefiyetin haşlaması ve bitmesi tarihleri, vergileme nispetleri, beyanname verme süreleri, köylerde 
yapılacak beyan ve itiraz, esaslarında uygulamaya tesir edebilecek bazı önemli değişikliklerin ya
pılması ilr imkân dahiline gireceği ileri sürülmektedir. 

29 Temmuz 1970 tarihli ve İlli9 sayılı Emlâk Yergisi Kanunu, Komisyonumuzca da, - idarî re
form - çalışmalarının - vergi hukuku sahasında - gerçekleştirilen önemli bir aşaması ve ileri bir 
sonucu olarak kabul edilmiş ve sözü edilen kanuna, zamanın ihtiyaçlarına uygun bir düzenleme 
getirerek uygulama yeterliği kazandırılmasını öngören tasarı, Komisyonumuzca.; - sosyal adalet -, 
- vergide adalet -, - sosyal huzur - ve - iktisadî hayatın gerekleri - yönlerinden geniş tartışmalara 
konu kılınarak ve bir bütün halinde' değil, sözü edilen kanunun çeşitli maddelerinde çeşitli deği
şiklikleri öngörmüş olması nedeni ile madde madde müzakeresinin daha yararlı bir incelenle ve uy
gulama biçimi olacağı mütalâa "edilerek görüşülmüş ve benimsenmiştir. 

II - Millet 'Meclisi metninin 1, 2. :î, 4. 5, 6, 7. 8, 9. 10, .11. 12. 13, 14, 15, 16, 17. .18. 19, 20, 21, 22, 
2o, 21. 25, Geçici Madde 9, Geçici Madde 10. 20 ve 27 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

G;"'r.--k sunuş konuşmasında ve gerek maddelerin müzakerelerinde tasarı ve tasarıya esas Emlâk 
Yergisi Kanununun - listemi - ile - düzenleme sahası - hakkında- Komisyonumuza geniş açıklama
larda bulunan ve tasarının Millet 'Meclisince kabul olunan metnine ilişkin 'Hükümetin ve Bakan
lığının görüşlerini açıklayan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu tarafından Komisyonumuza verilen 
- teknik ıbilgi - ve - rakamlar -; Komisyonumuzca, - sosyal ve iktisadî hayatın sürekli gelişimi - gö
zetilerek değerlendirilmiş ve genellikle, çok eski tarihli değerler esas alınarak işlem gördüğü için. 
çok cüzî rakamlar ile ifade edilen gelirlerin, günümüzün gelişen sosyal ve iktisadî gerçekleri kar
şısında hayli değişip yükselerek hakikaten bir - vergi geliri - kabul edilecek seviyeye ulaşabilece
ği ve böylece Bakanlık tarafından açıklanan rakamların çok üstünde sonuçlar verebileceği müta
lâası ile tasarının Millet Meclisince kabul olunan metni Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
aynen muhat azaları karar altına alınmıştır. 

Komisyonumuz, - vergi düzenlemeleri - ııin önemi ölçüsünde bu - düzenlemelerin uygulan
ması - nııı da ehemmiyet taşıdığı gerçeği üzerinde de titizlikle durmuş ve - kontrollü ve sonuç. 
alıcı uygulamalar - ile çok daha yüksek seviyede gelir elde edilebileceğini savunmuş ve bu görüş
ler Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu tarafından da paylaşılarak beniınseıımiştir. Böylece, daha 
yüksek miktarda gelir temin edilebileceği gibi, vergi mükelleflerine tahmil edilen malî külfe
tin yüksek tutulması da önlenmiş olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 120) 
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Komisyonumuz, modern devlet anlayışına uygun olarak kamu hizmetlerinin genişlediği ve 
dolayısıyle kamu giderlerinin de arttığı ve artacağı gerçeğini kabul etmekle beraber, bu harca
malarda daha dikkatli ve titiz davranılması gereğine değinmekte de zorunluluk mütalâa etmiştir 

Komisyonumuz, cari hareamalarm fazlalığından her zaman ve her yerde şikayet edildiği ve 
hatta gereksiz şekillerde bu miktarların arttırıldığı, memur sayısının ihtiyacın çok üstünde ol
masına rağmen, - fazlalıkların kaydırılması ile ihtiyaeuı karşılanacağı - yerde, kurumların yeni 
memur almak için her gün ilânlar verdikleri gerçeklerine işaret ederek; - vergilendirme - ile ya
kından ilgili bu uygulamalara Hükümetin daha yakın alâka göstermesini temenni ederek. Devlet 
gelirlerinin daha yararlı bir şekilde değerlendirilebileceğinde birleşmiştir. 

İTİ. - Tasarının 1 Mart 1972 tarihindi.' kanunieşabileeeği tahmin ve tasavvur edilerek getiril
miş olduğu halde, çeşitli nedenlerle işaret edilen tarihte kanunlaştırılamamış olduğu keyfiyetini 
gözeten. Komisyonumuz, Emlâk Yergisi Kanununun düzenlediği alanın çeşitli uygulama sorunla
rı ile karşı karsıya bulunduğu ve .Maliye .Bakanlığının altı aylık erteleme yetkisinin de Haziran 
.1972 tarihinde nihayete erdiği sebebiyle tasarının Cenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

(bnıel Kurulun tasviplerine arz olunmak" üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Edirne Kocaeli Amasya Aydın 

M. Nafiz Eryeneli L. Tokoğlu M. Zertn A. Celâleltin (Josliun 

(iaziantep Kırşehir C. Bşk. Seç. Ü İzmir 
/. Tefik Kutlar ' 11. üzmen T. Sökmen B. Beler 

Toplantıda, bulunamadı 

Konya Tabii Üye Ordu Trabzon 
Muhaldim K. Aksoyoğlu B. Sıtkı Baykai A. Sakir Ağaoğlu 

V. Özlen Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

29 . 7. 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Yergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin 
(a) fıkrası ile (b) fıkrasının ilk paragrafı ve aynı maddenin (c) ve (f) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve mezkûr maddeye aşağıdaki (o) ve (p) fıkraları eklenmiştir : 

a) Katma bütçeli idarelere (mazbut vakıflar dâhil), il özel idarelerine, belediyelere, köy 
tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar; 

b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların, teşkil ettikleri birlikler veya bun
lara bağlı Hiüeseselere ait; 

c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve 
kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiy-
le işletilen hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları; 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis 
ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, re
virler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve 
işyerleri ile bsnzarleri; 

o) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor 
kulüplerine ait binalar (Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi işletmelere aidolmamaları veya 
bunlara tahsis edilmemeleri şartiyle); 

p) Tarım Kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden 
kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahiboldukları ken
di hizmet binaları. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici Muaflıklar : 

Madde 5. — a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 50 000 liradan 
az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından iti
baren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartiyle, satınalma 
veya sair suretle iktisabolunması halinde de yukardaki muaflık hükmü kalan süre için uygulanır. 

Mevcut binalara ilâve yapılması halinde, 33 ncü maddenin (1) sayılı bendine göre beyan, edi
len değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uy
gulanır. 

Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması 
halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takilbeden 
bütçe yılından itibaren düşer. 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış 
olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis 
ettikleri ve işletmelerine dâhil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu mak
sada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takilbeden bütçe yılından itibaren 5 
yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan veya kulla
nılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri (deprem 
hariç) âfetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların vergi mükellefleri tarafından âfe
tin vukubulduğu veya âfete mâruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 120) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Yergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 120) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

geç 5 yıl içinde âfetin vukubulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edi
len binalar inşalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre inşa olunup 
hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildikleri yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl 
Süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulan
maz.) 

Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca âfet bölgesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı konulan yerler
de yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz. 

Muafiyetten faydalanacak mükellefler, imar ve iskân Bakanlığından veya bu bakanlığın yet
kili kıldığı kuruluşlardan âfete mâruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ib
raz etmeye mecburdurlar. 

d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı za
manlarda da kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaftır. 

e) Planlama Teşkilâtınca tespit ve tayin edilen geri kalmış bölgelerde inşa edilen sınaî tesis
ler, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır. 

Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için, mezkûr fıkra
larda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi 
şarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirim, olayın 
vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılın
dan muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara 
ait muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

MADDE 3. — Aynı kanunun 7 nci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları kaldmhniftır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nispet ; 
Madde 8. — Bina vergisinin nispeti binde 6 dır. 
Sahibi tarafından bizzat mesken olarak kullanılan binalarda, bina apartman ise apartman 

dairesinde, vergi nispeti binde 4 dür. Ancak, Türkiye sınırları içinde birden fazla meskeni bulu
nanların yalnız birine bu nispet uygulanır. 

Türkiye sınırları içinde bir meskeni olup da ücret kazancına taallûk eden işi dolayısiyle bu 
meskenin bulunduğu ilçe sınırları (Aynı il belediyesi içindeki ilçeler hariç) dışında çalışmaya 
mecbur olanların bu meskenleri için vergi nispeti binde 4 tür. 

Şu kadar ki, yeniden inşa edilen binaların vergisi, arsanın vergisinden az olamaz. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mükellefiyetin bağlaması ve bitmesi : 
Madde 9. — Bina vergisi mükellefiyeti; 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi, 
b) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 1 . 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil 

etlen sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu, aynı maddenin 8 numaralı fık
rasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet edildiği tarihi, 

e) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını ka

zanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takibeden taksitten iti
baren sona erer. 

Cumhuriyet Scnntosu (S. Sayısı : 120) 



(Geçici Komisyonun .kabul eJttiği metin) 

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

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

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

Cumhurivet Senatosu (S. Sayısı : 120) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların 
vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tesbit 
edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu 
hallerin devam ettiği sürece alınmaz. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 10 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait binalar aynı beyannamede birleş

tirilerek beyan olunur. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mevzu : 

Madde 12. — Türkiye Sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
Arazi Vergisine tabidir. 

Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. 
Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu ka

nuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu Karan ile belli edilir. 
Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tâbiri arsaları da 

kapsar. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici muaflıklar : 

Madde 15. — Aşağıda yazılı arazi geçici olanak Araai Vergisinden muaftır. 
a) özel kanunlarına göre Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline ge

tirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl; 
b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle, kültür 

bitkileriaıin yetişmelerini engelleyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taş
lık ve sair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamayan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden 
tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartlan haiz olan arazide yeniden fi
danla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvalık, bağ ve bahçe mey
dana getirilmesinde asgarî 2 yıl, azamî 15 yıl; 

d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisabolunduğu veya bu 
bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lebine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe ka
dar) . 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş oldu
ğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tayin olu
nan cihetlere tahsis edildiği yık takibeden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildinim yapıl
mazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibe ien bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde 
bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. 

(a) ve (b) fıkralarında yazık muafiyet konusu araainin bu fikralarda gösterilen cihetlere tah
sis edilmiş olup olmadığının şartları ile (c) fıkrasına göre geçici muafiyet verilecek haller, bunla
rın şartları ve muafiyet süreleri Tarım ve Orman Bakanlıkları ile Türkiye Zirat Odaları Birliğinin 
mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürür
lüğe konulur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 120) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

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

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

Cımılrarivet Senatosu (S. Sayısı : 120) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Aynı kanunun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Küçük çiftçilikte istisna : 

Madde 16. — Mükelleflerin (Zirai kazancın dışında kazanç veya iradı olan gelir vergisi mü
kellefleri hariç) Türkiye'deki arazisinin (Arsalar hariç) toplam vergi değeri 100 000 liraya ka
dar olanlarının 50 000 lirası arazi vergisinden müstesnadır. 

Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri 
toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara 
alınmak suretiyle uygulanır. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

\"ispct : 

Madde 18. — Arazi Vergisinin nispeti binde 3 tür. 
Arsalar için vergi nispeti; son nüfus sayımına göre bağlı olduğu ilçenin belediye nüfusu 

25 000'e kadar olan yerlerde binde 5, 25 001 - 100 000 (dahil) olan yerlerde binde 8 ve 100 001 ve 
daha yukarı yerlerde binde 10'dur. 

Bağlı olduğu ilçenin ayrı belediyesi olmaması halinde, ilçe merkezinin içinde bulunduğu beledi
yenin nüfusu nazara alınır. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 

Madde 19. — Arazi Vergisi mükellefiyeti; 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi, 
b) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil 

eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu, aynı maddenin 8 numaralı fık
rasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet edildiği tarihi, 

c) Muafiyetin sükut ettiği tarihi, 
Takibeden bütçe yılından itibaren baslar. 
Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vuku

bulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer. 
Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükellefler

ce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tesbit edilmesi üzerine, ya
saklama tarihini izliyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz. 

Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait 
vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takibeden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alın
maz. 

Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takibeden bütçe 
yılından itibaren sona erer. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 20 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait arazi bir beyannamede, arsalar ise 

ayrı bir beyannamede birleştirilerek beyan olunur. 

ruTnlmviyet Senatosu (S. Sayısı •. 120) 
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(Cieçiei Komisyonun kabul ettiği metin.) 

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

Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

f'umlmı-iyet Senatosu (S. Nnvıuı • 120) 

MADDE 10. — 

MADDE 11. — 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 14. — Aynı kanunun 22 nci maddesi kaldırılmış ve yerine aşağıdaki madde konul
muştur : 

N-uaflık ve istisna hükümlerinin bu kanunda yer alması esası : 

Madde 22. — Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu kanuna eklen
mek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyanname verme süresi : 

Madde 23. — Emlâk Vergisi ile ilgili olarak; 
a) Bina, arsa ve araziler için 5 yılda bir defa olmak üzere verilecek beyannameler, Maliye Ba

kanlığınca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takibeden bütçe yılının Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarında, 

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona erme
sinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı 
içerisinde, 

c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden se
beplerin doğması halinde beyannameler, değişikliğin vukubulduğu bütçe yılı içerisinde, 

d) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 8 numaralı fıkrasında yazılı vergi değerini tadil eden se
beplerin doğması halinde beyannameler, Maliye Bakanlığınca yapılacak beyana davet tarihini taki
beden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 

Emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine verilir. 
(b), (c) ve (d) fıkraları gereğince beyanname verenler de Maliye Bakanlığınca yapılacak genel 

beyana davet tarihini takibeden bütçe yılımn Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeniden beyanda bu
lunmaya mecburdurlar. 

(a) fıkrasında yazılı beyanname verme süresini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

(b) ve (c) fıkralarında yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde be
yanname, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. 

Maliye Bakanlığı genel beyanların yapılacağı süre içerisinde mükelleflerin beyanname verme 
tarihlerini tespit etmek hususunda vergi dairelerine yetki verebilir. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyannamelerin §ekli ve muhtevası : 

MadJde 24. — Vergi dairesine verlecek Emlâk Vergisi beyannamelerinin şeflcli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur. 

Beyannamede mükellefin adı, soyadı (Tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükellefiyete giriş se-
befbi ve yılı ile birlikte asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir: 

a) Bina Vergisi beyannamesinde; binanın y&ri, inşaatım nev'i, inşa tarihi, arsamın büyüMügü 
(metrekare), kullanış tarzı, getirebileceği yıllıik ayrisâfi kirası ve rayiç bedeli (vergi değeri), 
(Ibir çatı altında bulunup da kuMamış tarzı veya kapıları ayrı olan komut veya işyeri birimleri
nin vergi değerleri ayrı ayrı gösterilir.) 

b) Araziye ait beyannamede; arazinin yeri, cinsi, büyuMüğii (dönüm, metrekare), yapılan 
tarımım nev'i, getirebileceği yıHık gayrisâfi hasılat tutan ve rayiç bedel (vergi değeri), 

c) Arsalara ait beyannamede; arsamın yeri, büyüklüğü (metrekare) ve rayiç bedeli (vergi 
değeri.) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 120) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. —: Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 120) 
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(Millet Meclisinin lîalml etliği metin) 

MADDE 17. — Aynı kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Köylerde yapılacak beyan : 

Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve arazinin vergilendirilmesine ilişkin beyanlar sözlü 
veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yajpılır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçi
rildikten sorara özel yeri mükellefe imza ettirilir. Beyan esnasında köyde builunjmıyanların köy 
mufatarına gönderecekleri yazılı ve imzalı beyanların bu defterlere eklenmesi ile yetinilir. 

il ve ilçe belediye sınırları içinde bulunan bina veya arazisi dolayısiyle beyanname vermek 
meöburiyeltinde olanlar yukarıki fıkra hükmünden faydalanamazlar. Ancak, beyannameye dâ
hil bina ve araziden köy sınırları içinde bulunanlar hakkında ayrıca ilgili muhtarlıklara da yazılı 
bilgi verilir. 

il ve ilçe merkezi olmıyan beldelerde, köy muhtarlıklarına ait yetkiler, belediye başkanlarınca 
kullanılır. Bu beldeler ile köylerdeki vergi mükellefleri dilerlerse bina ve arazi kıymet beyanı 
defterine kaydettirmek istemedikleri bina ve arazisini, beyan süresi içerisinde doğrudan doğruya 
ilgili vergi dairesine yazılı olarak beyan edebilirler. 

Birinci ek sürenin bitiminden başlıyarak 15 gün içinde sözü geçen defter, varsa müsibit evrak
la birlikte muhtarlar veya belediye başkanları tarafından imza karşılığında ilgili vergi daire
sine teslim olunur. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Muhtar ve ihtiyar kurulu, mükelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tespit ettikten sonra ken
dileri de bu beyanların doğruluğunu (kira bedelleri ve vergi değerleri hariç) tasdik ederler ve ay
rıca bina ve arazi kıymet beyanı defterine kaydettirilmiyen bina ve araziyi, mükelleflerin ismi ve 
biliniyorsa adresi ile birlikte vergi dairesine bildirirler. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Emlâk Vergisi beyannamelerinin süresi içinde verilmemesi halinde, bu sürenin sonundan başlı
yarak iki ay beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse, vergi zıyaı olmamış sayılır. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Odan t .siirtsi : 

Madde 30. — Emlâk Vergisi birinci taksi di Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci 
taksidi Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşi t taksitte ödenir. 

Köylerde ilgili muhtarlıklara beyan edilerek bina ve arazi kıymet beyanı defterine ge
çirilen bina ve arazinin vergisi Kasım ayı içinde ödenir. 

Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgeleri n özelliklerine göre değiştirebilir. 
Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve 

arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur. 9 ve 19 ncu 
madde hükümleri saklıdır. 

Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini takibeden bütçe yılından itibaren 
emlâkin vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir. 

Kısıtlamanın devam ettiği sürede tecil 3-dilen verginin 9/10 u bina, arsa veya arazinin 
satılması, istimlâki veya hibe yoliyle âhara devir ve temliki halinde, tahsilat zamanaşımına 
uğramamış olanları muaccel hale gelir, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 120) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE İ9, — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cımılıuriyet Senatosu (S. Sayısı : 120) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kıssıt lamaların neler olduğu, tevsiki ve kısıtlama 
koyan kamu organlarının görevleri ve sorumlulukları Maliye Bakanlığınca Millî Eğitim, İmar 
ve iskân ve içişleri bakanlıklarının mütalâaları alınarak hazırlanacak bdr yönetmelikle tan-
zâm olunur. 

İçinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile önceki boilbçe yıllarına ait Bina ve Arazi ver
gileri ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilaflı ise yapılan tarhiyat miktarı kadar nakit veya Ha
zine tahvili (Tasarruf bonosu hariç) veya banka teminat mektubu emaneten yatınl'mıadıkça 
bina ve arazinin (Bina apartman ise dairelerin) başkalarına devir ve ferağı yapılamaz ve üze
rinde aynî bir hak tesis ve ref 'edilemez. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi dairesince yapılacak işlem : 

Madde 31. — Vergi Dairesi, gerektiği takdirde, Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara 
istinaden ve aynı Bakanlıkça yetkili kılınacak memurlar marifetiyle, mükelleflerin beyan ettikleri 
matrahlar yerine geçecek vergi değerlerini yeniden takdir eder. 

Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabiî, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre naza
ra alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yılhk istihsal değeri gibi normlar ile uyulacak 
usul ve esaslar, mükelleflerden ve üçüncü şahıslardan istenecek bilgiler tüzükte belirtilir. 

Mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas olmak üzere beyan edilen miktar ile takdir edilen ra
yiç bedel arasında fark bulunduğu takdirde; hesaplanan fazla vergi terkin ve mükellefe reddolu-
nur veya noksan vergi, kusur cezalı olarak ikmalen tarholunur. Ancak farkın beyan edilen be
delin yüzde ellisine tekabül eden kısmı için ceza uygulanmaz. 

MADDE 22. — Aynı kanunun 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
itirazın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname verilirse beyan olunan değer üze

rinden hesaplanan vergi tahsil olunur. Bu takdirde itiraz, beyan edilen değer ile takdir edilmiş 
matrah farkına ve bu farka isabet eden vergiye inhisar eder. Beyanname verilmediği takdirde, iti
raz, daha önce idarece hesaplanan vergilerin tahsilini durdurmaz. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 33 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş, aynı maddeye aşağıdaki 8 numaralı fıkra eklenmiş ve son fıkrası kaldınlmıştır : 

2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabol-
ması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması; 

8. Her hangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üze
re bina veya arazinin değerlerinde % 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması; 

MADDE 24. — Aynı kanunun 41 nci maddesine aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir: 
4. Özel kanunların Bina ve Arazi vergilerine ilişkin muaflık ve istisna tanıyan hükümleri 

(31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan milletlerarası antlaşmalarla tanınan 
muaflık ve istisna hükümleri saklıdır). 

MADDE 25. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 9. — 20 . 7 . 1971 tarihli ve 1446 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmü saklı
dır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beyanname verme süresi 
Maliye Bakanı tarafından altı ay -daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde mükellefler dilerlerse yeni
den beyanname verebilirler. Bu uzatma süresi kullanılmadığı takdirde, 1319 sayılı Kanun hüküm
lerine müsteniden beyanda bulunan mükellefler adına yapılan tarhiyat, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden beş yıl içinde idarece düzeltilir. Fazla ödenen vergiler ret ve iade olunur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 120) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 rci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meelisdnin kabul ettiği metin) 

MADDE 26. — Bu kanun 1 . 3 . 1972 tarihinden itibaren yürürlüğıe girer. 
Ancak, bu kanunun 2 ve 8 nci maddeleri, 1 . 3 . 1971 tariMnden itibaren uygulanır. 

MADDE 27. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 120) 




