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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım, Kars'ta cereyan 
eden son olaylar; 

Denizli Üyesi Baha Akşit, Denizli'nin Tavas ilçe
sinde cereyan eden olaylar; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

ABD Senatosu Başkanı Başkanlığında Senato üye
lerinden oluşturulacak bir Heyetin resmi bir ziyaret
te bulunmak üzere memleketimize davet edilmesinin 
kararlaştırıldığına dair Başkanlık tezkeresi kabul 
edildi, 

Sağlıkta can güvenliği hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev bö
lümüne dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunul
du, 

AP Grubu Başkanlığının, Belediye Gelirleri Ka
nunu tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 
23 . 2 . 1979 Cuma günü saat 15'te toplanmasına 
dair tezkeresi kabul edildi. 

il475 sayılı İş Kanununa Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun tasarısının 
Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

10/24, 10/27, 10/66, 10/70, 10/71, 1C/72, numa
ralı Senato Araştırması isteyen önergelerin görüşül
mesi önerge sahiplerinin; 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri hakkında; 

Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy Kolektif 
Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve keyfi dav
ranışlar hakkında; 

Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları konusun
da; 

Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, ula
şım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında; 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntılarıyla 
belirlemek üzere; 

Traktör satışları konusunda; 

Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporlarının görüşülmesi, ilgili Komisyon yet
kililerinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksim Cumhufiyet Alanında meydana ge
len olaylara dair, görev süresi iki ay olmak, 11 üye
den oluşmak ve gerektiğinde Ankara dışına da git
mesi koşulu ile Araştırma Komisyonu kurulması ka
bul edildi. 

Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında kurulan; 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin 

mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kurulan; 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra

porları okundu, üzerindeki inceleme işlemi tamam
landı. 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1978 aylarına ait hesapları hakkında; 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, Ekim, 
Kasım 1978 aylarına ait hesapları hakkında; 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan, 
Mayıs 1978 aylarına ait hesapları hakkında; 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları öncelikle görüşülerek kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1977 Mali Yılı 
Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu Raporu öncelikle gö
rüşülerek, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

23 . 2 . 1979 Cuma günü saat 15.C0'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 16.50*de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ünaldt Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge

lirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 2/686; C. Senatosu : 2/145) 
(S. Sayısı : 896) (Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1979) 
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BİRİNCİ OTURUM 

'Acıtana saati : 15.00' 

BAŞKAN : Sırrı Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Muöiafa ÇeHk (Afyonkarahısar), EmanuIIah Çelebi (Tabii Üye) 

Iiî. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge- \ 
lirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka- i 
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ' 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 2/636; C. Senatosu : 2/145) 
(S. Sayısı : 896) (I) 

BAŞKAN — Daha önce, geçen Birleşimde Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulu, Belediye Gelirleri 
Yasası üzerinde görüşme yapmak üzere bugün özel 
bir birleşim yapılmasına karar vermiş bulunuyor. 

1. — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 

(1) 896 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır;' 44 ncü Birleşimi 
açıyorum. 

İçtüzük hükümlerine göre, gündemde bulunmayan 
bir konunun gündeme alınması, «Gelen Kâğıt'lar» 
dan Genel Kurul oyu ile olması gerekli ise de, Ge
nel Kurul dün bir karar ile bugün Belediye Gelirleri 
Yasa teklifinin değişikliklerini görüşmek üzere kara
ra bağladığından, bugünkü gündem, sözü edilen yasa 
üzerindeki görüşmeleri kapsam olarak alacaktır. Bu 
nedenle «Gelen Kâğıtlar» dan her hangi bir işlem 
yapmaya gerek yoktur. 

Ancak, ivedili bir önerge vardır. Okutacağım ve 
bilginize sunacağım. 

Raporu. (M. Meclisi : 2/686; C. Senatosu : 2/145) 
(S. Sayısı : 896) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyonun önerge
sini okutuyorum. 

(1) 896 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

IV, — BAŞKANLIK DİVANÎNİN 

/. — Yasama Meclislerinin dış ilişkilerinin düzen
lenmesi hakkındaki 1599 sayılı Yadının uygıdamasına 
ilişkin yönetmelik uyarınca, 10 - 17 Mart 1979 tarih 
leri arasında Macaristan'ı ziyaret edecek olan TBMM 
Heyetine Cumhurbaşkanınca S. Ü. Safa Reisoğlunun 
seçilmiş olduğuna dair Başkanlık tezkeresi. (3/1603) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Gene! Kurula 

Yasama Meclislerinin dış ilişkilerinin düzenlen
mesi hakkındaki 1599 sayılı Yasanın uygulanmasına 
ilişkin yönetmenliğin 9 ncu maddesinin (d) fıkrası ; 

V. — GÖRÜŞÜL! 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

uyarınca 10 - 17 Mart 1979 tarihleri arasında Ma
caristan'ı ziyaret edecek Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Heyetine katılmak üzere yapılan toplantıda Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üye Sayın Safa Reisoğlu aday 
olarak seçilmiştir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla, 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Sırrı Atalay 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

]N İŞLER (Devanı) 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun tek
lifi ile Komisyonumuzun raporu basılmış ve sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz; sözü edilen teklifin, Anayasanın 
92 nci maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda 15 gün içerisinde ggörüşülmesi zorunlulu
ğunu gözönüne alarak, Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sını da karar altına almıştır. 

Adı geçen teklifin, Gelen Kâğıtlardan gündeme 
alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görüş
meleri bitinceye kadar, öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Hasan Güven 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Şimdi görüşme şeklini saptayalım. «Gelen Kâğıt

lar» da ilişkili bir durum olmadığım arz ettim. Önce
likle de ilişkin bir durum mevcut değil, çünkü özel 
bir gündem niteliğindedir. Ancak, ikinci kez görüş
meyi yapmamak, yani görüşmenin bir kez olmasını 
sağlamak üzere ivedilik önerisi bulunuyor. İvedilik 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bir kez görü
şülecektir. 

Rapor, bugün değerli üyelere öğleden önce dağı
tılmış bulunmaktadır. Bu nedenle, raporun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Nor
mal, raporun okunmasıdır. Okunmama buna tam 
aykırı bir niteliktedir. Raporun okunmamasını oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Sözü edilen Yasanın Cumhuriyet Senatosundaki 
görüşülme müddeti 27 Şubat Salı günü bitecektir. 
Görüşmelerin bu çerçeve içerisinde geçmesi gerek
mektedir. 

Komisyon ve Bakan buradalar... 
Tümü üzerinde grupları adına söz alan sayın üye

leri okuyorum : 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Gürhan Titrek. 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Suphi Karaman. 
Şahsı adına söz isteyen sayın üyeler Divan Üyele

rine bir yazı ile lütfen bildirsinler. 

— 562 
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Ben, ancak gruplar adına konuşmacıları saptaya
cağım, şimdilik gruplar adına başka söz isteyen bu
lunmuyor. 

Sayın Gürhan Titrek, Adalet Partisi Grubu adına. 
AP GRUBU ADINA GÜRHAN TİTREK (Çan

kırı) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
Kanun teklifi üzerinde Adalet Partisi Grubu adına 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bildiğiniz veçhile, belediye, beldenin ve belde sa

kinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ih
tiyaçlarını karşılamak, tanzim ve tesvviye etmek üzere 
kurulmuş bir hükmi şahsiyettir. Bu belediyelerin gö
revlerini ifa edebilmeleri için de birtakım gelirlere 
ihtiyaçları vardır. Bu gelirleri temin etmek için de, 
işte 31 sene evvel 5237 sayılı bir Kanun neşredilmiş
tir. Bu kanunun umumi prensibine baktığımız zaman, 
belediye gelirlerini altı grupta toplamaktadır. Bun
lardan birincisi; belediye vasıtasıyla tahsil edilmeyen 
vergiler, ikinci grupta; işletme gelirlerinden belediye 
payı. Üçüncü grupta; harcamalara iştirak payı. Dör
düncü grupta; belediye aracı ile tahsil edilen gelirler. 
Beşinci grupta; tahsili isteğe bağlı gelirler. Altıncı 
grupta da; türlü gelirlerdir. 

Bu teklif, bu gruplar içerisinde ancak muayyen 
bazı kısımlarını değiştirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
31 sene evvel çıkan bu Kanunda ana espri, bele

diyelerin görevleriyle ilgili gelirlerini toplamadır. O 
da. belediyelerin yapmış oldukları hizmet karşılığın
da alacakları resim ve harçları tespit; ama bu resim 
ve harçların belediyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya
cağını da düşünerek, kanun vazıı o tarihte birinci kı
sımda, «Belediye vasıtasıyla tahsil edilmeyen gelirler 
payı.» diye büyük çapta Devlet umumi bütçesinden, 
kazanç vergisinden, gümrüklerden, şuradan, buradan 
birtakım nüfus esasına göre tevzi edilmek şartıyla ge
lirler de vermiş bulunmaktadır. 

Şimdi, elimizdeki teklif, gönül arzu ederdi ki, tek
lif değil, tasarı olsun. Birtakım vergi kısımları geli
yor, birtakım dilimler geliyor, birtakım tarifelerde 
artmalar geliyor. Bunları, her halde takdir edersiniz 
ki, tekliften ziyade, bir milletvekili veya grubundan 
ziyade, Hükümetin düşünerek getirmiş olması lazım 
gelir ve şimdi huzurunuzda öyle tahmin ediyorum ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulalıdan beri, ver
gilerle ilgili ilk defa Hükümetin tasarısı olmayan bir 
teklifle karşı karşıyayız. 
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Bunu, Hükümet niçin böyle düşündü bilemem, 
kendi takdirleri içerisinde; ama aslolan, vergi hükü
metin işidir. Milletvekillerinin kanun teklif etme yet
kileri vardır; ama partiye bağlı bir grup milletvekil
lerinin vatandaşlara büyük külfetler yükleyecek ge
lirleri teklif etmemeleri gerekir kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Evvelki Kanun, yani 31 sene evvelki Kanun, be

lediye gelirlerini düşünürken, ana espri olarak, bele
diye hudutlarını düşünmüştür. Belediye hudutlarının 
dışına taşma, evvelki kanunlarda alınacak resim ve 
harçlar bakımından katiyen düşünülmemiştir. Bu, ne
den böyledir?.. Evvelce, acaba bu kanun vazu 31 se
ne evvel belediyelere daha geniş imkân sağlayabilmek 
için niçin belde hudutları içerisinde kalmış, daha dı
şına taşmamıştır?.. 

Bunun manası gayet açık arkadaşlarım. Sebep;; 
belediye, belediye hudutları içerisindeki vatandaşları
na hitap eder, onların işlerini görür ve bu görmele
rine mukabil de onlardan bir şey tahsil eder; ama be
lediye hudutları dışında olan kişiler için belediyele
rin her hangi bir şekilde, o belediye ile ilgili olma
mak şartı ile resim, harç tahsili mümkün değildir. 
Ama bu teklifimiz, ileride vereceğim birtakım iza
hatlarda da görülecektir ki, maalesef belediye hudut
ları dışına da taşmaktadır. 

Belediye hudutları dışına taşmada hakları var 
mıdır, yok mudur?... Onu da takdirlerinize bırakaca
ğım. Bize göre, taşmamaları gerekir idi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Teklifin tümü üzerinde görüşlerimizi arz ederken 

maddeleri üzerinde konuşmadan önce, teklifin bir de 
kanun tekniği bakımından üzerinde durmak istiyo
rum ve bu kanun tekniği beni başka türlü bazı düşün
celere de götürüyor arkadaşlarım. 

Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisi ku
rulduktan sonra, aradan geçen elli küsur sene zarfın
da, artık Meclislerimizden çıkacak kanunların, bir 
kanun tekniği mevzuu itibariyle, bilinçli hazırlanmış 
ve şimdiye kadarki örf ve âdetlerimize uygun olmuş 
olması lâzım gelir. Bu teklife baktığımız zaman, ka
nun tekniği; yazılışı, cümleleri, maddelerdeki kelime
ler itibariyle, tanzim itibariyle bugünkü kanun tek
niği anlayışına uyması mümkün değil arkadaşlarım. 

Meselâ; ben 11 senedir Senatodayım, şimdiye ka
dar «Mükerrer madde» tabirine kanunlarımızda hiç 
rastlamadım; ama bu teklifte bir mükerrer madde 
var. Elinizdeki teklifte anakanunun 21 nci madde
sini değiştiren maddelerine şöylece bir göz atalım. 

Okuyorum size : Teklifte «Madde 5. — Aynı Kanu
nun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 
diyor, sayıyor, sıralıyor. 

«Madde 6. — Aynı Kanunun 21 nci maddesinden 
sonra aşağıdaki mükerrer 21 nci madde eklenmiştir.» 

Aziz arkadaşlarım; 
Şimdi bu türlü bir madde tedvinine ben ilk de^ 

fa rastlıyorum. Eğer bir madde koyacak idiysen, 
ya ayrı bir numara ver veyahutta 21 nci maddenin 
içerisine, değiştirdiğin 5 nci maddede, 6 nci madde
yi de fıkralar halinde ilâve et. 

Bu Kanunla mükerrerlik, «Mükerrer maddey te
rimi de artık bundan sonraki kanunlarda literatürü
müze girecek her halde. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maddelerde bazı hususları arz ederken, yerleri 

gelince söyleyeceğim; ama kanun tekniği bakımın
dan da bir hususu daha arz etmek istiyorum : 

Vergi kanunları; resim ve harçlar dahil, tedvin 
edilirken, bazı hususları dikkat edilmesi lazım gelir.; 
O hususlar da; verginin ismi, mükellefi, matrahı, 
tahakkuku, tahsil tarzı, zaman aşımı ve itirazlarını 
kapsamış olması lazım gelir. İleri de göreceğiz; bu 
Kanunda buna da riayet edilmemiştir. 

Teklifin 1 nci maddesinde şöyle deniyor. (Esa
sında o 1 nci maddenin yazılışı da bir tuhaf) 

«Madde 1. — 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun 7 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

Madde 7. —» deniyor. 
«Madde 7.» denince sanki daha evvelki Kanun

daki 7 nci madde kalkmış gibi bir mana veriliyor. 
Şimdi bu maddede: «Bir belediye ve mücavir alan 
sınırları içinden hareket ederek, şehirlerarasında ve
ya yurt dışına yük veya yolcu taşıyan motorlu kara 
taşıtlarının taşıma bedellerine; yolcu taşımalarında 
% 10, yük taşımalarında % 5 belediye payı ek
lenir,» demyor. Evvelki Kanunda, yanı bundan 31 
sene evvel çıkmış olan Kanuna baktığımız zaman 
7 nci madde şöyle başlıyor: 

«Belediye sınırları içinde işleyen, tarifesi belli 
bütün nakil vasıtaları ile...» diye devam ediyor. Söz
lerimin başında arz etmiştim; evvelki Kanun tam 
ma.-^.sıyla belediye sınırları içinde kalmayı düşün
düğü halde, bu teklif ile belediye sınırları dışına çık
maktayız. Yani şehirlerarası, Ankara'dan otobüse 
binecek Avrupa'ya gidecek veyahutta istanbul'a ve
yahut da Türkiye'nin herhangi bir tarafına gidecek 
ola-ı yolcudan belediye pay alacak... 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Kanunlar çıkartılırken birtakım ince tetkiklerden 

geçmesi lâzım gelir. Hükümet tasarıları, maiumuâli-
niz, herhangi bir bakanlık hazırladığı zaman veyahut 
Maliye Bakanlığı hazırladığı zaman, diğer bakan
lıkların mütalaalarından geçerek Büyük Millet Mec
lisine sevkedilir; ama teklifler öyle değildir. İşte, 
her halde Hükümet bu kurnazlığı yapmak için diğer 
birtakım teknik kişilerin muvafakatlarını almaya lü
zum görmeden, kendi parti gruplarından birtakım 
kişilere kanun teklifi yaptırma durumunda bulun
muşlar. Onun için milletvekillerinin kanun teklifi 
yaparken, ne derecede ilgili kişilerle temas ettiklerini 
de bilmiyorum tabii, kendilerinin de bilmedikleri, faz
la hassas davranmadıkları, kanunun yazılışından da, 
bir takım prensipleri getirmelerinden de anlaşılmak-
dadır. Bir kanun çıkartılırken, bir madde konurken; 
bunun yan tesirleri nerelere kadar uzanır, neler geti
rebilir, millete neler yükleyebilir, bunları da düşün
mek icabeder. Bu maddede düşünülmemiştir. 

Şöyle ki; arz ediyorum bakınız : 
Şehirlerarası nakliyatda otobüs işletmeleri, bun

dan sonra belki alacaklar, belki de işletmelerini be
lediye hudutları dışarısına çıkartacaklardır. 

Otobüs için bu; ama bir vergi konurken, dedi
ğim gibi, vergi kanunlarında ana husus olan tahsil 
durumunu da dikkate almak lazım gelir. Şimdi. 
kamyonlardan, Türkiye'nin gerçeğini düşünmeden 
c/c 5 belediye payı almaya kalkıyoruz... 

Aziz arkadaşlarım; 
Türkiye'de hepiniz bilirsiniz, muayyen ambarla

rın dışında nakliye yapan ferdi birçok kamyonlar 
vardır. Düşününüz; Ankara'dan yük aldı, Erzurum'a 
gitti bir kamyoncu. Erzurum'da yükünü bıraktı, tek
rar oradan bir yük aldı, Van'a gitti. Van'dan Siirt'e, 
Siirt'ten içel'e gitti; dolaşıyor böylece... Şimdi Ka
nun; Erzurum'dan alacağı yük için belediye payını 
getirmiş; ama bu kamyon şoförünün gece de yükle
diğini kabul edersek, nereye yatıracak? Kanun hü
küm getiriyor, diyor ki: «Yükü taşıdığının ertesi 
ayın 15'ine kadar belediyeye yatırmış olması lâzım 
gelir.» Adam gece muhatap bulamayacak, yoluna 
da devam etmek mecburiyetinde kalacak, çekip gi
decek; ama ertesi günü bir ihbar olacak, belediye 
peşine takılacak ve bu suretle de, Türkiye çapında bu 
nakliye durumunu düşünmeden getirilen bu hüküm. 
kamyon şoförlerimize, nakliyecilikle geçimlerini te
min eden b:rço:< vatandaşımıza eziyetler getirecek
tir, 
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Bunun dışında; şehirlerarası dışında, yurt dışına 
nakillerde de belediye payı alınmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi ihracatımızın büyük bir kısmı TIR 

kamyonlarıyla, bilhassa yaş meyve ve sebze bakımın
dan yapılmaktadır. İzmir'den narenciye veya Mer
sin'den narenciye yüklemiş, Münih'e gidecek olan 
bir TİR kamyonundan bir ücret alacaksanız. Bu ih
racatımız da büyük çapta FOB olarak yapılır; git
tiği yerde nakliye ücreti almır, peşin alınmaz; CİF 
değildir bu ihracatlarımız. Münih'e indi, anlaşma 100 
bin lira, ama diyecek ki TIR şoförü, Mersin Bele
diyesine de c/c 5 pay verdim, 5 bin lira daha verecek
siniz. Tabii, o 5 bin lirayı da adam, malın üzerine 
bindirmeye kalkacak, belki rekabet gücünü kaybede
cek, satışını bulamayacak, belki de malı kabul etme
yecektir. 

Bu türiü. bu hüküm, ihracatımızda birtakım en
gellemeler yaratabilecek kabiliyettedir. Bunun dışın
da, TİR işletmeciliğimize de aleyhte tesir edecek bir 
durumd?dır. Beynelmilel birtakım TIR işletmeciliğine 
dair anlaşmalar vardır. Bunlar, her memleketten ge
çişte muayyen bir ücret verirler; ama bizim TIR-
larımız da kâfi değil, düşününüz; bir Bulgar TIR'ı 
Türkiye'ye gelmiş, mal bırakmış ve tekrar alıp gö
türecek, aldığı zaman kendisinden bir c/c 5 pay daha 
istenecek; bunu ödediği an, aynı hususu kendi, bi
zim TIR larımız Bulgaristan'dan geçerken bir mu-
kabele-i bilmisil olmak üzere, eklemekte hiç bir an 
tereddüt göstermeyeceklerdir arkadaşlarım. Ve yolcu 
taşıma ücretinde de, dikkat edersiniz; Ankara'dan 
İstanbul'a, ben, otobüsle gidersem vergi vereceğim; 
belediyeye c/c 10 pay vereceğim; ama özel arabam 
var, özel arabamla gidersem, bir şey yok... 

İki; özel arabama iki tane daha arkadaşımı alıp 
götürürsem; gene bir şey yok veyahut da, buradan ha
reket ettim, Bolu'da birisi el kaldırdı, aldım araba
ma İstanbul'a götürdüm; ona da bir şey yok. 

Taksitlerle, dolmuş seferleri var. Bunları da ta
kip etmek belediyeler için büyük bir yük, bir karga
şalık getirecektir. İleride, tahmin etmiyorum; ama 
Kanun, tam manasıyla kanunlaşır da, tatbikine ge
çildiği zaman, göreceksiniz bundan bizden daha çok, 
sizler yakınacaksınız arkadaşlar. 

İhıacaümiza menfi tesirleri bakımından, TIR iş
letmecilerine menfi tesiri bakımından, bu maddeyi 
normal karşılamadığımızı bilgilerinize arz ederim. 

Tasarının 2 nci maddesiyle de, eski 9 ncu madde 
değiştirilmekte; Temizletme, Aydınlatma vergisi ge
tirilmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Eski kanunda değiştirilmeyen hükümlerini tet

kik ettiğiniz zaman göreceksiniz; burada, kiraya 
verilen veya verilmeyen gayri menkuller arasında, 
iratlarından alındığına göre, bir tefrik yapmıştır; 
ama bu madde ne diyor; hiç bunu düşünmeden, yal
nızca emlak vergisi beyannamesine göre, verdiğin 
verginin % 50'si nispetinde temizleme, aydınlatma 
harcı ödeyeceksiniz... 

Emlâk Kanununu da tetkik ettiğimiz zaman gö
rüyoruz ki, bina vergileri binde altıdır; ama gene 
Kanunun bir maddesinde, «Kiraya verilmeyen, ken
di oturduğun, ikametgâh olarak kullandığın gayri-
menkullerde vergi nispeti binde dörde iner.» Bu 
maddede, kiraya verilmemiş; zarzor bir ev sahibi 
olmuş emekli bir memurun, kendi oturduğu evinde 
dahi, Bina Vergisi Kanunundaki birtakım muaflık 
veyahutta azaltma nispetleri buraya dahil edilmemiş
tir. Sebebini anlamak biraz zor. 

Şimdi, maddenin tedvini bakımından gene diyo
rum; burada bakınız ne diyor... 

Eski maddede birtakım istisnalar var. Bu istis
naları koymuş; ama bu maddemiz koymamış. Koy
madığı gibi de... Özür dilerim, bulamadım; onu, bi
raz sonra bulduğum zaman arz edeyim, özür di
lerim. 

Şimdi, istisna ve muafıklar dikkate alınmamış de
dik. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bir de, burada karışıklık getirecek, belediyeleri 

birbirine düşürecek olan bir husus daha var: Vergi 
dairesinin faaliyet bölgesi esas alınıyor ve idari tak
simatımıza veya mülki taksimatımıza, mali taksimatı
mıza göre de, ilçelerde bir tane vergi dairesi bulu
nur; ama o ilçeye bağlı, üç tane de kasabanın beledi
yesi olabilir. 

Bu vergiler, Kanuna göre vergi dairesinde toptan 
toplanacak; temizletme, aydınlatma vergisi emlâk be
yannamesine göre, nüfus esasına göre tevzi edile
cek... E., çıkacak, bir belediye diyecek ki, «Benim 
belediye sınırlarım içerisinde daha fazla gayrimenkul 
var, daha fazla arsa var, daha fazla mücavir saha 
var; ama falanca yerde daha az var, benim nüfus 
kesafetim az; ama falanca belediyenin nüfus ke
safeti fazla olduğu için, benim almam lâzım ge'er 
payı, fazla nüfus kesafeti olan belediyeye veriyor
sunuz» diye birtakım sürtüşmelere sebebiyet verile
cektir. 
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Aziz arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz; bu 5237 sayüı Belediye Gelirleri 

Kanununun bazı maddeleri Anayasa Mahkememizce 
iptal edilmişti. Bu iptal keyfiyeti, bilhassa bu aydın
latma resmi ve levha resimleri bakımından idi. Ana
yasa Mahkememizin buna dair üç tane kararı var
dır. Kararlarından bir tanesinde; 67 esas 54 sayılı 
kararında şöyle demektedir: 

«Kanun koyucunun, sadece konusunu belli ede
rek, bir mali yükümün alınmasına izin vermesi, bu
nun kanunla konulmuş sayılması için yeter neden 
teşkil etmez. Mali yükümlerin mükellefleri, matrah 
ve oranları, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, mü
eyyideleri, zaman aşımı gibi çeşitli yolları vardır» di
yor ve belediye meclisince asgari ve azami hadleri 
tanzim edilmemiş olan tarifeler yapıldığı için, bu iki 
hususta, onların iptaline karar veriyor ve o tarihten 
beri de bu vergiler tahsil edilmiyor. Yeni hadlerle 
birlikte gelmiş; ama, bu maddenin son fıkrasını oku
yorum : 

«Belediyeler, ticari, sınai, zirai, ve mesleki işlet
meleri işletenlerden temizletme, aydınlatma harcı 
dışında, bu harca tabi diğer emlâke göre bu işyer
leri için yapılan munzam hizmetin karşılığı olarak, 
belediye meclislerinin bu munzam hizmete uygun 
şekilde düzenleyecekleri tarifeye göre bir ücret ala
bilirler.» 

Daha evvel Anayasa Mahkemesi, belediye mec
lislerinin tayin edeceği tarifeleri asgari, azami hu
dutları belli olmadığı için iptal etmişti. Ama bu
raya tekrar, «Belediye meclislerince asgari ve azami 
hadleri tanzim edilmeyen» bir fıkra getiriyoruz... 
Bu, tam manasıyla Anayasanın emsal kararlan kar
şısında, takdir edersiniz ki, Anayasaya aykırıdır ve 
Anayasa Mahkemesine gidildiği takdirde iptale mün
cer mutlaka olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben, Kanunun maddelerinde daha ziyade dik

kati çeken ve göze batan kısımları üzerinde duruyo
rum. Tam manasıyla diğer hususlar hakkında mad
delere geldiğimiz zaman uzun izahat verecek arka
daşlarımız da, konuşacak arkadaşlar da mutlaka ola
caktır. 

Şimdi, bir değerlendirme vergisi geliyor. Belediye 
veya mücavir alanların sınırlarının genişletilmesi; şu 
halinde, bu halinde. Eski kanuna baktığımız zaman 
gayet güzel bir nizamlama var orada, eski kanunda 
^a var bu hüküm. Ama gayet açık olarak diyor
iti: «Eski rayiç ile yeni rayiç arasındaki farkın % 
50'si (Yani yarısı) vergi olarak alınır» demekte. 
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Muhterem senatörler; 
Burada esasında değer artışı izafi bir husustur. 

Bana göre değer artmıştır; ama size göre artmamış 
olabilir. Farzediniz ki; yine bir apartman var, apart
manda daireleri satılmış, emekli bir menıurcağiz veya 
kocası ölmüş dul bir memur eşi oturuyor. Yanında.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hep, 
«Emekli emekli» diyorsunuz, o apartmancilar nere
de?.. 

AP GRUBU ADINA GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Kat olarak canım, kat olarak söylüyorum. 
Kat mülkiyetinden sonra böyîe durumlara rastlamak 
çoktur. Sayın Gündoğan. Siz de, biz de o kat mülki
yeti sayesinde birer kat sahibi olduk; cnu da bi
lirsiniz. 

Oturuyor ve belediye günün birinde imar hareke
tini tatbik ediyorum diye bir yol geçirmiş. Ondan 
sonra karşısına geliyor; «Senin, yol geçme suretiyle 
veya apartmanın yüzü parka, sahaya, spor sahasına 
açılması suretiyle binanın değer vergisi arttı...» di
yor. Bunu ne şekilde yapacak? Birtakım komisyon
lar marifetiyle; getirmiş buraya da, istimlak komis
yonları marifetiyle tespit ettirecek... 

Şimdi, vergi Kanununun yazılışına göre mutlaka 
ödenmek mecburiyetinde. Biz deriz ki; eğer böyîe 
bir vergi alınmaya gidilecekse, değer artışı, mülkte 
kiracı değil, kendi ev sahibi olarak oturduğu mülkün 
değer artışı sattığın zaman ortaya çıkar. Satmaya ni
yetin yok; satmıyorsun, oturuyorsun... Ve diyor ki, 
yol geçme suretiyle î milyon lira değeri arttı. «Bu 
1 milyonun vergisini ver bakalım» diyor. Nereden 
verecek?.. Binayı satmaktan başka bir şeyi olmaya
cak. Kaldı ki o 1 milyona itiraz olur, şu cîur, bu olur; 
onu da bırakalım, bana göre 1 milyon, size göre 
belki 100 bin... Kendi içinde oturana göre de başka 
türlü. Bu alınacaksa; birtakım vatandaşlara eziyet 
edilmeden, dargelirli vatandaşlarımızı düşünerek, sa
tarsa alınız. Esasında, kıymetinin artışı da bir satışa 
çıktığı an meydana çıkar; yoksa durduğu yerden kıy
met artışı, takdir edersiniz ki, mümkün değil. 

Eski Kanunda gayet güzel hüküm getirmiş. Bu 
hükümde, bu komisyonların nasıl kurulacağı, bilhassa 
bitaraf elmasına dikkat edilerek, hükümler kenmuş. 
Burada, yeni Kanunda, değiştirilen maddede yal
nızca, «Belediye İstimlak Kanununda düzenlenen 
Kıymet Takdir Komisyonlarınca saptanır.» diyor ve 
ondan sonra da şöyle deniyor: «Bu değerin saptan
masında Emlak Vergisine esas vergi değeri ile fiyat 
hareketleri de gözetilir.» 
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Bunun tatbikatına Türkiye'de çok rastlıyoruz. 
Birçok yerde değer artışlarının izafiliği o kadar açık
ça meydana çıkıyor ki, bu vergi cezalarıyla birlikte, 
mes-îla benim memleketim Çankırı'da oluyor; «De
ğerini az göstermişsin.» diye bir vatandaşımın, hem-
şehıimin sattığı binaya 1 milyon 700 bin lira ceza 
kesilmiş. Adam d'yor ki; «700 bin lirayı verin de 
herim oLun. gerisi kimin olursa olsu?'...» 

Şimdi, burada bu türlü hususlar doğacak. Arz 
etmiştim; vergi kanunlarında anaprensip, itirazla
rını da kap^arnasîdır. Bu maddede bir itiraza rast
lamıyoruz. Yalnızca şöyle deniyor;» Komisyonca 
trkciir edilen değerlere belediyeler ve mükellefler iti
raz edebilirler.» Nereye?.. Hangi yolla?.. O bu mad
dede yok. Eski Kanunda var. 

Şimdi ben bunu söyledim ya; tabii Sayın Bakan 
çıkıp cevap vereceği zaman diyecek ki; «Efendim, bu 
hus'jria Kanunda hüküm var.» Hangi maddesinde?.. 
î i nci maddesinde. 

1 i nci maddenin (H) fıkrasında; 
«Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra Belediye 

Gelirleri Kanunu ile ilgili olarak doğacak uyuşmaz
lıklardan vcıgı, resim ve haıç konulan itibariyle 
Maliye Bakanlığınca gerekli görülenler, bu Bakan
lığa bağlı muvazzaf ve gayri muvazzaf itiraz komis
yonlarınca incelenerek karara bağlanır». 

Maddede göstermemiş; ama en son maddede gös
termiş. Yine Kanunda yazılışı itibariyle arz ediyo-
:um: Maddede. «İtiraz edebilirler» diyor, Kanun 
metninde, «Maliye Bakanlığınca gerekli görülenler...». 
Ne demek yani?.. Maliye Bakanına itiraza gittiniz; 
«Ben bunu gerekli görmedim» derse, ne olacak?.. 
Bunu şifahen gelir, burada izahat verir: «Hayır, olmaz 
efendim. İtirazlar olabilir. Tetkikler yaptırılır»... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vergi Kanunu çıkartıyoruz. Vergi Kanununun ana 

esprisini başta da söyledim. Binaenaleyh, her mad
dede, her verginin altında vatandaşın itiraz hakkının 
nereye olacağı, nasıl olacağı mutlaka yazılmalıdır ve 
itiraz hakkını alan kanun, vatandaşların elinden alan 
kanun, daha henüz şimdiye kadar Türkiye Cumhuri
yeti Parlamentosundan geçmemiştir. Burada bizi dü
şünceye. beni düşünceye sevk eden, «Maliye Bakan
lığınca gerekli görülenler...». Diyecekler, «Gerekli gö
rülecek bütün şeyler izah edilecek»... Öyle ise, bu 
Gerekli görülenler» tabirine ne lüzum vardı. İşte bu, 
bir kanun hazırlayan teklif sah:bi milletvekili arka
daşlarımızın, gerekli incelemeleri yapmadan, Bakan
lığın da üzerinde durmadan ortaya koyduğu hususlar; 
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ama bakınız, bununla da iş bitmiyor: «Bu komis
yonlarca incelenerek karara bağlanır». Bitti. Temyizi 
memyizi, Devlet Şûrasına gitmesi, susu busu, hiç 
bir şeyi yok. Kim bu Maliye Bakanlığının muvazzaf 
ve gayri muvazzaf komisyonları?.. E, takdir eder
siniz ki, Maliye Bakanlığına, öyle zannediyorum ki, 
ileride tam manasıyla bağlı olacak kişilerden seçile
cektir ve vatandaş istediği kadar da itiraz etse, bir 
şey yürütemeyecektir. Maddeye göre, bu muvazzaf 
Komisyonun veya gayri muvazzaf komisyonun kara
randan sonra da artık vatandaşın hiç bir surette itiraz 
hakkı kalmıyor; ama eski Kanunda gayet güzel itiraz 
mercilerini göstermiş; «Mali kaza mercilerine müra
caat edilir.» der. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, kanunlarda bir de usul gelir. 
Şimdi burada, kaç günde itiraz edecek, ne yapa

cak; hiç bir hükümde yok. Vatandaş, «Bir ay içe
risinde " yapacağım» der, «iki ay içerisinde yapaca
ğım»' der, «Üç ay içerisinde yapacağım» der. Dene
cek ki, «Efendim, yönetmelik çıkartırız. Şöyle olur 
veyahutta İstimlâk Kanununa atıfta bulunuruz; ona 
göre yapanz...» 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşte, bir vergi kanunu çıkartıyoruz; Bu vergi 

kanununda bazı ananoktaları ihmal etmememiz ge
rekirdi; bunları etmişler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de burada, belediyeleri gene birbirine düşü

recek çok enterasan bir husus daha var. Tabii her 
belediye, Değerlendirme Vergisi itibariyle mücavir 
sahalarını genişletmeye kalkacaktır. Nitekim, bunun 
tatbikatı şimdiden başlamış. Dün öğrendiğimize göre, 
Denizli Vilâyet Belediyesi mücavir sahalarını 20 ki
lometreye çıkartmak üzere, Bakanlar Kurulu Karar
namesi tanzim ettirmek üzere faaliyetteymiş. Bu 20 
kilometre mücavir sahanın içerisine de... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Karar 
çıktı, çıktı. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Bakanlar Kurulu ka
rarı çıktı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Karar çıkmış. 
AP GRUBU ADINA GÜRHAN TİTREK (De

vamla) — Karar da çıkmış. Bu 20 kilometrelik mesa
fenin içerisinde de aziz senatör arkadaşlarım, 32 ta
ne köy girmekte. 32 tane köy; karar da çıkmış oldu
ğuna göre, otomatikman Belediyenin mücavir sahaları 
içerisine girmiş oluyor. Şimdi o köylerdeki tatbikat
lara göre hareket nasıl olacak, ileride göreceğiz; ama 

öyle zannediyorum ki, bu tatbikatların altından çıka
cak olan, vatandaşa eziyet, vatandaşa işkence ve va
tandaşa tahakkümden başka bir şey olmayacaktır ar
kadaşlar. Ç-kan o olacaktır. 

5237 sayılı Kanunun 19 ncu maddesini bu tekli
fin 4 ncü maddesiyle de değiştiriyorlar ve bir «Li
man İşgal Resmi» geliyor. Ondan evvel de, «(Küçük 
Deniz Nakil Vasıtaları Resmi» var. Yatlardan, kot
ralardan, şuradan, buradan, 5 000 ilâ 25 CjCO liraya 
kadar alınacak vergi; ama bunun hangi cins ve ne 
itibarla olacağı tayin edilmemiş. Denecek ki, «Yö
netmelikle tayin edilebilir.» Yönetmelikte tayin eder
siniz ve alırsınız; ama hadler itibariyle 5 000 ilâ 
25 000 arasındaki 20 000 haddi bölerken çok dik
katli olmak lazım gelir. 

Efendim, tabii şimdi yine Bakan çıkar konuşur, 
«Adalet Partisi Sözcüsü, lüks maddelerden, yatlar
dan, motorlardan, kotralardan vergi alınmasın.» de
di. Hayır, bunu demek istemiyorum. Yanlış anlaşma
ya da mahal vermemek için bunu demek istemiyo
rum. Alacaksanız alınız; ama tarifesini, cinslerini va
sıflarını da tayin ederken çok dikkatli olmanız gere
kir. 

Eski Kanunda da bu hüküm var. Eski Kanunda 
birtakım istisnalar tanımış; ama bu teklifte bu is
tisnayı tanımıyor arkadaşlarım. Eski Kanundaki is
tisnayı arz edeyim sizlere: 

«Münhasıran balık avına mahsus balıkçı sandal 
ve kayıklarıyla resmi dairelerin hizmetlerine tahsis 
ettikleri taşıma araçları dışında...» diyor. 

Şimdi burada «Resmi araçlar» da dışında tutul
mamış. İnşallah onlardan da alırsınız. 

Bu maddenin en ehemmiyetli kısmı olan, (B) ru
muzuyla gösterilen «Liman İşgal Resmi» karşımıza 
çıkıyor arkadaşlarım. Evvelki Kanunda yok, Anaya
sa Mahkemesi kararıyla kaldırılmış o. Şimdi yeni
den monte ediliyor. Okuyorum: 

«Belediye sınırları içindeki limanlarda boş veya 
yüklü olarak durup, denizi veyahut göl ve nehirleri 
işgal eden veyahut depo vesair surette kullanılan her 
türlü deniz nakil vasıtalarından (İstimbot, motorbot, 
mavna, salapurya, her nevi kayık, duba, balıkçı tek
neleri gibi küçük deniz nakil vasıtaları hariç) rüsum 
tonilato başına günlüğü 15 ilâ 1 500 kuruş arasında 
liman işgal resmi alınır.» demektedir. 

Yine burada 15 ilâ 1 500 kuruş; yani bin misli 
artışlı bir tarifeyle öyle zannediyorum ki, vergilerde 
veya resim ve harçlarda ilk defa karşılaşıyoruz. Şim
diye kadar tarifeler arasında bu derece, bin misli 
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fark edecek derecede takdir ve geniş birtakım tat
bikatta birtakım kişilere eziyet edici hususlar görme-
mişsinizdir resim, harç ve vergileme kanunlarında; 
ama burada onu görüyoruz. 

Şimdi düşününüz arkadaşlarım; büyük çapta ih
racatımız ve ithalatımız gemilerle yapılmaktadır. Av
rupa'nın herhangi bir limanından bir yabancı ban
dıralı gemi Türkiye'ye ithal malı ile yüklendi, İstan
bul limanına geldi ve limana da yanaştı. Farz edelim, 
gemi de 10 OCÛ tonluk. Liman tesislerimize göre bu 
geminin bir veya iki gün içerisinde boşaltılması müm
kün değil. 10 000 tonluk bir geminin asgari boşal
tılma müddeti bütün limanlarımızda herhalde 10 gün
den aşağı olmamakta. Bir de tarifenin en son had-
dinin uygulandığım düşünverin maazallah; tonilato 
başına 1 5CÛ kuruşu esas alırsak, adam 10 gün içeri
sinde belediyeye 1,5 milyon lira ödemek mecburiye
tinde kalacaktır. Denecek ki, «Efendim, 1 500 kuru
şa çıkmayız...» Ama buraya hüküm koymuşsunuz. 
Çıkarsınız; günün birinde çıkma hakkınız da verili
yor size. Çıktığınız takdirde, 10 00Q tonluk bir ge
minin günlük liman işgal resmi 150 C0Ö liradır. 10 
gün olursa, bu 1,5 milyon lira olur ve inanınız aziz 
arkadaşlarım; bu Kanun yürürlüğe girer girmez, yük
lenmekte olan yabancı gemiler, derhal kendilerini 
bu Kanunun en son tarifesine; yani 1 500 kuruş esa
sına göre navlunlarını tespit edecekler hem de do
lar olarak isteyeceklerdir. Zaten, Plan üzerindeki ko
nuşmalarda, bütçe üzerindeki konuşmalarda, Ulaş
tırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmalarda 
birçok zaman bu kürsülerden şahit olduk; «Deniz ta
şımacılığımızda her sene ihracat ve ithalatımız için 
yüz milyonların üzerinde dolarları yabancı menşeli 
gemilere veriyoruz» diye. İşte size ikinci yüz milyon 
dolarların verilmesi için navluna ilâve edilecek olan 
ek bir navlun ücreti daha... 

Şimdi, ithalât ve ihracat bakımından bunu böyle 
düşünüyoruz da, bir de turistik amaçla gelen gemi
ler var, bir de onları düşünelim. Onların istisnası da 
konmamış. Birkaç ay sonra turizm hareketleri başla
yacak. Temennimiz, inşallah bu sene Türkiye'ye bü
yük bir turist akımı olur; ama düşününüz şimdi, bin 
turist getiren bir gemi İstanbul limanına yanaştı, in
dirdi, limanı işgal ediyor. Üç - dört gün de kalacak, 
gezecek. Diyelim ki, bunların gemileri de mükellef, 
büyük, 10 bin tonluktan da aşağı olmuyor... Kap
tana üç gün sonra giderken diyeceksin ki, «Liman
dan çıkamazsın 450 bin lirayı öde...» Ne yapacak 
kaptan ondan sonra?... Ödemek mecburiyetinde ka

lacak pek tabii de; yalnız bu Kanun yürürlüğe girer 
girmez dünyanın her tarafındaki turizm acenteleri 
bundan haberdar olacaktır. Ondan sonra ya tarifele
rini buna göre düşünerek yükseltmek için kalacak
ları müddetlere göre getirecekleri turistten para al
maya kalkacaklar, tarifelerini yükseltecekler veyahut 
da Türkiye sahillerine uğramamayı tercih edecekler
dir. Turizme de bu yönüyle büyük balta vuracağı 
kanaatindeyiz. 

Her zaman, «Deniz taşımacılığımızı teşvik edelim 
ve gemilerimizi artıralım» diye söylüyoruz; ama 
işte size kayıtlayıcı ve bundan sonra da, bırakın gemi 
almayı, gemilerini elden çıkarmak için sebep teşkil 
edecek bir hüküm. 

Aziz arkadaşlarım; 
Şimdi şöyle bir misal daha vermek istiyorum : 

Bir armatörün 5 bin tonluk veya 10 bin tonluk bir 
gemisi var. Gemi, motorunun bir tarafında arıza yap
tı veya çarptı, tamir ettirilecek. Gelecek havuza; 
havuz dolu 10 gün bekleyeceksin. Motoru da ça
lışmıyor, gidemeyecek. Demiri İstinye koyuna ata
cak boş olarak 10 gün bekleyecek, ondan da parayı 
alacaksın. Liman İşgal Resmini, «Boş veya yüklü 
olarak işgal eden her gemiden» dediğine göre, ondan 
da vergi alacaksın. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bilirsiniz, ihracatımızın ve ithalâtımızın çok oldu

ğu zamanlarda İstanbul limanında yabancı bandralı 
veya yerli birtakım nakliye gemilerimiz yüklerini bo
şaltmak için sıra beklerler. Bu sıra bekleme anında 
gemi kaptanı, «Aman, şöyle Boğazın içlerinde bir 
yere demir atmayayım, liman işgal resmi gelecek» di
yecek. Ne yapsın?... Marmara açıklarına veya Kara
deniz açıklarına gidip demirlemek mecburiyetinde 
kalacak, hangi gün sıra gelecek diye oradan telsizle 
haber bekleyecek veyahutta dediğim gibi, bilmiyo
rum Türkiye limanlarına hiç mal almayacaklar. Ala
caklar; ama şu tarifenin 1 500 kuruşluk azami had
lerini navlunlarına ilave etmek suretiyle alacaklardır 
ve bunları da dolar olarak tahsil edeceklerdir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Sözlerimin başında anlatmıştım, bir daha tekrar 

etmek lüzumunu hissediyorum. 5237 sayılı Kanunun 
21 nci maddesini değiştiriyor, mükerrer madde de ge
liyor; «Tabela ve Unvan Vergisi, İlan ve Reklam Res
mi.» Mükerrer maddeyi ilk defa görüyoruz. Kanun 
tekniği bakımından vicdanlarınıza, usullerimize sığar 
mı, sığmaz mı, takdir sizlerin? 

Şimdi, gene göze batıcı bir hüküm olarak 5237 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesini tadil eden 9 ncu 
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madde üzerinde birazcık durmak istiyorum. Bu 30 
ncu maddeyi de eski kanımdan bilgilerinize arz ede
ceğim : 

«Madde 30 : Belediye sınırları içinde istihlâk edil
mek üzere satılan petrolün kilosundan 1, benzin ve 
müştakları ile bakûre ve mazotun kilosundan 2 ku
ruşu geçmemek üzere belediye meclisince düzenle
necek tarifeye göre İstihlâk Resmi alınır.» 

Gelen metin, belediye sınırları içini düşünmeden 
tüm Türkiye'yi içine alan bir metin. Rafinerilerden 
itibaren, satış depolarından itibaren benzin, fuel-oil, 
süper benzin, normal benzin, gazyağının tonunda 20 
ila 200 lira arasında bir yeni munzam vergi getirmek
tedir. 

Belediye Gelirleri Kanununu düşünüyoruz, konu
şuyoruz. Bizden 31 sene evvel bu Kanunu tanzim eden 
kişilerin, hassasiyetle üzerinde durdukları husus, be
lediyelerin görevlen ve belediye hudutlarıdır. Onlar, 
hiç bir zaman akıllarına belediye hudutlarının dışarı
sına çıkmayı getirmemişlerdir; bu Kanun getiriyor. 

Kanaatime göre, maddenin yeri bu Kanun değil
dir. Belediye Gelirleri Kanunuyla tüm Türkiye'yi içe
risine alacak olan bir vergiyi (Zaten «Resim» de de
miyor, «Tüketim vergisi» diyor. Diğerlerinde, «Re
sim, harç» dendiği halde, burada «Vergi« tabiri kul
lanılıyor) getirmememiz gerekir arkadaşlar. Hükümet 
yeni vergi yasaları hazırlıyor, bu vergiyi oraya geti
rir, koyar. Belediyelere isterse oradan tevzi eder; ama 
Belediye Gelirleri Kanununda kanaatimize göre bunun 
yeri yok arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Kanunun 11 nci maddesinin (Ki, okuyup, 

bilgilerinize sunacağım) (C) bendi; «Maliye Bakanlığı, 
Yerel Yönetim Bakanlığının da görüşünü alarak, bu 
kanunla yeniden düzenlenen veya değişiklik yapılan 
vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak, vergilemede gü
venliği ve basitliği sağlamak amacı ile tarh, tahakkuk 
ve tahsil usulleri de dahil olmak üzere, gerekli düzen
lemeleri yapmaya ve önlemleri almaya yetkilidir.» di
yor. 

Vergi kanunlarının ihtiva etmesi lazım gelen hu
susları sözlerimin başında arz etmiştim. Daha evvelki 
Kanunda buna büyük bir dikkatle riayet edilmiş; ama 
bu Kanunda riayet edilmemiş. Ne diyor?... Maliye 
Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığıyla birlikte önlem
leri almaya yetkilidir; tarh, şu - bu, falan. E, her ver
gi kanununda bu önlemler kanun maddesinde alın
mış iken, niçin burada kanunun dışına çıkılarak, 
vergi, resim ve harçlarda yönetmelikle bunlar halle-

j dilmeye kalkıyor? Bu, esas itibariyle vergi düzenleme
sinin ruhuna ve içine aykırı düşen bir tatbikattır. 

Her maddeye arkadaşlarımızın birtakım itirazları 
olduğu veyahut şüpheleri olduğu zaman, Sayın Baka
nın size vereceği cevapları göreceksiniz; öyle tah
min ediyorum, çünkü, Bütçe Komisyonunda öyle ol
du; hep sığındığı yer Kanunun 11 nci maddesinin 
(C) fıkrası. Bunu, efendim (C) fıkrasındaki yetkiye 
istinaden yönetmelikle tayin ederiz, şöyle yaparız, 
böyle yaparız... 

Aziz arkadaşlarım; 
Belediyelerin meclisleri vardır. Bu Kanun gene bu 

I belediye meclislerini, mahalli idareleri bir kenara iter 
nitelikte bir hüküm daha getirmektedir. O da, bu ge
tirdikleri tarifeler arasındaki en azla, en çoğu için, 
eski Kanunda belediye meclislerinin kararı lazım iken, 
bu Kanunda Bakanlar Kuruluna yetki getirmektedir. 
O zaman belediye meclislerine bir takdir hakkı bı-
rakılmamaktadır. Mahalli idareden ziyade merkezi
yetçi idareye doğru bir gidiş vardır. 

Sorarım size : Bir ücra kasabanın belediyesinde 
levha ve unvan resmi takdir edilecek. Buradaki Ba
kanlar Kurulu mu bunu daha iyi bilecek, yoksa ora
daki belediye meclisi kendi hemşerilerinin durumu
na göre bunu daha sıhhatli ve daha reel bir şekilde 
mi gerçekleştirecek? Pek tabii ki oradaki belediye 
daha reel ve daha sıhhatli bir şekilde tarifeleri tan
zim edebilir. Buna karşı denir ki, «Efendim, belediye
ler tekliflerini yaparlar, (Bakanlar Kurulu) dediğimi
ze göre, Bakanlar Kuruluna gelir, Bakanlar Kurulu 
bunları tasdik eder, gönderir.» Şimdi Bakanlar Ku
ruluna, düşününüz, 1 700 küsur belediyenin muhte
lif, beş - altı kalemde, onbeş kalemde çıkacak olan 
tarife cetvelleri gelecek, bunlara dair kararnameler 
hazırlanacak, imza edilecek, gönderilecek mahalline 
ve mahallinde tatbik edilecek... Bakan arkadaşları
mız öyle zannediyorum ki, birtakım fuzuli kararna
melerin imzasından şikâyetçidirler. Bizim zamanımız
da bunları daha basit hale getirmek gayreti içerisin-

I de birtakım çalışmalar var idi, şimdi ne oldu bilmi
yorum. Şimdi siz ikinci olarak bakanların üzerine, 
bir bakanın, öyle zannediyorum sabahtan akşama 
kadar yerinden kalkmamak suretiyle, bakanlığının 
işlerini de bir tarafa iterek, adamcağızı kararname 
imza ettirmek mecburiyetinde bırakacaksınız. Ne lü-

I zum var buna arkadaşlarım? Bırak mahalli belediye
sine. Belediye meclisi o tarifeleri takdir etsin, tatbik 
etsin. Mahalli belediye meclislerine itimadımız mı 

j yok? Eğer itimadımız yoksa, o zaman belediyelere 
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de itimadımız olmaması lazım gelir. Seçilmiş gelmiş 
olan kişiler vatandaşlarının karakterlerini, geçimleri
ni, ekonomik durumlarını her halde burada sizlerden 
ve bizlerden daha iyi düşünebilecek kapasitede olan 
arkadaşlarımız. 

O itibarla, bu belediye meclislerinin takdir yet
kilerimde tam manasıyla ortadan kaldıran Belediye
ler Gelir Kanunu; ama anabeledive Kanununa da 
muhalif bir tarzda hükümler getiren bir kanun ar
kadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Başından beri izah etme gayreti içerisinde ol

dum. Bugün bu kanunun teklif halinde gelmesinin 
sebeplerini biz anlayamıyoruz; ama tabii söylenen, 
fısıltı halinde kulislerde dönen birtakım sözlerden 
de burada bahsetmek isterim. 

Hükümet evvela getirmiş olduğu tasarıyı geri 
çekerek teklif haline getirdi ve Meclisi altı günde 84 
saat, sabahlara kadar çalıştırmak suretiyle bu ka
nunu geçirtmeye muvaffak oldu. Elhak tebrik ederiz. 
İşte, öyle zannediyorum ki, Hükümetin de aradığı bu 
idi. Kanunun esprisi, kanunun ruhu belediyelere ge
tireceği varidat bakımından değil; «Hükümet gitti-
gidiyor...» lafları var ya, işte onu ayakta tutabilmek 
için, bir inatlaşma uğruna, bir çok milletvekili arka
daşlarımız da bu inada kapılarak uykulu halde par
mak kaldırmak suretiyle bu kanunu geçirdiler ve 
önümüze getirdiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Daha da detayına fazla vakitlerinizi almamak için 

girmedim; ama bu kanun ne ekonominin gerektirdi
ği, ne de vergi adaletini getiren bir kanundur. Tür
kiye'nin tümünden vergi almakta ve bilhassa bu geli
ri üç tane büyük şehre tevzi edecek olan bir kanun
dur. 

«Bu kanunla 15 milyar lira dolayında gelir elde 
edileceği» söyleniyor. Tabii bunda tarifelerin asgari
sini mi dikkate aldılar, azamisini mi, bilmiyorum; 
ama öyle tahmin ediyorum ki, asgari rakamlardan 
belki ilerlemişlerdir, buna göre 15 milyar lira alacak
lardır; ama bu kanun benim Orta ilçemin Elmalık 
bucağındaki belediyeye fazla bir şey getirmeyecektir, 

Burada, yine Mecliste hararetli münakaşalara se
bebiyet veren kanunun bir maddesi daha : «Yol, köp
rü, tünel gibi geçişlerden geçiş payı...» 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu kürsülerin dili olsa da söylese. İstanbul Boğaz 

Köprüsünün yapımı için 1969 - 1970 senelerinde bu 
kürsülerden Türkiye çapında neler söylenmedi. Hele 
hele 1969 seçimlerinin Türkiye sathında en büyük 

propaganda amacı İstanbul Boğaz Köprüsünün ya
pılma kararı idi. Buna «Hayır!..» diyenler, bugün bu 
altın yumurtlayan tavuğun getirdiği altını İstanbul 
Belediyesine alma gayreti içerisindeler. Öyle de bir 
hüküm konmuş ve birtakım karışıklıklar neticesinde 
de 1982'ye ertelenmiş. 

Aziz arkadaşlarım; 
Burada 1969, 1970'ten kalma çok arkadaşlarımız 

var, bilecekler o günleri. Diğer yeni gelen arkadaşla
rımız da parti teşkilatlan içerisinde, o çalışmalarda, 
o faaliyetlerde, o propagandalarında İstanbul Boğaz 
Köprüsü için söylediklerini hatırlayacaklardır mut
laka. O zamanlar Milliyet Gazetesinin de açtığı bir 
kampanya vardı: «Zap çayına köprü yapma» 

Gelin arkadaşlarım, İstanbul Boğaz Köprüsünden 
vergi mi alacaksınız; evvelki yapmış olduğunuz pro
pagandalara istinaden sizden şöyle bir teklif gelmiş 
olsaydı biz de iştirak ederdik: «İstanbul Köprüsün
den elde edilen gelir köylerimize köprü yapmak üzere 
sarf edilir.» (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Geti
rin öyle bir hüküm koyalım. 

«Mutlu azınlığa köprü yapılıyor» diye basbas ba
ğırdıktan sonra, şimdi de, bu köprünün gelirini İs
tanbul ve mülhakatı birtakım belediyelere tahsis et
meye hakkınız olmasa gerekir arkadaşlarım. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — O köprü İstanbul' 
dan alınan paralarla yapılmış değil ki... 

AP GRUBU ADINA GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Bilmiyorum artık. Geliri de yalnız İstanbul 
halkından elde edilen bir şey değil tabii. Tüm Tür
kiye'den alınan bir vergi. 

Aziz arkadaşlarım; 
Görüyoruz ki, bu teklifin elle tutulur tarafı yok

tur. Vatandaşa bir ızdırap ve işkenceden başka bir 
şey getirmeyecektir. Bugün zaten enflasyonun ve pa
halılığın tesiri altında inim inim inlemekte olan vatan
daşımıza bir 15 milyar daha yük bindirmeye kalkıyor
sunuz ve bundan da, dediğim gibi, her belediye isti
fade edecek olsa belki yüreğim yanmayacak; ama 
bundan maalesef ve maalesef yalnızca üç büyük şe
hir belediyesi istifade edecektir. 

Bu yola gidilmesi niçin icap etti?... Öyle tahmin 
ediyorum ki, üç büyük şehir belediyesi Halk Partisi
nin elinde olduğu için, bu belediyeleri tatmin etme 
bakımından böyle bir kanun getirdiniz; ama diğer 
belediyeleri de düşünmek mecburiyetindesiniz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Sayın Bakandan soruyorum : 1970 yılından itiba

ren, eğer o kayıtları bulamazlarsa 1975 yılından iti-
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baren Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Belediyelerine 
alınan personel sayısı nedir? 1970'lerde, 1975'lerde 
çalışan belediye personeli ile bugünkü personel mik
tarı arasındaki fark, acaba belediyenin mutlaka hiz
metlerini ifa etmek için, personele ihtiyaç duyduğun
dan mıdır, yoksa daha başka türlü gayeler midir?... 

Dikkat ederseniz bütün Türkiye sathında, beledi
yenin tam manasıyla vazifesini görmesi için değil, mil
lete malolmuş olan bir kanaat vardır, o da; «Bu üç 
büyük belediyede Halk Partisinin veyahutta şimdi 
birtakım destek derneklerinin ve yandaşlarının mili
tanları beslenmektedir.» denmektedir. 

Bunun böyle olup olmadığını, rakamları verirler
se, sayın senatör arkadaşlarımız da kesin bir şekilde 
herhalde bir kanaata varacaklardır tahmin ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hatırlayacaksınız, Ankara'da bir hafta kadar çöp

ler toplanmadı ve Ankara Belediye Başkanı, temizle
mede çalışan işçi arkadaşlarımıza Meclisi göstererek; 
«Gidin, Meclise yürüyün. Ne yapalım Parlamento Be
lediye Gelirleri Kanunu çıkartmıyor, biz de size ay
lık veremiyoruz; Meclise yürüyün...» diye Meclisi 
göstermişti. Buna hiç bir taraftan bir ses çıkmadı; 
ama çok dikkatimi çeken bir husus : Belediye mev
zularında para ihtiyacı yalnızca temizlik işlerinde 
çalışan benim zavallı işçime dayandırılıyor. Sayın 
Ankara Belediye Başkanı daha otobüsleri olmadığı 
halde Ankara'ya «Tahsisli Yol» yapmak için, yollara 
kafesler koymak için 80 milyon lirayı harcayabiliyor. 
Belediye Meclisi üyelerine ayda 20 bin lira hakkı 
huzur verebiliyor. Kendi maaşını alabiliyor. Diğer 
personel maaşını alıyor. Ona para var; ama temizlik 
işçisine geldiği zaman para yok; Gidin Meclise yü
rüyün...» 

Aziz senatörler; 
Kanun tekniği bakımından bu teklif yasalaştığı 

takdirde, öyle zannediyorum ki, bizden evvel; yani 
31 sene evvel Kanunu yapmış olan, bugün hayatta 
olanlara Allah uzun ömürler versin, hayatta olma
yan o günkü kanun vazıı olan arkadaşlarımıza da 
rahmet dilerim, onlardan utanmamız lazım gelecek 
arkadaşlar. 

Türkiye'de 31 sene içerisinde hukuk devletini, ver
gi adaletini, vergi kanunlarındaki ruh ve manaları 
31 senedir yerleştirebilmek için bu memlekette ihti
lâller de yapıldı. İhtilallerden sonra çıkan birtakım 
kanunlarla da, birtakım hususlarda görüyoruz ki, bu
gün biz, bizden 31 sene evvel kanun yapan Meclislerden 
geri durumdayız arkadaşlar. Şu teklifle çok çok daha 
gerisindeyiz. 
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Yine biliyorsunuz, 1973 veya 1974 yıllarında Par
lamentoya «Türkiye'nin 10 sene gerisindedir» diyen ki
şiler de vardı. 1977'de seçim yaptık, Türkiye'de Par
lamentoyu artık halkın gerisinde değil, halka eşit se
viyeye getirdik; ama bunu dersek kendimizi aldatmış 
oluruz. Bizden 31 sene evvel kanun yapma tekniğini 
bilen arkadaşlarımızdan biz, daha kanun yapma tek
niğini herhalde öğrenememiş durumdayız. 

Bu Kanun teklifi Senatodan aynen geçtiği takdir
de, bizler için, istikbalde evlâtlarımız ve torunlarımız 
için herhalde iyi not alacak olan bir kanun değil
dir arkadaşlar. Bırakın her şeyiyle vatandaşa getire
ceği işkenceyi, ıstırabı; ama okunduğu zaman kanun 
tekniği bakımından bundan sonraki nesiller bizi ayıp-
layacaklardır arkadaşlarım. 

O itibarla Millet Meclisinde bir inat uğruna altı 
gün, 84 saat çalıştırılmak suretiyle parlamenter arka
daşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın uykulu göz
lerle verdikleri reylerle hatalı çıkardıkları bu Kanunu 
gelin burada düzeltelim; Senatonun, bundan evvel 
yapmış olduğu gibi; şanına yakışır bir şekilde aziz ar
kadaşlarım. 

Eğer düzeltmeden yine bir inat uğruna, parti di
siplini uğruna, birtakım kişilerin keyfi istekleri uğ
runa bu kanunu böylece geçirdiğimiz takdirde güna
hı her halde bu kanuna başından sonuna itiraz ede
cek olan benim grubuma ait olmayacak, sizlere ait 
olacaktır. 

O itibarla Cumhuriyet Halk Partili muhterem se
natör arkadaşlarımı vicdanlarıyla baş başa bırakıyo
rum ve kanunu biraz daha yakından takip ettikleri 
zaman, öyle zannediyorum ki, vicdanlarının sesine 
kulak vererek, bu kanundaki düzeltilmesi lazım ge
len yerlere bizimle beraber iştirak edeceklerdir. 

Ben yine şu inanç içindeyim ki, Senatomuzda 
Cumhuriyet Halk Partisi kanadı birtakım iddiaları, 
birtakım keyfi istekleri elinin tersiyle de itebilecek 
karakterde ve kabiliyette arkadaşlarımızdan teşekkül 
etmiştir. 

Onları vicdanlarıyla baş başa bırakırken, grubum 
adına tüm senatör arkadaşlarıma en derin saygı ve 
şükranlarımı sunarım. (AP, MB Grubu ve Cumhur
başkanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Titrek. 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Suphi Karaman, 

buyurun efendim. 
MB GRUBU ADİNA SALİH SUPHİ KARA

MAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan; 
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1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifi üzerinde grubumun görüşlerini özet olarak bil
dirmek istiyorum. 

Bu kanun teklifi ile yapılmak istenenler : 

1 nci maddesiyle, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmekte
dir ve bununla da yeni bir konu vergi konusu yapıl
makta; «Yük ve yolcu taşıma ücretlerinde belediye 
payı» diye yeni bir konu, yeni bir vergi konusu orta
ya çıkarılmaktadır ve bununla da, bütün bu kanun 
teklifinin içerisinde yalnız yeni bir vergi konusu ya
pılan konu da ve önemli bir konu da budur. 

Diğerlerinde; 
2 nci maddesiyle, Belediye Gelirleri Kanununun 

9 ncu maddesinin değiştirilmesi; 
3 ncü maddesiyle, 16 nci maddenin değiştirilmesi; 

4 ncü maddesiyle, 19 ncu maddesinin değiştiril
mesi: 

5 nci maddesiyle, Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin değiştirilmesini görüyoruz. Yani, 
yeni vergi konuları değil bunlar, eski vergilerin ya 
yeniden ihdası; duraklamış olan, dondurulmuş olan 
durumlarından çıkarılıp yeniden getirilmesi veya o 
maddelerin değiştirilmesi durumundadır. 

Ancak, 6 nci maddeden sonra, bir 6 nci madde 
geliyor bu yeni teklifte; bunda da Belediye Gelirleri 
Kanununun 21 nci maddesine mükerrer bir madde 
konuyor. 

Hemen burada ifade etmek istiyorum: Benden 
evvelki sayın sözcü, Adalet Partisi Grup Sözcüsü 
arkadaşımız, bu kanun teklifini çeşitli yönleriyle, ka
nun tekniği yönüyle eleştirdiler. Tabii ben de bu 
eleştirilere katılıyorum. Son zamanlarda Millet Mec
lisinden gelen metinler, kanun tekniği yönünden, ifa
de yönünden, kapsam yönünden, bir hayli çelişkili 
ve kanun tekniğine uymayan bir düzenle getirilmek
tedir. Burada da bunun bir örneğini görmekteyiz. 
Bu kanun tekniğine uymayan yönlerin giderek çoğal
ması ve son zamanlarda daha da çoğalması, sistemi
mizdeki bir yozlaşmanın sonucu olarak ancak tanım 
lanabilir. Bunun daha tipik bir örneğini de birkaç 
gün evvel, bütün Devlet memurlarına bir derece ter
fihi yaptıran kanun tekniğinde görmüştük ve bende
niz de burada grubum adına bunu çok şiddetli bir 
şekilde eleştirmiştim. 

Burada da bu madde 21 mükerrer madde. Böyle 
olacağına, madde 21'in sonuna bir fıkra olsaydı bu 
ne olurdu yani? Yani kanun o kadar ilkel, o kadar 

basit bir ayarlamanın... Yani mükerrer lafı; hani 
Arapça kelimeler bazen tatlı gelir kulağa; eski Fars 
edebiyatında veyahut divan edebiyatında doğru idi; 
ama bugün tatlı gelmiyor. Tatlı gelir sanısı ile bu 
maddenin bir mükerrer madde konmuş olması... 

Bu madde ek madde olabilirdi; 21 nci maddenin 
sonuna bir fıkra olarak eklenirdi. Neden mükerrer 
oluyor? 

Bundan sonra, 7 nci maddeyle, Belediye Gelirleri 
Kanununun 27 nci maddesinin değiştirilmesi; 

8 nci maddeyle, Belediye Gelirleri Kanununun 28 
nci maddesinin değiştirilmesi, 

9 ncu maddesiyle de, 30 ncu maddesinin değişti
rilmesini görüyoruz. Bu kanun teklifinin 10 ncu mad
desiyle de, maktur resim ve harçlarla, para cezala
rını ayarlayan yeni bir madde görüyoruz. 

11 nci maddeyle de müşterek ve son hükümler; 
12 nci maddeyle de kaldırılan hükümler; 
13 ve 14 ncü maddeler, yürürlük ve yürütme 

maddeleri. 
Demek ki, l'den 10'a kadar olan maddelerde bir 

tek madde yalnız, yeni bir vergi kavramı getirmekte
dir. Vergi sistemimizde bir yeni düzenleme, yeni 
bir konu, vergiye konu yeni bir durum getirmekte
dir; diğerlerinin hepsi, eski Belediye Gelirleri Kanu
nunun bazı maddelerinin kapsamının değiştirilmesi, 
genişletilmesi ve birde son zamanlarda 1965lerden 
beri dayanağı kalmayan bazı vergilerin dondurulmuş 
olması; (Özellikle Temizleme ve Aydınlatma Vergi
sinde olduğu gibi) ya da Anayasa Mahkemesinin, 
Anayasaya aykırı görerek iptal ettiği (Bazı yerlerin
den ötürü) boşlukta kalan, 10 senedir, 8 senedir 
alınamayan vergileri yeniden ihdas eder gibi bir du
rum vardır ve bu nedenle Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapan bu kanun teklifi yeni ayar
lamalar getirmiyor; bir konu hariç ve önemli bir 
konu. onu biraz sonra eleştireceğim, diğerleri günün 
koşullarına uygun, eski kanun maddelerini ya değiş
tiriyor veya donmuş, yürürlükten kalkmış bulunan 
maddelerini yeniden ihya ediyor. 

Arkadaşlar; 
Gelişmiş ülkelerde vergiler basitleştirilir; ama ver

gi, bizim Anayasamızın da öngördüğü üzere herke
sin kazancı gücüne göre vergi verecek bir sisteme gö
türülerek basitleştirilir. Herkesin ödeme gücüne uy
gun bir vergi sistemi ile vergiler basitleştirilebilir. 

Bizim bütçelerimizi, planlarımızı etüt edecek olur
sak, görürüz ki, Türkiye'de en yoğun vergi alınan 
konu Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisidir. Gelir 
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Vergisi ve Kurumlar Vergisi, geliştirilebilmiş, toplum 
kesitleri; çeşitli ticaret erbabı, kazanç erbabı Gelir 
Vergisinin kapsamı içerisine bütün genişliği ile alına
bilmiş ve herkesi de vergi kaçağı yapmadan bir ver
gi terbiyesi içerisinde vergisini tam olarak verebil
miş olsa, bütçelerimizde vergi gelirleri arasında gör
düğümüz, Devlet gelirleri arasında gördüğümüz ve 
en büyük payı teşkil eden Gelir Vergisinin giderek 
çok daha büyümesi sonucu bütün Devlet gelirleri 
içerisinde, kamu gelirleri içerisinde en yüksek düzeye 
çıkması mümkün olacaktır. Ama gerek vergi usulle
rimiz, gerek vergi terbiyesi yönünden biz bu nokta
ya, bu aşamaya gelememişizdir ve gelemediğimiz 
için de başka türlü vergileri ayarlamak suretiyle 
Devlet gelirlerini takviyeye çalışıyoruz. 

1948 yılında çıkan Belediye Gelirleri Kanunu ve 
daha bunun gibi pek çok Gelir Vergisi ve Kurumlar 
Vergisi dışında kalan vergi yasaları işte bu boşluğu 
doldurmaya yöneliktir; ama peşinen söylemek iste
rim ki, herkesin gücüne göre vergi alınmasını öneren 
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinin dışındaki ver
giler giderek adaletten uzaklaşırlar. Sistemleri öyle
dir. Örneğin; Temizleme ve Aydınlatma Vergisini 
ele alalım : Bir insanın aylık geliri 50 bin lira, bir 
apartman dairesinde oturuyor, olabilir. Diğer bir in
sanın aylık geliri 5 bin lira, o da aynı apartmanın 
başka bir dairesinde oturabilir; hatta bir insanın da 
aylık kazancı 5 milyen lira (Bunlar Türkiye'de yok 
değil, var) o da aynı apartmanda oturabilir. Şimdi 
bunlar Gelir Vergisine tabii olarak mükellef sıfatı 
ile değişik vergiler öderler. Hem gelirleriyle orantılı 
vergi öderler, hem de müterakim sistemde daha çok 
kazanan gelirlerinin oranımın üstünde de vergi öder. 
Sistem budur; Gelir Vergisinin sistemi budur. Ama 
bu aynı apartmanda 5 milyon lira, 50 bin lira, 5 bin 
lira aylık geliri olan insanlar Bina Vergisi olarak ay
nı vergiyi öderler. Temizleme ve Aydınlatma Vergisi 
olarak aynı vergiyi öderler. 

Demek ki, bütün vergileri, Temizleme ve Aydın
latma Vergisine benzetirsek, bütün vergileri Bina 
Vergisine benzetirsek ve bu tür vergileri geliştirirsek, 
vatandaşlar arasında gelir dağılımına uygun adaletli 
bir vergi sisteminden uzaklaşmış oluruz. 

Bu nedenle bu türlü vergiler aslında çok gelişmiş 
ülkelerde mümkün olduğu kadar azdır. Vergi sicilini 
geliştirmiş, sistemini geliştirmiş, gelir kaynağını daha 
düzgün bir düzeye sokmuş ülkelerde bu türlü beledi
ye vergisi üzerinde olan vergiler giderek azalmıştır; 
konuları ve kapsamları da azalmıştır. 
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O nedenle biz de bunu bir görüş olarak ifade et
mek istiyoruz. Bu vergi aslında temelinde adaletli bir 
vergi değildir. Bu türlü vergileri geliştirmek de ada
letten toplumu giderek uzaklaştırır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Huzurunuzda bulunan kanun teklifi, belediye ge

lirlerini düzenleyen bir kanun teklifidir. Belediye ge
lirleri, belediyeler nedir? 

Mevzuu Kanun, 5237 sayılı Kanun 1948'de çıka
rılmıştır. Bugün 1979'dayız. 1948 ile 1979 Türkiye'si 
arasında şehircilik, kentleşme bakımından çok önem
li farklar vardır. 1948'de, şimdi bazı maddeleri de
ğiştirilen yasanın çıkarıldığı dönemde Türkiye'de 
halkın c/c 22 - 23'ü ancak büyük şehirlerde, nüfusu 
10 bini aşan şehirlerde oturuyordu; bugün % 53'ü 
oturuyor, yarın belki % 80'i oturacak. Şimdi, bir top
lumda şehirleşme oranı hızlı bir gelişme içerisinde 
bu ölçüde değişirse, o şehirleşmenin gerektirdiği ka
mu harcamalarının ihtiyaçları da elbette ki, çok de
ğişecektir. 

Bizim Anayasamızda, yerel yönetim diye bir ko
nu vardır ve yerel yönetimin bir özerkliği sözkonu-
sudur. Yani, kamu maliyesinden ayrı olarak, ayrı ge
lirleri, ayrı giderleri, ayrı bütçeleri olan kuruluşlar, 
ülkemizde mahalli yönetimi teşkil eden kuruluşlar 
vardır. 

Bugün Türkiye, üçbeş gün evvel çıkarılan bütçe 
kanunu ile 400 milyarı aşkın bir bütçenin kamu har
camasını sözkonusu etmiştir. Bir ülke ki, nüfusunun 
yarısından çoğu büyük şehirlerde oturuyor, nüfusu 
10 bini aşan şehirlerde oturuyor, öyle ise, bütçenin 
en az yarısının yerel yönetimlerin, belediyelerin ko
nusu olması lazımdır. Oysa, yakın zamanlarda gör
düğümüz bütün bu büyük şehirlerin, bütün beledi
yeler kendi olanaklarıyla, kendi gelirleriyle kendi 
özerk yönetimlerini yürütemez durumdadırlar ve mü
temadiyen maliyeye el açarlar, Devlete el açarlar. 

Hal böyle olunca, yerel yönetimle Hükümet, ik
tidar arasında bazı kez çelişkiler meydana geliyor 
ve yerel yönetimin özerkliği Türkiye'de çoğulcu de
mokrasi nedeniyle bir yerde zedeleniyor. İktidar par
tisi olabilir ki, kendisinden olmayan belediyelere kar
şı tavır alabilir. Bu sözümü mutlak anlamda söyle
miyorum, böyle bir şey hiç bir zaman mutlak anlam
da sözkonusu olamaz; ama istismar yapılabilecek 
yönleri vardır. Falan partinin iktidarı zamanında 
filan belediyelere daha az, falan partinin iktidarında 
da öbür partinin belediyelerine daha az yardımlar 
yapılabilir. Aslında biraz evvel bir ülkenin nüfusu
nun r/c 50'sinden fazlası büyük şehirlerde oturuyor, 
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öyle ise bu büyük şehirlere konu olan mahalli bele
diyelerin ihtiyaçları da en az bütçenin yarısı kadar 
200 milyarlık bir gelire sahip olması lazımdır derken 
ve halen de Türkiye'de bu çok az bir düzeyde bulu
nurken, o halde Türkiye'deki mahalli yönetimler, be
lediyeler aslında özerk değildir. Ne gelirleriyle, ne 
giderleriyle bu halde değiller. 

Oysa mevzuatımıza göre, benden evvelki grup 
sözcüsü arkadaşımız tipik bazı örnekler verdi An
kara Belediyesinden, bazı konularda belediye kendi 
kendine toplu sözleşme yapabiliyor, bazı konularda 
kendi kendine kararlar alabiliyor; ama bu kararla
rın dayanağı olan paraya sahip değil, Devlete elini 
açıyor. Bu çok çelişkili bir yönetim. 

O halde, giderek kentleşen ülkelerde, (Ki bizim 
ülkemizde bu yöndedir) belediye gelirlerini çok ge
niş ölçüde ayarlamak lazımdır, geliştirmek lazımdır. 
Sayın Bakan, Komisyonda bu kanun teklifi ile bele
diyelere 13 milyar lira civarında bir ek finansman 
sağlanacağını ifade ettiler. Bu, aslında biraz evvel 
benim ortaya koyduğum kapsam içerisinde çok az 
bir miktardır. Türkiye'de belediyelerin kendilerinin 
bütün ihtiyaçlarını Devlete muhtaç olmadan yapabil
meleri için mutlaka bir kaç yüz milyara ihtiyaç var
dır. O halde, bu aslında çok azdır; ama benim ka
naatime göre, bu 13 milyar değil. Bunun özellikle 
biraz sonra eleştireceğim 1 nci maddesi çok iyi bir 
şekilde organize edilirse belki 20 - 30 milyarlık bir 
kaynak var bu kanun teklifinde. 

O halde belediye gelirlerini son 5 - 1 0 yılda oldu
ğu gibi. gayet kıt bir yerde, kısır bir yerde dondurup 
bırakmak uygun düşmez ve bu günün ihtiyacıdır be
lediye gelirlerini artırıcı tedbirleri almak. Bu nedenle 
yasa. içindeki kuşku taşıdığımız yönleri dışında yerin
dedir ve hatta belki de kapsam itibariyle de azdır. 
Şu ortaya koyduğumuz Türkiye'nin kentleşen duru
mu ölçüsünde. 

Arkadaşlar; 
10 yıldan beri Türkiye'de İstanbul. Ankara ve İz

mir şehirlerinin bütün şehircilik ihtiyaçlarının artık 
o belgelerle, ne böyle yasalarla ne başka türlü yasa
larla, o yerel belediyelerce sağlanması mümkün de
ğildir. İstanbul'un yol sorunu, ulaştırma sistemi, ka
nalizasyon, temizlik meseleleri o geniş kapsamlı per
sonel kadrosu ile kendi bünyesi ile bunu yapması 
mümkün değildir ve bazı konularda Devletin mutlaka 
bu üç belediyeye ve daha başka belediyelere destek 
olmasına gerek vardır. Ya Devlet bu destekliliği ge
liştirecektir, Maliye Bakanlığında görülmez fonlarla, 

ı belirsiz fonlarla değil direk olarak büyük fonlar ayı-
I racaktır belediyelere yardım için ya da bu türlü yol

larla gelirlerini daha da çok geliştirecektir; başka 
yolu kalmamıştır. 

Yasa teklifinin yeni vergi olarak getirdiği konu
nun 1 nci maddesi ile yük ve yolcu taşıma ücretlerin
de belediye payı, vergisi olduğunu söylemiştim. 

Arkadaşlarım; 
Komisyonda en çok tenkit edilen bu oldu ve ten

kit de Türkiye'nin iç yapısı, iş hayatı dolayısıyla bü-
I tün bu konuların vergi kapsamına alınmasının güç

lükleri ortaya konularak söylendi. Bunda, tabii ger
çek payı var. Belediye sınırları ve mücavir sahalar 

I dışında şehirlerarası bütün yolcu taşımaları ve yük 
taşımaları bu madde ile yeniden vergilendirilmiş olu
yor. Bunu yeni bir vergi olarak getirdiğimiz zaman, 
hakikaten sistemini oturtmak, düzenini kurmak, 
kapsamını bütün sınırları ile çizmek, hem adaletsiz
likleri önlemek, hem kaçakçıları önlemek cidden zor
dur ve bunun uygulaması belki bir iki yıl yeterince 
olmayacaktır; ama peşinen söyleyeyim ki, bu kanu
nun bize göre, grubumuza göre en verimli, yeniden 

I gelir ihdas eden, geliri artıran maddesi de budur. 

Hatırlarsanız, bundan 10 yıl kadar öncesine ge
linceye kadar karayollarında yük ve yolcu taşımasın
dan vergi alınması Türkiye'de bir kamuoyu oluştu-

j rulması içerisinde konu idi, yazılırdı, çizilirdi, konu-
I şulurdu Senatoda, Millet Meclisinde, komisyonlarda; 
I ama 10 yıldan beri bu konu unutuldu. Çeşitli mese

leler arasında, çeşitli karışıklıklar içerisinde nasıl ki 
I 1955'lerdeki petrol kavgası bir süre sonra unutulduy-

sa bu da unutuldu. 

Ülkemizde denizyolu taşımacılığı, karayolu taşı-
I macılığı, demiryolu taşımacılığı ve havayolu taşıma-
I cılığı mevcut ve bunların hepsi karayolu harcaması 
I dahil hepsinin alt yatırımları Devletçe yapılıyor; ama 
I hepsinden iyi kötü vergi alınabiliyor, hepsinin işlet-
I mecisi Devlet karayolları hariç. Demiryollarının iş

letmecisi Devlet, Havayollarının işletmecisi aşağı yu-
I karı Devlet ortaklığı bulunan bir anonim şirket, de

nizyollarının işletmecisi Devlet. Devlet, kendi yaptığı 
yollarda, kendi araçları ile yolcu taşuken, yük ta
şırken bunun gerektirdiği vergilemeyi de ödüyor ve 

I bu işletmelerin büyük zararları var. Denizyolları 
j milyonlarca zarar etti ve battı, demiryolları battı. 
j Evet batar; ama Kurumlar Vergisini veriyor, her 
I türlü vergisini veriyor; ama karayollarına gelince, 
I alt yatırımı Devlet yapıyor, kullanan özel sektör, 
I şahıslar ve vergisi de yok. 
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Batıyı bilirisiniz, şehirler arasındaki birçok bü
yük yollarda, bir yoldan bir yola geçerken insanlar
dan hemen vergi alınır. Türkiye'de bu sistem kuru
lamamıştır ve karayolu, denizyolu taşımacılığı da 
vergiye bağlanamamıştır. Türkiye'deki yolcu taşıma 
erliğinin r/c 90'dan fazlası karayollarında yapılmak
tadır ve karayollarının bu türlü hovardaca kullanıl
ması, Türkiye'de karayolu taşımacılığını, denizyolu 
ve demiryolu taşımacılığına nazaran daha da ucuza ge
tirildiği için bütün halkı o tarafa çekmiştir ve o yüz
den de Türkiye'de giderek akaryakıt tüketimi, dışa 
bağımlı olan otomotiv sanayi tüketimi çoğalmıştır. Ya
ni, bir noktada kara taşımacılığından vergi almadığı
mız için, onu daha ucuz bir hale getirdiğimizden, 
Devletin demiryollarıyla onlara rekabet gücü kazandı
rıyoruz. Bu yüzden de. döviz sıkıntımızı giderek ar
tıran bir sisteme götürüyoruz. 

Türkiye'deki yolcu naklinin r
r 9Q'ından fazlası 

'karayollarında yapıldığına göre, karayollarında gerek 
yük taşımacılığını gerek yolcu taşımacılığını bir sis
tem içerisinde vergilendirme konusu yapacak olur
sak, buralarda çok büyük kaynakların yattığını gö
rürüz; ama bunu yapmak cidden güç. Ancak, Ko
misyonda yetkililerin de ifade ettikleri gibi, bir şeh
rin civarındaki bir kazadan bir kazaya, bir şehirden 
bir şehrin kenarındaki; Ankara'nın Karşıyaka'sından 
veya Yenimahale'sinden veya Bahçeiievler'inden 
veya Gazi Çiftliği'nden Ayaş'a giden bir minibüs 
yolcu arabasını veya otobüsünü kontrol altına almak 
cidden belki güç; ama vergi terbiyesini geliştiren 
ülkelerde giderek bunların hepsi bir zaman içerisinde 
düzene sokuluyor. 

Bizim 1970 yılında Finansman Kanunuyla getir
diğimiz İşletmeler Vergisi de bidayette bir hayli güç
lük doğurmuştur; ama bir süre sonra alışıldığı ve kü
çük b:r şampuan, küçük bir puro sabunu, bir kolon
ya alan her yerde bunun rahatlıkla İşletme Vergisinin 
'kesildiğini de gördük ve halen de o küçük yerler ke
siyor ama; daha büyük İşletme Vergisi konuları, da
ha büyük kazançlı insanların akılları çok daha büyük 
olduğu için, onlar bunun kaçırılacak yollarını arayıp 
buldular ve İşletme Vergisini bugün geçersiz bir ha
le soktular; ama bilet kesilerek yolculuğun yapıldığı 
yerde yani şehirlerarası otobüs işletmelerinde bu ver
ginin düzenli bir şekilde alınabileceği inancındayız. 
gerek biletlerin bir merciden. bir noktadan tevzii 
suretiyle gerek yollarda trafik ekipleri aracılığıyla 
bazı kontroller yapmak suretiyle, yük taşımacılığın
da da büyük şirketler, büyük ambarlar (Ki Türki-
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ye'de giderek yük taşımacılığı bu ambarlar vasıta
sıyla olmaktadır.) vasıtasıyla yaplan bu türlü taşıimacı-
lığı vergilendirmek olanaik içlinde olcaktır. Binaıenjalıeyh, 
bunun çek inilecek tarafı yoktur ve burada çok büyük 
bir potansiyelin, yani tahminlerin üzerinde bir po
tansiyelin yattığını sanıyoruz; ama buna rağmen, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, bir şehrin kenarındaki 
banliyösünden bir başka banliyöye giden veya o 
banliyöden bir küçük kasabaya giden, küçük tip 
otobüsleri, münibüsleri belki ilk anda kontrol etmek 
güç olacaktır; ama bu kadar da tecvizi hatayı kabul 
etmek de mümkündür, 

Bir de yük taşımacılığında büyük ambarlara bağ
lı olmadan yapılacak taşımacılığı da kontrol etmek 
hakikaten güçtür; fakat hüner şudur ki, bunların yol
ları da bir zaman içinde aranmalı ve bulunmalıdır. 

Eskiden Belediye Kanununda mevcut olup da yü
rürlükleri çeşitli sebeplerle dondurulmuş, yürürlük
ten kalkmış maddeler vardır. Bu yasa teklifi, bunları 
yeniden ihdas ediyor. 2 nci maddesinde «Temizle
me ve Aydınlatma Harcı» yer almaktadır. Bu mad
de aşağı yukarı 9-10 senedir dondurulmuş ve mevzu 
dışı kalmış bir konu. Şimdiye kadar Türk toplumu 
8-10 sene evveline kadar Temizleme, Aydınlatma 
Vergisi veriyordu; ama 9-10 senedir veremiyor, çün
kü daha önce Temizleme ve Aydınlatma harcı 1833 
sayılı Arazi Vergisi, 1837 sayılı Bina Vergisine da
yanak olarak alınıyordu. Bunları 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanunu değiştirince, o değişiklikteki bir tek
nik hatanın yapılması yüzünden Temizleme ve Ay
dınlatma Vergisi artık alınamaz duruma düştü ve on 
yıldır alınmıyor. Şimdi bunu yeniden Emlâk Ver
gisine bağlamak suretiyle ihya ediliyor. 

Yasa teklifinin 4 ncü maddesinde deniz vasıta
ları. Liman İşletmeleri İşgal Resmi yeniden getiri
liyor ki, bu Liman İşletmesi de daha önce bunun sı
nırları, verginin sınırları yasa ile tespit edilmemiş 
olduğundan ötürü Anayasa Mahkemesince, Anaya
saya aykırı bulunmuş, (belediyler yapıyordu bunu) 
aykırı bulunduğundan ötürü kaldırılmış. 

Yine, Tabela ve Unvan Vergisi bu yöndendi. 
Akaryakıt Tüketim Vergisi de bir başka karışık

lığın konusuydu: onu şimdi burada yeni bir sisteme 
bağlıyor. 

8 nci madde ile İşgal Harcının, 9 ncu madde ile 
getirilen vergi ile de tahsil şekli değiştiriliyor. Yani, 
mevcut işlemekte olan bir belediye gelirinin tahsil 
şekli ve şeyi değiştiriliyor. Yasanın 7 nci maddesinde 
Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi ve bazı yerler-
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de kapsamı genişletiliyor, bazı yerde İşletmeler Ver
gisinden alınarak bu Yasanın içerisine konuyor. 

Arkadaşlar; 
Biz Grup olarak, bu türlü vergi yasalarının ge

nel anlamda yanındayız. Genellikle böyle bir yasayı 
da uygun görüyoruz. İçerisinde noksan gördüğümüz 
hususlar var ve özellikle kuşkularımız var. Şimdi bu 
kuşkularımız nelerdir?... bunları sunmak istiyorum. 

Madde 3 ile getirilen Değerlendirme Resmi var. 
Madde 3 de, Değerlendirme Resmi, eski Kanunun 
16 ncı maddesi değiştirilerek; «Belediye veya mü
cavir alan sınırlarının genişletilmesi, bu sınırlar için
de imar planı yapılması, mevzii imar planlan dahil 
veya mevcut imar planlarında değişiklik yapılması, 
bölge kat rejiminin değiştirilmesi veya bölge sınırları
nın genişletilmesi dahil, sonucunda taşınmazdan ar
tan değerleri, bu faaliyetlere ilişkin kararların kesin
leşmesinde değerlenme resmine tabidir» diyor; istis
nalarını getiriyor. 

Bu eski bir hüküm, var, işleyen bir hüküm. Yal
nız, eskiden bunlar küçük meblağların karşılığında 
idi, yani Türkiye'de bu enflasyonist duruma girme
den Türkiye; 10, 15. 20 sene evvelki konularda top
lumu rahatsız edecek düzeyde değildi. Bugün, kent
leşmenin bir sonucu olarak, hızlı kentleşmenin bir 
sonucu olarak ve giderek artan enflasyonunda bir 
sonucu olarak bu türlü değerlenmeler çok hızlı ve 
çok yüksek bir seviyeye gelmektedir. Bir belediye İmar 
planının uygulaması veya imar planının genişletilmesi 
gibi konularla çeşitli konutlarda veya arsalarda de
ğerlendirme olabilir. İşte bu değerlenme. Değerlendir 
me Vergisine tabi tutulacak; ama bu değerlendir
menin mahiyetten mahiyete, çeşit!i farkları vardır. 

Şimdi bu türlü bir planlama değişmesinden, bir 
şerefiye durumunun meydana getirilmesinden, tek kat
lı bir bina, iki katlı bir bina hemen yıkılacağı, on 
katlı bir bina haline getirilecekse bunun vergiye ta
bi olması, hem de iyi bir vergiye tabi olması kadar 
doğal bir sonuç olamaz. Bu gayet normal; ama bir in
sanın iki veya üç dairesi var, birinde oturuyor, di
ğerlerinde oturmuyor; yine böyle bir şey oluyor, iki 
katlı, üç katlı bir yerden beş katlı, on kaili bir sis
teme geçiliyor veya beş katlı, on katlı sisteme geçil
miyor; ama çok büyük ölçüde bir değerlendirme mey
dana geliyor; kat yerinde duruyor, beş katlı bir blo 
kun olduğu yerde, çevrede parklar, okullar, tiyatrolar. 
çok nefis, çok güzel, şehircilik bakımından, oranın 
değerini artıran ayarlamalar yapılıyor; ama kat deği
şikliği olmuyor. Bir insanın da orada üç veya dört 

dairesinin olduğunu farz edelim. Birinde oturuyor, 
diğerleri kirada. 

Burada da olabilir. Burada da bir değerlendirme
nin, beş yıl taksitle, beş yıllık süre içerisinde her yıl
da iki taksitle, on taksitle o değerlendirmenin farkını 
almak mümkün olabilir. Çünkü, bu kişi o değer artı
şından ötürü, kiraya verdiği dairelerin, artan kirala-
rıyla bu türlü bir riski, bu türlü bir vergiyi karşı
layabilir; ama bu ikinci tip durumda, yani kat artı
şı yok. Yıkılma durumu yok. Beş katlı, on katlı bir 
yerde bu türlü bir ayarlamayla büyük ölçüde bir de
ğerlendirme meydana geldi ve orada da bir garip va
tandaş, orta halli bir vatandaş, bir emekli. (Ki, emek
liden kastederken, Türk toplumunun büyük şehirler
de en tipik dar gelirli tipini ortaya koymak istiyo
rum ve bugün bir emeklinin ortalama ücreti 5, 6. 7 
bin civarındadır, yani büyük çoğunluğu böyledir.) 
Böyle bir insanın, elbette bir evi de vardır. Olabilir, 
belki bir arabası da vardır. 

Bu kişinin, şimdi bu türlü bir değerlendirmeden 
ötürü, çok büyük değerlendirmeden ötürü, evinin de
ğeri arttı. Evine 300 bin lira bu türlü bir takdir ko
misyonu tarafından verildi. 5 senede, 10 taksitle öde
yeceksin. yani her taksitte 30 bin lira, senede 60 „ 
bin lira ödeyeceksin. 

Nasıl öder arkadaşlar?... Mümkün değil bu. Yani, 
bunun anlamı : Sen bu evi sat. Zaten, satmasını da 
kayıt, şarta bağlıyor. Bu nasıl yapılabilir?... Böyle bir 
insan için. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Ödemeden de 
satamaz» diyor efendim. 

MB GRUBU ADİNA SALİH SUPHİ KARA 
MAN (Devamla) — «Ödemeden de satamaz» diye 
madde var. 

Şimdi, mülkiyet hakkının kutsal olduğu toplum
larda ki. mülkiyet hakkı, yalnız kapitalist ülkelerin 
değil, bugün sosyalist ülkelerde de mülkiyet hakkı 
var; ama sınırlı mülkiyet hakkı var. 

Mülkiyet hakkının saygınlık duyduğu ülkelerde, 
insanları bu türlü vergi değerlendirmeleriyle evlerini 
satmaya zorlamak, hem mülkiyet hakkına aykırı, hem 
mülkiyet hakkının saygınlığına aykırı. Bu nedenle, 
yasaların sosyal devleti oluşturan toplumumuz da, 
vergi yasalarının geliştirilmesinde, bu türlü .dar ge
lirli, büyük çoğunluğu teşkil eden kitlelerin de ih
tiyaçlarının çok iyi kaleme alınmasına, çok iyi gözetil
mesine ihtiyaç vardır ve zorunludur bu. Bunun ya
pılmadığı yerde, sosyal devletten ve sosyal adaletten, 
vergi adaletinden bahsetmek söz konusu olamaz. 
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Miras için de aynı şey vardır. Konu burada yok; 
ama aynı konuya girdiğim için ifade etmek istiyorum : 

Bir emekli insan, yaşlı bir insan, dar gelirli bir 
adam; bir evi var, vefat etti. Çocuklarına geçiyor 
hakkı, c/c 25'e kadar miras almıyor, miras hakkı var. 

Peki, bu adam, nasıl ödeyecek?... Evinin değeri 
bugün 300 bin. (Bugün biliyorsunuz, 1/5 değer konu
yor mallara, mülklere. Yani, aslında verginin matrahı 
biraz düşük olsa, belki bu değer daha da fazla kona
cak) 300 bin lira, 500 bin lira konuyor 75 bin lira 
vergi geliyor çocuklarına. Nasıl ödeyecekler?.. Bu 
emekli maaşıyla nasıl ödenecek?.. Yani, bütün yasa
lar bana öyle geliyor ki. gelişmiş kapitalist düzen 
içerisinde herkesin hisse senetleri var, herkesin hisse
leri var, herkesin ortaklıkları var ve binaenaleyh, bu 
ortaklıklarından, bu hisse senetlerinden gelirleriyle 
bu işi. karşılar diye ayarlanıyor. 

Bir insanın çocuklarına intikal eden tek evinin 
Veraset Vergisini ödenemez hır şekilde tayin etmek, 
vergi adaletine aykırıdır, hatta insanlığa aykırıdır. 
Yasalarımızda bu var, onun için ifade ediyorum. Bu 
değerlendirme vergisi bakımından, biz, grup olarak 
en büyük endişeyi burada taşıyoruz. 

Komisyonda dendi ki. «Bu Yasanın, 11 nci mad
desinin (c) fıkrasında yönetmelikler yapılacak ve ora
da bunlar dikkate alınacak. 

Arkadaşlar; 
Yasa metinleriyle açık seçik olan şeyleri, yasanın 

önerdiği yönetmeliklerle, yüzde yüz mahiyetini değiş
tirecek bir şekilde organize etmek mümkün değildir; 
ama eğer böyle bir yöntem yapılacaksa, biz toplu
mun bugünkü en önemli sorunu olan, en büyük ih
tiyacı olan bu noktada, yapılacak yönetmeliklerin. 
bu tip tek ev sahipli.. Bakın iki ev sahipli, üç ev sa
hipli insanlardan katiyen söz etmiyorum; satsın bir 
tanesini, ödesin denebilir; ama tek ev sahipli insan
lar için bu türlü korunma tedbirlerine büyük ölçüde 
ihtiyaç vardır. 

Yine yasada kuşkulu gördüğümüz konulardan bi
risi de, 1 nci maddedeki sistemin kurulabilmesidir. 
yani yolcu ve yük taşımacılığında belediye payını 
alan sistemin kurulmasıdır. Bu sistemin şehirlerarası 
otobüs işletmeciliğinde çok geniş, çok rahat bir şe
kilde kurulacağını sanıyoruz. Küçük şehirler arasın
da belki güç; ama büyük şehirler arasında uzun hat
larda bunu kurmak mümkündür; fakat efendim, oto
büs yolda bir kişi daha alabiiirmiş.. Alır. Almasına 
da engel olabilecek düzen kurulabilir, orada aldığı 
yolcu için bilet kestirilmesi sağlanabilir. O da müm

kün. Hatta, zaman zaman tabii yolculuğu ve işlet
meleri rahatsız etmeyecek bir ölçüde trafik kontrol
leri de yapılarak kontrol sağlanabilir; ama bu ka
dar hatalar da olur. Zaten her türlü vergimizde bu 
türlü hatalar var. İşletme vergisini tam mı yapabil
dik?.. Yük taşımacılığında bunun sistemini kurma
nın kolay olmayacağını sanıyoruz. Büyük nakliye 
şirketleriyle yapılacak taşımacılık dışında olarak, bu 
sistemin çok zor olacağını sanıyoruz ve belki yasa
nın bu noktasında da biraz daha genişlik veren, bi
raz daha rahatlık veren yeni bir düzenleme de ileri
de yapılacaktır. 

Arkadaşlar; 
Kuşkularımızdan birisi de, yeniden çıkarılan, ya

ni eskiden beri alınıp da 5-10 seneden beri alına
mayan vergilerden birisi olan Temizleme ve Aydın
latma Harcı Vergisidir. Temizleme ve Aydınlatma 
harcı, kanun teklifinin kendisinde Bina Vergisine 
denk olarak yüzde yüz onun aynı, 300 bini aşan şe
hirlerde iki katı, yani yc 2C0 yapılmıştı. Sonra bu 
Millet Meclisinde r/r 50'ye indirildi. Aslında bugün 
1-1,5 milyon değerindeki bir dairenin, son geçen yıl 
yapılan beyanda 300 - 400 bin lira civarında gösteril
diğini hepimiz biliyoruz, yani Türkiye'deki durum 
bu. Kürsülerde bunu ilan ediyoruz, biliyoruz; bu 
böyle. Bunun başka türlüsü yapılamıyor ve beş se
nede bir de yapılan yenilemelerle giderek r/( 100 art
tığını da biliyoruz. Yani, o da bir o kurulun siste
min iyiliğidir. Dcmekki her sene mütemadiyen beş 
yılda bir vergiye konu olan matrah değiştiriliyor, de
ğiştiriliyor. 

Şimdi. 300 bin liralık bir konutun, beyannamesin
de 300 bin lira gösterilen, bugün aşağı yukarı bir 
milyon değerinde olan bir konutun bugün Ankara'da 
kirası 7 - 9 bin lira civarında, bundan aşağı değil. 
Böyle bir konutun, mal sahibi eğer içinde oturuyor-
sa binde dört Emlak Vergisine tabi, kiraya veriliyor
sa binde altı Emlak Vergisine tabi olduğunu biliyo-

j ruz. Şimdi. Bina Verg'isinin r/r 5C'si oranında binde 
| dört vergiye tabi olduğuna göre, böyle bir binanın 
i yılda 1 200 lira, binde altıya tabi olduğuna göre de 

1 800 lira yıllık Emlak Vergisi vardır. Demekki böy
le bir binadan, yılda 600 lira veya 900 lira kirada 
olup veya olmadığına göre, aydınlatma, temizleme 
vergisi alınacaktır. 600 lira ayda 50 liradır, 900 lira 
ayda 75 liradır. Bu, temizleme ve aydınlatma olarak 
büyük vergi midir?.. Asla. Yani, az konmuştur. Biz, 
Grup olarak bu kanaatteyiz. Ancak, bunun beş yıl
da bir verilecek beyannamelerle veya o beyanname-
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lerin çok iyi kontrol edilerek gerçek değerlerinin bu
lunması halinde, gerçek değerlerine doğru gidilmesi 
halinde, o takdirde binanın içinde oturan insan için 
600 lira olan bu verginin, gerçek değeriyle üç bin 
lira olacağını düşünmemiz lazım. Yılda üç bin lira 
olduğu vakit bir emekli, dar gelirli, (Örneğimiz buy
du) bir insan için emekli maaşının bir aylık maaşı-
nm yarısı eder. Bir emekliye arabasından, Bina Ver
gisinden, Temizleme ve Aydınlatma Vergisinden ve 
daha birçok resim ve rüsumlardan verilecek^ yıllık 
vergi yükü, her halde bir aylık maaşından fazla ol
mamalı, hatta o bile olmamalı. Yani. yılda 12 maaş 
aldığına göre, bir maaşını aşan bir vergi sistemi o 
adamı perişan eder, yok eder. Her ne kadar enflas
yonla uygun olarak zaman içerisinde emekli maaşla
rı, dar gelirli bir memurun maaşı da artıyorsa da; 
ama bu artış, fiyatların artışının, vergilerin artışının, 
binaların değerlerinin artışının çok gerisinde kalıyor. 

0 nedenle biz. bina vergisinin c/f 50'si oranında olan 
bir temizleme, aydınlatma vergisini bugün için uy
gun görüyoruz; ama yarın için tehlikeli buluyoruz. 
Yarın için tehlikeli bulurken de bunun başka bir sis
temle değiştirilmesini öneriyoruz ve diyoruz ki. Ci-
na Vergisinin, bu Kanunda değil, başka bir kanunda. 
belki bundan sonra gelen kanunlarda olacaktır. Bi
na Vergisinin, bir evi. olup da evde oturanlar için 
vergi oranı olan binde 4 fazladır. O, belki binde 1 
olmalı, hatta binde 1 olduğu için de Temir-Jeme ve 
Aydınlatma Vergisi de onun iki katı olmalı. Bir katı 
değil, yarım katı değil! iki katı olmalıdır. Yani bin
de 2 Temizleme Aydınlatma Vergisi olmalı, binde 
1 Bina Vergisi olmalı; bunu öneriyoruz. 

Neden?.. Çünkü bir bina mevcut duruyor, bina
mın, servetimin vergisini veriyorum; kabul: ama bu 
bir rant değildir, burada bir hizmet yok. Neyin ver
gisini veriyorsun?.. Yapılmış bir bina. Yapılırken. 
alırken vesaire binanın vergisini verdin. Alım Vergi
si. Satım Vergisi filan verdin; ama temizleme, aydın
latma bir hizmettir. Bunun vergisinin verilmesi lazım
dır ve bu verginin gerçekle belki yüksek olması la
zımdır; ama bu vergiyi yükseltelim derken. bunu. 
bugünkü binde 4 Bina Vergisine bağlayarak yüksel
tirsek. ileride zalim bir hale gelebilir. O halde. Bina 
ve İşletme Vergisini işletmek, yürütmek doğrudur, 
nispetini artırmak doğrudur; ama bunun temelini teş
kil eden Bina Vergisinin tek daireye sahip olup da. 
bu dairede oturanlar için nispetinin düşürülmesine 
ihtiyaç vardır. Bunu, bundan sonraki yasalarda tar
tışmak üzere burada bırakıyorum. 

Liman işgal resminde, benden evvel Sayın Adalet 
Partisinin Grup Sözcüsünün ifade ettiği bazı kuşku
ları biz de taşıyoruz; ama örneklemeleri hep büyük 
rakamdan verilmiştir, 15 kuruşla 1 500 kuruş ara
sında; 1 500 kuruştan verilmiştir. Tabii 1 500 kuruş
tan örneklemeler verilince vaziyet çok vahim oluyor; 
ama her halde zaten Kanun yürürlüğe girdiği zaman
lar yeni bir ayarlama yapılana kadar, en asgari se
viyeler uygulanacaktır. 15 kuruş uygulanınca hiç me
sele yoktur; ama bütün bunlara rağmen, limanları 
geliştirilememiş bir ülke olan Türkiye'de grevin yap
tığı bazı anormal durumlar olan bir Türkiye'de, bir 
geminin elinde olmayan sebeplerle bir limanı işgal 
etmesi halinde, onu büyük resimlere, resimler ver
meye zorlayacak sistemin de yanlış olduğunu belirt
mek isterim. 

Limanınız yok. bir gemi geliyor. O limanın bo
şaltma kapasitesi 1 500 ton. Gemi 15 bin ton; on 
gün bekliyor. Eğer limanın işletme kapasitesi, boşalt
ma kapasitesi 5 bin ton olsaydı üç gün bekleyecekti. 
Geminin elinde değil. Yani bunları, bu yönetmelik
le) de mutlaka, 11 nci maddenin (c) fıkrasında sözü 
edilen yönetmeliklerin ayarlanması sırasında mutla
ka bu gibi durumları göze almaya ihtiyaç vardır. 
Gemi gelmiş, limandaki işçiler grev halinde. Kaptan 
no yapacak?.. 

Arkadaşlar; 
Vergiler bir ülkenin idaresi için asıldır. Bir ülke 

ya vergi ile idare edilir ya vergisiz idare edilir. Bu 
Lir sistem meselesidir. Vergisiz ülkeler de var. Ver
gisiz sistemler var; ama vergili sisteme dayalı ülke
lerde vergileri geliştirmeye ihtiyaç vardır. Vergileri 
geliştiremezseniz kamu hizmetlerini karşılamak, top
lumu uygarlığa doğru yöneltici yatırımları yapmak 
mümkün değildir. Onun için, vergiden kaçmamalı. 
vergiyi öcü göstermemeli, vergiden ötürü halk kit
lelerini basın yoluyla korkutmamalıdır. 

Bu vergiler dolayısıyla basında çok korkutucu ör
nekler verilmiştir. 3 bin liraya satılan bir koyundan 
3 75Q lira vergi alınacağının bir büyük gazete tara
fından manşeti atılmıştır: ama o gazete hesabını şöy
le yapmıştır. Hayvan alım satımında vergileri 50 kat 
artırılıyor. Yasada böyle bir şey var; «50 kat artırı
lıyor», diyor. Bu 50 katı. tarife ile belirtilen vergile
re ayarlamış. 50 kat, olmuş 125 kat. Tabii 3 bin li
ranın 125 katı da 3 750 lira eder; ama Yasanın içi
ne samimiyetle girip, anlayarak girip yaparsanız, 15 
kuruşluk resmin 50 katının 7,5 lira olduğunu görür
sünüz. Yani, bir koyunun satışından, bir keçinin sa-
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tısından 7,5 lira vergi alınır. Aslında 7,5 lirayı bu
gün fukara almıyor. Yani, hâlâ bu Yasada da 5 li
raya, 7,5 liraya bağlanan meseleleri biz çok aksak 
görüyoruz; 5 liraya, 10 liraya bağlanan her şey yan
lıştır, noksandır; toplumun çok gerisinde kalmıştır 
bu rakamlar. Yani, çok yakın bankalara, postanelere 
gidin, Meclisin içerisinde bile bozuk para bulamıyor
sunuz. Artık rakamlar büyüdü. Trilyonlara doğru 
gidiyoruz. 5 lira ile 10 lira ile makbuz yazmak, mak
buz çizmek falan olacak şeyler değil; ama buna rağ
men, toplumu şartlandırmak, vergilere karşı ayağa 
getirebilmek için bir kısım basınımız, 3 bin liraya 
satılan bir koyundan, bir keçiden 3 750 lira vergi 
alınacağını yazmıştır ve herkesi ürkütmüştür. Vergi
lerden ürkmemek lazım; ama vergileri âdil olarak 
geliştirmek lazımdır ve herkesin de âdil olarak geliri 
ve gücü oranında vergiye doğru gitmesi lazımdır. 

Bugüne kadar Türk toplumunda reform niteliği 
taşıyan bazı yasalar getirilmiştir. Vergilerde gelişti
rici yasalar getirilmiştir. Bunların bir tanesi 195ü'de 
çıkarılan Gelir Vergisi Yasası, sanıyorum 5421 sayılı 
Gelir Vergisi Yasası. Birisi, 1961'de bu Yasayı de
ğiştiren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Bir tanesi 
1970'de. Adalet Partisi iktidarı zamanında çıkarılan, 
sanıyorum sayısı 1173 olan, Finansman Kanunları. 

Arkadaşlar; 
İyiki bu kanunlar zamanında çıkarılmıştır; çün

kü, toplumu bir ölçüde derlemek, toparlamak, bir 
ölçüde kamu maliyesini bir düzene, disipline sokmak 
olanakları bulunmuştur bu sayede ve en yakın ör
nek olan 1970'de çıkarılan Finansman Kanununu ifa
de etmek isterim. Biz, o zaman da Grup olarak, bu 
Finansman Kanunlarının yanında bulunduk; savun
duk ve 1970'de Finansman Kanunları için, o günün 
muhalefeti ve o günün basını öyle yaygaralar kopar
dı iki, bu yaygaraların sonunda bir partiden bir baş
ka parti çıktı. Tıpkı 1946'da Toprak Reformunun 
bir partiden bir başka parti çıkardığı gibi. Yani, Ada
let Partisi bu Finansman Kanunlarının yaygarasın
dan ötürü büyük bir bunalım geçirdi; ama iyiki çı
kardı. Eğer, 1970 Finansman Kanunlarını çıkarma
mış olsaydı, Türk maliyesi bugünkü aşamasına gele
mezdi ve 1976 - 1977'lerden sonra gördüğümüz ve 
bu sene daha da kriz haline gelen ekonomik buna
lım 1973'de başlardı. Ekonomik bunalımı, 1973'den 
1977'lere 1978'lere atan Finansman Kanunlarıdır. 
Ben Grubum adına bunu tekrar ifade etmek istiyo
rum. 

Onun için, bu defa da gerek bu Belediye Gelir
leri Yasasıyla getirilen ki, bu bir düzenlemedir. Bu, 

aslında bir reform getirmiyor arkadaşlar. Bunuri, 
yalnız kara taşımacılığını vergiye bağlayan kısmı bel
ki bir refoim olacaktır iyi uygulanabilirse. Bir re
form niteliği yoktur bunda. Bu, bir düzenlemedir, 
hatta bazı noktalarıyla kuşku veren; ama bazı nok
talarıyla kısır bir düzenlemedir. O nedenle, bu tür 
yasaların ve bundan sonra gelecek yasaların da, ta
bii, içinde adaletsiz yerler varsa onları bertaraf et
mek haliyle toplumu gelecekte daha çok derli toplu 
bir hale getireceğine inanıyoruz. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'nin bugünkü milli gelir düzeyinde ve bu

günkü kazanç düzeyinde özel sektörün, bazı kesâm-
leı in kazanç düzeyinde alınan vergiler azdır. Vergi 
yükü, yani vergi gelirlerinin milli gelire oranı (Ki, 
vergi yükü diyoruz) Batı ülkelerinde, Avrupa'da en 
düşük düzeyde Türkiye'dir. Yani, vergiciliğimizin 
aslında geliştirilmesine, ihtiyacı vardır. Yani, bu ge
liştirmedi İğin mutlaka takviye edilmesine ihtiyaç var
dır ve bu yapılmazsa toplumda adalet duyguları gi
derek zedeleniyor. 

Bu Yasa, eğlence ve resim vergisinden bahsedi
yor. Beniın, 10 yıldır hiç bir eğlence yerine gittiğim 
yok. Her halde birçoklarınız da gidemiyorsunuz. Bu
gün eğlence yerlerinde, gazinolarda; büyük yıldızla
rın, büyük şarkıcıların, öyle sayılan şarkıcıların gel
dikleri bir yerde 4 - 5 kişilik bir masada 15 bin lira, 
25 bin lira ödendiğini biliyorsunuz ve bu 15 bin, 
25 bin liranın ödendiği ödenemez gibi durumlar olur
sa, cebri, kendisinin gücü var orada onu alacak. O 
güçleri orada kullanabiliyorlar ve tabii aslında bu, 
Devletin tahribidir bir noktada; ama böyle ellerin 
gelirlerinden, kazançlarından önemli derecede vergi 
alındığını katiyen görmüyoruz. 

Bugün İstanbul'da, 543 milyon liraya satılan ar
salar var. Büyük patronların, belki basın ağalarının 
543 milyon liraya satılmış arsaları var. Bugün İstan
bul'da, bu türlü büyük zenginlerin Boğaz'da hanım
larına aldığı 48 milyon liralık yalılar var; ama bun
lar vergilerini vermemek için gelirlerini zararla ka
patıyorlar. 1977 - 1978 vergi beyannamelerinde za
rarla kapatmışlardır. 

Arkadaşlar; 
Türk toplumu buradan iyiye gitmez. Sözlerimin 

başında ifade ettiğim gibi, vergi ile idare edilen ül
keler vardır, vergisiz idare edilen ülkelerde vardır. 
Eğer vergimizi iyi vermezsek, vergi sistemimizi ge-
liştirmezsek, adalete oturtturamazsak, her türlü ka
zancı vergiye bağlamazsak; vergisiz yönetimlere prim 
vermiş oluruz. 

579 — 
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Grubum adına sözlerimi burada bitirirken, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Fikret Gündoğan, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Belediye Ge
lirleri Yasasında değişikliği öngören Kanun teklifi 
sahiplerinden biri olarak, bir de Grubumun fikirleri
ni burada 'kısaca belirtmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Sözlerime başlamadan hemen ifade edeyim ki, bu 
Kanun teklifi üzerinde çeşitli toplum kesimlerinden 
ve siyasi partilerden çeşitli eleştiriler, çeşitli öneriler. 
hemen hemen bu Kanun teklifinin Meclislere veril
diği günden bu yana birbirini takip eden ve giderek 
artan bir oranda ileriye sürülmektedir. En son eleş
tiri ve kısmen öneri mahiyetindeki görüşler de. Sa
yın Adalet Partisi Grubu Sözcüsü tarafından dile 
getirildi. 

Arkadaşlarım; 
Benim bu konuşmamın büyük bir bölümü, daha 

çok Adalet Partisi Grubu Sözcüsü arkadaşım tara
fından geliştirilen eleştirilere ve bir miktar da, çok 
değerli Milli Birlik Grubu Üyesi ve Sözcüsü Saym 
Karaman'm sözlerine kendi görüşlerimiz açısından 
bir çeşit cevap teşkil edecektir. 

Arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi. bu ülkede çok uzun yıllar, en az 

dokuz yıldan beri vergi alan kanun yapılmamıştır. 
Bu ülkede dokuz yılı mütecaviz bir zamandır vergi 
alınmamaktadır. Yalnız, belediye gelirleriyle ilgili 
olarak söylenmiş bir söz olarak kabul etmeyin bu 
sözümü. Genel olarak bu Memlekette dokuz yıldan 
beri yeni vergi getirilmemiştir, tasarı getirilmemiştir. 
teklif getirilmemiştir ve belki de alınmamıştır. 

Aksine, bu ülkede dokuz yıldan beri. Devlet da
hil, yerel yönetimler dahil, başka brimler dahil, he
men hemen her kesimin giderleri, alabildiğine art
mış ve özellikle Devlet gelirlerinin büyük bir çoğun
luğu, üretici alanlarda kullanılmak yerine, tüketim 
alanlarına kaydırılmıştır. Bugün gayet rahatlıkla söy
lenebilir ki, Türkiye'nin Devleti, bütçe yaparak, bir 
yıllık gelirlerini ve giderlerini kanuna bağlayarak yö
netilmektedir; ama baktığınızda, izlediğinizde görü
len odur ki, Devlet bütçeleri giderek artan cari mas
raflara kayan Devlet gelirlerinin bir çeşit bilançosu 
gibidir. Daha açık bir deyimle söyleyeyim; bütçeler 

giderek neredeyse bir maaş bordrosu niteliğini kazan
mıştır. Bu sene çıkardığımız ve halen müzakeresini 
yapmakta olduğumuz bütçeden de anladığımıza gö
re, Devletin toplayabileceği gelirler yuvarlak bir ra
kamla 400 milyar civarındadır. Bunun 200 milyarın
dan fazlası cari harcamalara tahsis edilmiştir. 

Bu duruma gelmiş bir Devlet içinde yaşıyoruz, 
bir ülkede yaşıyoruz. Ülkenin, Devletin durumu bu. 
Yıllar yılı bu ülkede gelir kaynaklarında önemli hiçbir 
değişiklik yapılmamış; ama gider kalemlerinde çok 
büyük artışlar görülmüştür. Gider kalemlerindeki 
artışların da kaydığı sahaların daha ziyade cari mas
raflar dediğimiz tüketim harcamalarını karşılayıcı ka
lemlere doğru gittiği görülmüş. Yatırım üretim alan
larına giderek azalan ölçülerde pay ayrılır olmuş. 
Soyut olarak yalnız bu durum, bir ülkede parlamen
to üyelerini çok derinden ilgilendirmesi gereken bir 
olay. Bir ülkede giderek devlet gelirleri üretim ve 
yatırım alanları dışına kaymakta ise, bütün gelirler 
giderek artan ölçülerde cari masraflara doğru kay
makta ise ve giderek bütçeler biraz evvel tanımladı
ğım gibi birer maaş bordrosu haline yahut cari gi
derler bilançosu haline gelmiş ise salt bu durum, o 
ülkenin parlamentosunu teşkil eden insanları yakın
dan ilgilendirir, derinden endişelendirir hatta. 

Tekrar etmekte zaruret hissediyorum; bu durum 
böyle olurken, bir yandan da dokuz yıldan beri bu 
ülkede hiç vergi alınmadığı vakıası da gözler önün
de bilinen bir gerçek. Gerçekten, «Bu ülkede dokuz 
yıldan beri vergi alınmadı:» dediğimiz zaman, hatır
lıyorum, Parlamentodaydım: 1970 yılında tek başı
na iktidarda bulunduğu sırada Sayın Adalet Partisi 
iktidarı, Hükümeti tarafından getirilen Finansman 
kanunları dışında ciddi, önemli hiçbir vergi yasası 
getirilip artan masrafları, artan ihtiyaçları giderici 
birtakım kaynaklar elde edilememiştir. Dahası; ülke
nin yaşantısında tarih içinde bilinen sebeplerden 
ötürü kurulan Devlet işletmeleri giderek Devlet büt
çesinden ayrılan kaynaklarla finanse edilmeye, zarar
ları kapatılmaya ya da sermayelerinin tamamlanma
sına muhtaç hale düşmüşler. Bir yandan biraz evvel 
söylediğim soyut dengesizlik oluşmuş, bir yandan da 
somut ekonomik bir faciayla karşı karşıyayız. 
Devletin milyarları bulan işletmelerinde eko
nomik durum, giderek o işletmelerin artan zararlar
la kapanan yılları birbirinin arkasına eklemesi sure
tiyle oluşuyor ve gelişiyor. O işletmelerin ihtiyaçla
rı. zararlarını karşılamak ya da sermayelerini tamam
lamak Devlet bütçelerinden ayrılan meblağlarla kar-
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şılanabiliyor. Bu da çarpık, çarpık olduğu kadar bo
zuk, bozuk olduğu kadar ekonomiyi köklü bir şekil
de sarsıcı bir süreç. Böyle bir süreç cereyan etmiş. 
Bu da böyle önemli bir gerçek. Bunlar görülmüş, ya
şanmış; ama bir türlü, ısrarla tekrar ediyorum; do
kuz yıldan beri toplumun gelişmesine, vukua gelen 
bu süreçler sonucu meydana gelen bu zararlara, hiz
met ihtiyaçlarının artmasına rağmen vergi alınma
mış. 

Dahası var; enflasyon belâsına duçar olmuş bu 
ülkenin ekonomisi. Enflasyon, her zaman bu kürsü
den söylediğimiz gibi, sanıyorum ekonomik hastalık
ların en şiddetlisi, en yaygını, daha doğrusu bir eko
nomiyi en büyük boyutlarla saran bir hastalığı ve 
giderek ekonomiyi çökertme noktasına getirecek sü
rekli, şiddeti gittikçe artan çok tipik bir hastalık. Dü
şününüz, ülkede bu büyük, bu önemli yaygın, bu 
öldürücü ve kurtulunulması zor olan hastalık şidde
tini artırıyor. Bu durumda bir başka olgu ve böyle, 
biraz evvel söylediğim olguların yanında önemli bir 
olgu. Bu enflasyon olgusunun içinde Devlet, enflas
yonu önleyici en önemli tedbirlerden biri olan yatı
rımları çoğaltıp, yeni üretim alanları açmak, bir yan
dan üretimi artırmak, pazar metalarını çoğaltmak, 
bir yandan da işsizliği önlemek gibi bir görevle yü
kümlü iken, bu alanlara yatırım yapmaya yönelik 
kaynakları elde etmek için cebri tasarruf demek olan 
vergilerden elini uzak tutmuş. 

Düşünebiliyor musunuz, enflasyonunun şiddetini 
ve bütün ekonomiyi sarsıcı boyutlara varan şeklini 
yahut derecesini bir yerde tutabilecek, frenleyecek en 
önemli ekonomik tedbir, yeni üretim alanları açmak 
ve yeni üretim metaları ile piyasayı doldurmak ve bir 
yandan bu tüketim eksikliğini gidermek, mal darlı
ğını gidermek, bir yandan da işsizlik gibi çok büyük 
bir afeti hafiflenmek görevini yapamaz hale gelmiş. 
Niçin?.. Çünkü, yatırım alanlarına kaynak bulmak 
için Devlet, cebri tasarruf anlamına gelen vergi al
madan uzun yıllar uzak kalmış. Böyle bir Devlet dü
şünebiliyor musunuz? Enflasyonist baskılar altında 
inleyen bir ekonomi, gittikçe şiddeti artan Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri açıkları, büyük boyutlara varmış 
işsizlik, gene büyük boyutlara varmış üretim eksik
liği ve üretim düşüklüğü; bunların karşısında alına
cak önlemler belli, o önlemlerin başında gelen 
yatırım yapmak ve üretim yapmak. Bunlar için 
de kaynaik bulmak gerektiğinde müracaat edilecek 
ekonomik mekanizma olan vergiyi Devlet almıyor. 
Böyle bir ortamdayız. 

«Bu genel ekonomik tabloyu niye çizdin, Belediye 
Gelirleri Kanunu konuşulurken?» diyeceksiniz. He
men söyleyeyim; genel ekonomik tablo böyle oldu
ğuna göre, kısaca çizdiğim biçimde olduğuna göre, 
yerel yönetimlerin durumlarını bundan ayrı düşün
mek. yerel yönetimlerin durumunu bu genelden so
yutlamak, ayırmak mümkün değil. Genelde ne ise, 
yerelde de o olacak gayet tabii. Nitekim öyle ol
muş. Ne olmuş?.. Ülkede yaşayan nüfusun r/( 50'sin-
dtn fazlası şehirlere göç etmiş. Bir yandan nüfus 
aiLimı bizatihi şehirlerin nüfusunu artırmış, bu yet
miyormuş gibi kırsal alanlardan şehirlere doğru bü
yük bir göç başlamış. Nüfusun c/(. 50'sinden fazlası 
şehirlerde yaşar oimuş. Şehirlerde yaşayan insanların, 
şehirlerde ihtiyaçlarını gidermeye görevli tek kuru
luş olarak da belediyeleri görüyoruz. Belediyeler el
lerinde olmayan, kendilerinin yaratmadıkları, kendile
rinin sebep olmadıkları bir olguyla karşı karşıya kal
mışlardır. Vaktiyle stati'k toplumda, belli hudutlar 
içinde, belli kişilere, belli hizmetler götüren ve se
çimle gelen kuruluşlar, birden bire kendi ellerinde 
olmayan nedenlerle ve kendilerinin yaratmadıkları bir 
olguyla karşı karşıya kalmışlar ve kendi dışındaki 
yerlerden, kırsal alanlardan milyonlarca insanı barın
dırmak zorunda kalmışlar. 

Düşünebiliyor musunuz, böyle bir olgu da olu
yor biraz evvel çizdiğim genci tablonun yanında. 

Bir örnek olsun diye veriyorum; köyünden kal
kıp 11-12 yaşlarında tahsil için İstanbul'a geldiğim
de burada 600 bin kişi yaşıyordu ve 600 bin kişi o 
şehirde kadimden beri belli âdetler içinde, belli eği
limlerini ve belediyeden gördüğü birtakım hizmetleri 
hayatının bir parçası olarak kullanıyor ve oradaki 
ahali meh-mâ-emken geçinip gidiyordu. 1932'lerden 
bahsediyorum. 1979'a bakıyorsunuz; İstanbul'da 600 
bin kişi yerine 5 milyona yakın insan oturuyor. Peki, 
İstanbul'un nüfusu 5 milyon olmuş da, 6CC binken İs
tanbul'da yaşayanlara onların şehirsel ihtiyaçlarına yerel 
ihtiyaçlarına cevap veren aygıta ne olmuş «Belediye» 
denilen aygıta ne olmuş?.. Hiç bir şey olmamış; olduğu 
gibi duruyor. 600 binlik bir şehirde hizmet gören bele
diye aygıtı I932'de ne ise, 1979'da şehrin nüfusu 5 mil
yona yükseldiğinde aygıt aynı aygıt; bildiğimiz 1930' 
ların klasik aygıtı, kanunun çi'ktığı zamanki gibi ay
gıt; hiç değişmemiş. Ne sistemi değişmiş, ne yapısı 
değişmiş, hatta ne de görevleri değişmiş ve ne de 
tabii bunun yanında olanakları değişmiş; ama bir 
ei'ki aygıta, 50 sene evvel kurulmuş bir aygıta, 600 
bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacına cevap veren bir ay-
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ğita 5 milyon insanın ihtiyacına cevap verecek gücü 
katmamış/sanız, yıllar yılı bu böyle kalmışsa, ana
kronik olmuşsa ve o şehrin insanlarının ihtiyacını 
gidermeyi, merkezi otorite olarak, iktidarlar olarak, 
hatta ülke insanları olarak, siyaset adamları olarak. 
Parlamento olarak istemişseniz; bu belediyelerin du
rumunu ele alan ve bunların durumunu yeni durum
lara, yeni oluşumlara, değişimlere bir yanından, bir 
yönünden uydurmaya çalışan bir kanun getirilmişse; 
bunun üzerinde benim kanaatımca olsa olsa, «Acaba 
yeni getirilen ve şehirde yaşayanların hayatına hiz
metleriyle katkıda bulunan eski bir aygıtın bir yanını 
değiştiren bu kanun yeterli midir, değil midir, az 
mıdır?..» diye münakaşa edilmek gerekir. Yoksa, san
ki bu olgular hiç yokmuş gibi, büyük şehirleşme ol
gusu yokmuş gibi, enflasyon yokmuş gibi, üretim ek
sikliği yokmuş gibi, işsizlik yokmuş gibi, şehirlerin 
nüfusunun çoğalması ve çeşitlenmesi yokmuş gibi. 
bütün bunlardan soyutlanarak zihinleri; rne-elk, «Bir 
yerde bir evi olan bir emeklinin buna göre verece
ği vergi gibi...» bir yaklaşımla bir analojiyle bir man
tıkla girmenin olanağı yoktur. 

Oraya geleceğim; elbette bazı vergilerin, bazı ki
şilere daha ağır, bazı kişilere daha hafif geldiği bir 
gerçektir. O istisnalar kaideyi bozmaz; ama biraz ev
vel anlattığım genel durum var mıdır, yok mudur?.. 
Büyük şehir olgusu var mıdır, yok mudur?.. Enf
lasyon var mıdır, yok mudur?.. Eski aygıttan istenen 
hizmetleri, o aygıtın bugünkü olanaklarıyla yerine ge
tirmesi mümkün müdür, değil midir?.. Bu münakaşa 
edilecek. Böyle olduğu takdirde, «Bu getirdiğiniz ka
nun teklifi, söylediğiniz şartlar içinde, o beldelerde 
yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
aygıt haline getiremez belediyeleri; her bakımdan az
dır bunlar» diyeceksiniz. «Vergilerin çeşidi, nevi ola
rak da azdır, ölçekleri olarak da azdır; olmaz bu, 
giderek bedava yaşanmaz» denecek. (Çok güzel bir 
deyim olarak söylüyorum.) 

Şimdi durum böyle iken, bir ucundan büyük şe
hirlerin belediyelerine imkân sağlamaya uğraşan şu 
•naçiz teklif burada kıyasıya eleştiriliyor, öyle ki, bu 
yapılııken toplumun sınıflar arası denge konuları da 
hiç ele alınmıyor. Teker töker meselâ; emlâk sahip
leri, teker teker apartman sahipleri veya kat sahipleri. 
buna benzer arsa sahipleri gibi, insanların özel du
rumları nazarı itibara alınarak, vergilerin şu veya bu 
ölçüde veya çeşitte olması üzerinde duruluyor 

Şu vakayı bilmez miyiz, yaşamadık mı, yaşamı
yor muyuz?.. Türkiye'de en büyük rant, arazi rantı 

23 . 2 . 1979 O : İ 

değil mi?.. Arsa rantı değil mi?.. Ne demektir diye 
düşünemez miyiz?.. Bir ülkede, ekonomide en büyük 
rantı sağlayan, en büyük gelir kaynağı olan, en bü
yük ekonomik ziyade sağlayan unsur, toprak, arazi 
veya arsa ise, bizi çok derin derin düşündürecek bir 
olgu ile karşı karşıyayız demektir. Ne demektir top
rak, şehir toprağı, hatta bazen kırsal alanda bile öyle 
oluyor Şehir toprağı, arsa ve apartman en büyük 
rantı teşkil ediyor bir ekonomide. Düşünülmesi ge
reken nokta. Endüstri, ticaret, serbest meslek, ziraat 
değil; yalnız toprak. 

Sayın Adnan Başer Kafaoğlu'na daima buradan 
seslenirim; bu konulardaki bilgisine inanırım. Gelsin 
burada, «Bu yanlıştır, Gündoğan ne biçim konuşu
yor, ne demek Türkiye'de en büyük rant toprakta
dır, arsadadır, arazidedir?» desin bakalım. Başka bir 
profesör gelsin desin veya çok bilgin bir adam gelsin 
desin. Bu sağlıksız bir ekonomik düzendir. Eğer bir 
ülkede en büyük rant, en büyük servet kaynağı top
rak, arsa apartman ise, o memleketin ekonomisi çok 
hasta demektir. O memleketin ekonomisinde endüst
rileşme süreci başlamamış demektir. Tüm yatırılabilir 
kaynaklar oralara doğru gidiyor demektir. Arazi, 
arsa, ev, gayrimenkul dediğimiz ekonomik birimlere 
doğru bütün yatırılabilir kaynaklar oluk oluk akıyor
sa, herkes kazancını oralara plase etmeye çalışıyorsa, 
herJkes yatırımcı kuruluşlara, o alanlara yönelik bir
takım girişimlerde bulunmuyorsa; örneğin, bu ülkede 
bir anonim şirketin hisse senedini satın almak yerine, 
bir yerde bir arsa kapatmanın daha kârlı olduğu ka
nunu cereyan ediyorsa; böyle bir ekonomik düzen 
içindeysek, bu ülkenin ekonomisine sağlıklı ekonomi 
gözüyle bakılabilir rni?.. Bu ülkenin kalkınması, eş 
anlamda sanayileşmesi bu gidişle mümkün olur mu?.. 
Siz eğer araziye, arsaya apartmana akan kaynakların 
yollarını değiştirip; yatırımlara, üretken alanlara dö
nük yatırımlara doğru saptırmazsanız, bu memlekette 
2 milyar sene müstakil kakanız, bağlarınız her cu
martesi. pazar dikilse, siz ekonomik bakımından az 
gelişmiş bir ülkenin tipik misali olursunuz. İçinde yüz 
binler var ki, bir iki milyona adam, apartman, arsa, 
han sahibi olur; ama her geçen gün artan nüfusu 
besleyemez bir ülke haline geldiğinizde arsalar, han
lar, hamamlar, apartmanlar sizi de besleyemez; kim
seyi besleyemez. Görmedim, bilmiyorum, okumadım, 
varsa söyleyiniz; hangi ülke tarihte olsun, bugün ol
sun sadece ev, arsa apartmana para yatırarak ekono
misini ayakta tutuyor?.. Efangi ülke yatırım alanla
rına kaynaklarını, tasarruflarını yöneltmiyor da yine 
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fevkalade gelişen, ilerleyen, işsizliği, enflasyonu, mal 
darlığını bu yoldan kaldırıyor?.. Bana böyle bir ülke 
gösterin, o zaman ben de sizinle beraber olayım. Böy
le ülke yoktur, olamaz da, olmaması lâzım. Bu ülke; 
ama biraz evvel söylediğim ülkedir. 

Şimdi, bu ülkede biz, şu teklifin sahipleri, Bele
diye Gelirleri Kanunu dolayısıyla bir yerde arsanın 
sadece ekonomik süreç içinde kendiliğinden iktisap 
ettiği değerden değil, Devletin veya devlet gibi hare
ket eden, hizmet götüren yerel yönetimlerin o arsaya, 
o gayrimenkule, o binaya kattığı değerden bir mik
tar vergi almaya kalkarsak, bunun neresi adaletsiz 
olur, bunun neresi haksız olur?.. Size kimse, «Gayri 
menkulünüzün ekonomik sistem içinde kazandığı de
ğerden vergi aiacağim» demiyor ki. 

Çok değerli Adalet Partili sözcü arkadaşım unut
tular, sanıyorum ki, o değer artışı vergisini 1970 yı
lında Finansman kanunları görüşülürken yeni bir 
kurum olarak vergi kanunlarına koyduk ve alır ol
duk. Onu siz getirdiniz. Ben size şimdi söylüyorum. 
bütün kamuoyuna anlatıyorum, gayri menkullerin, 
arsaların bütün tasarruf kaynaklarını yutan arazi ran
tının üzerinden vergi alan sizin partinizdir; yani ser
vetten vergi alan sizin partinizdir. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Peki, sen niye ilave ediyorsun?.. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Bir dakika efendim, ilave edeceğim 
tabii. Ben senin gibi bedava almıyorum o vergiyi, hiz
met götürerek alacağım. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Öbürü hizmet götürmüyor muydu yani?.. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır, hayır,, benim gayri menkulüm 
şimdi, sizinle beraber... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Ama siz... 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Beyefendi, lütfen otursanıza. Ben size 
konuşayım da, sonra gelin burada konuşun. 

Benim gayri menkulümü ben 168 bin liraya al
dım. Sonradan arttı fiyatı 500 bin liraya, şimdi 3 
milyon ediyor. Bundan, satarken benim 500 bin ile 
3 milyon lira arasındaki 2,5 milyon liradan, değer 
artışından vergi alan sensin. Bu kendi kendine ol
muş bir ekonomik olgu, öyle değil mi?.: Değer Ar
tışı Vergisi bu değil mi?.. Düpedüz ekonomik sis
temden gelen bir değer artışından çıplak ve soyut 
vergi alan parti sensin. 

Benim bugün getirdiğim, eski ismiyle «şerefiye» 
denilen, şimdi de değer farkı dediğim vergi, böyle 
bir vcıgi değil. Hayır, doğrudan doğruya o malın eko-
nemi'k değeri arttı diye sizin gibi Değer Artış. Ver
gisi almıyorum ben. Bir hizmet karşılığında, o gayri 
menkulünüzde değer artışı meydana gelmişse, eski 
değ_.iyie yeni değerini çıkardıktan sonra, onun üze
rinden benim getirdiğim hizmete karşılık olarak, bir 
miktar, yaşadığım şehirde, o arsanızın, o gayri men
kulünüzün bulunduğu yerde, benim hizmetimden do
layı kazandığı değerden bir ve.gi veririz diyorum. Siz 
geliyoi sunuz burada kamuoyunu yanıltıyorsunuz 
«Gayri menkul üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi 
Belediye Vergisi alıyor.» di'yorsunuz. Evelt; ama gay
ri menkulün değerinin artışından vergi alan parti 
kim?.. Bunu kamuoyu bilmeli. 

Biz, 197C'de «Finansman Kanunu» adı altında 
kokteyl biçimde İC kanunu ihtiva eden kanunu ge
tirip bu kürsüden savunurken, selâmet versin Al/ah, 
B~kan Mesut Erez ile 15 gün burada karşılıklı diya
log içinJe bulunduk, Say.n Melen de buna katıldı. 
15 gün süreyle biz, 197C tarihli, şimdi numarasını 
unuttuğum Finam.man kanunlarında görüşlerimizi 
şöyle anlattık: 

«ACİJLÎ Partiei olarak siz değişen koşullar, gevşen 
t;.-;:!um ve ihtiyaçlar karşısında mecbur oldunuz bu 
ve.gi paketini getirmeye...» 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tutucu ol
saydık, getirmezdik. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Tamam, çok iyi ettiniz. Cesaretle sizi 
kutlarız. Çünkü, «Daha çok anamalcı sınıfların çıkar
larına hizmet eden parti olmanıza rağmen, anamalcı 
sınıfların kazançlarından veya servetlerinden bir öl
çüde daha fazla vergi almayı amaçlayan bir parti 
olmak, kolay değildir. Bunu göze aldınız; sizi kutla
rız» dedik. Zabıtları açalım bunlar görülür ve hemen 
söyleyeyim, o Kanun ile almak istediğiniz vergilerin 
büyük bir kısmı yeni idi. Büyük bir kısmı yeniden ih
das ediliyordu ve oranlar da o günkü ekonomik gös
tergelerde; fiyat göstergelerinde olsun, değer göster
gelerinde olsun, bulunan rakamların epeyi önemlice 
güçlü oranlarını kapsıyordu. Çok önemli idi 1970;'te 
bir arabadan 5 bin lira almak, 3 bin lira almak, 2 bin 
lira almak. 1970'te binadan binde 6, binde 4 vergi 
almak önemli idi, önemli bir para idi. 

Hele getirdiğiniz tasarıya bakılırsa, o binalardan 
olsun, başka vergi alanlarından olsun, aldığınız ver
gilerin oranı çok yüksekti. Giderek Meclislerde ve Se-
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natoda öğütüle öğülüle bugünkü binde 6'lara. binde 
4'lere. yüzde 7*lere ve saireye indi. 

Sizi biz kutladık. Neden kutladık? Şuna inanıyor
duk : Toplum değişiyor, ihtiyaçlar artıyor, gelişme, 
sanayileşme ve işsizliği azaltma diye bir sorunla kar
şı karşıyayız. Bu sorunun çözüm yolu tasarruflardan 
geçer. Tasarruflar iki çeşittir : Biri cebri yoldan ta
sarruflar; biri kişisel olan tasarruflar; yani özel 
tasarruflar. E, siz parti olarak 1970'te cebri ta
sarrufları çoğaltıcı vergi kanunlarını getirdiğiniz 
zaman, bizim gözümüzde, toplumun istemleri
ne uygun bir hareket içindeydiniz ve sizi, biraz 
evvel söylediğim gibi, bu hareketinizden dolayı da 
kutladık, itiraz etmedik, hiçbir kötü sözümüz vaki ol
madı; ama şimdi siz, bizim, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, şu naçiz teklifle yerel yönetimlerin bir yanından 
düzeltilmesine, eski aygıtın bir yanından güçlenmesine 
yönelik teklifimizde getirdiğimiz bazı vergi hükümle
rini kıyasıya eleştiriyorsunuz. 

Bir kere, şu eleştirdiğiniz vergilerin yüzde 99'u 
galiba eski. Açınız 5237 sayılı Kanunu görüyorsunuz 
ki, bu vergilerin büyük bir kısmı, yok fenermiş, çöp-
müş, aydınlatmayrnış, tabelaymış; daha var. Bunların 
hepsi zaten o Kanunda mevcut. Kimisini Anayasa 
Mahkemesi iptal etmiş, kimisi de çok yüksek oldu
ğu için, alınamayacak kadar yüksek olduğu için alına
mamış. Mesela; şu Değer Artışı Vergisinin, hâlâ 16ncı 
maddede durduğunu, biraz evvel buradaki bir arka
daşımdan öğrendim demeyeyim, onun hakkını yeme-
yeyim de, görüyordum 16 ncı maddeyi değiştirmiş
lerdi, dedim ki. bu 16 ncı madde duruyor muydu, ben 
bir yanlışlık yapmayayım. «Tamam duruyordu» de
di. A, bakıyorum orada duruyor Şerefiye Vergisi. 
Kamulaştırma vukubulduğunda. arsanın değeri artar
sa, artan değerin yüzde 50'sini vergi diye alıyorsu
nuz 5237'de. 

Şimdi biz tutmuşuz, hizmet karşılığında, bir gay
rimenkulun değerinde vukua gelen artışın belli ora
nında, yüzde 30'u oranında vergiye bağlanmasına 
yönelik bir teklif getirmişiz. Bunu yeriyorsunuz. San
ki bizim. Cumhuriyet Halk Partisinin (Öyle ima etti 
Sayın Sözcü) solcu görüşlerinin eseri mahsulüymüş 
bu. Eğer öyleyse, 1948'de de biz İktidarda idik. 1948' 
de çıkardığımız bu Kanunda da böyle bir Şerefiye 
Vergisi bulunduğuna ve değer artışının yüzde 50'sini 
kapsadığına göre, demek o gün de öyleymişiz, bugün 
de böyleymişiz; bizi kınamaya da hakkınız yok yani. 
Üstelik sizin söylemek istediğiniz şeyi anlamak için, 
o verginin yeniden ihdas edilmiş olması lazımdı. 

Bir vergi var: taşıt araçlarının taşıma faaliyetle
rinden alınması öngörülen bir vergi. Ben bunu uzun 
uzun anlatmaya ihtiyaç görmüyorum. Sayın Karaman 
gerçekten çok isabetli, doğru, gerçekçi bir biçimde 
ortaya koydu. 

«Türkiye'nin düzeni bozuktur» diye biz her yer
de söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Gi
derek bu düzenin bozukluğunun ortadan kaldırılması 
için bugün iktidarda bulunuyoruz desem yeridir. Si
yasetinden tutun da ekonomisine kadar her tarafı 
permeperişan bir düzen. «Bu düzen bozuktur» dedi
ğimiz zaman, biz acaba soyut, hayal hanemizde kur
duğumuz bir fikrin ifadesini mi ortaya koyduk, yok
sa yıllar içinde düzenin bozulmasını sağlayan gidiş
lerin, süreçlerin, olguların bir tercümanı mı olduk? 
Bakalım; nedir bizim Türkiye'mizin sefaletini, düze
nin bozukluğunu meydana getiren süreçlerden her
hangi birisi, bir tanesi, önemli bir şey : Taşımacılık, 
nakliye. Alınız bunu sosyal ve ekonomik konu ola
rak -«nakliye» diye ele alınız, eski deyimi ile şimdi 
«taşımacılık» diye ele alınız; başlıbaşına büyük bir 
ekonomik dal. Nasıl tarım, nasıl endüstri, nasıl in
şaat, bir de taşımacılık. 

Şimdi ne olmuş tarihte taşımacılığa?.. Türkiye 
oturmuş, bir büyük harpten çıkmış, bir büyük İmpa
ratorluktan küçülmüş kalmış, kendi hudutları içinde 
taşıma sistemini kurmaya çalışmış. Bir yandan demir
yollarıyla bir yandan deniz yollarıyla bu konuyu en 
isabetli bir biçimde, en ekonomik doğrultuda ve içe
rikte halletmeye kalkmış. Hakikaten o günün şart
larında o kadar mecalsiz bir ülke iken, büyük de
miryolu hatları yapmış, denizyalları kurmuş ve ta
şıma denilen işlemin, faaliyetin bu vasıtalarla yapıl
masını öngören bir ekonomi politikası izlemiş; ama 
siz ne yapmışınız? Açık söylemek lazım, bu dü
zen niye bozulmuş? İşte evvela buradan bir misal. 
Siz ne yapmışınız? Gelir gelmez o merkantil burjuva
nın istediği biçimde bir ekonomi politikasına sarıl
mışınız, o güne kadar geliştiren demiryolu, denizyolu 
ve nakliyat dediğimiz ekonomik faaliyetin yönlen
dirilmiş ve ekonomiye faydalı hale getirilmiş siste
mini maalesef kasten, bilerek bozmuşsunuz. Evet, ta
rihi mesuliyetiniz vardır bu konuda. Bozmuşsunuz. 
Nasıl?. Bakınız, karayolu siyaseti diye. her yere yol 
yaptık diye Devlet parası ile yol yapan siyasi partilerin 
övüncesine de bürünerek dünyayı toza dumana bula-
dınız. 25 yıldan fazla zaman karayolu vesaire diye 
diye bu memlekette siyasi üstünlük sağladınız. Demi 
yoruz ki. karayolu lazım değil idi. Bu memlekete ka-
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rayolu da lazımdır, denizyolu lazım olduğu gibi, de
miryolu lazım olduğu gibi; ama siz taşımacılığın di
yelim ki, 1950'Iere kadar ağır yükünü demiryolları ve 
denizyollarının taşıdığı bir ülkede, taşımacılığın yükü
nü bir anda denecek kadar kısa zamanda büyük fon
lar eriterek ve yardımların da büyük bir kısmını bu
raya hasrederek; bir çeşit değil, tamamen tipik bi," 
dışa bağımlı, petrollü, lastikli, kamyonlu, otomotif 
endüstrili bir taşımacılık sistemi getirdiniz mi, ge
tirmediniz mi?... Şiddetle taşımacılığın yükü, demiryol
larının ve denizyollarının üzerinden alınıp, bu kara
yollarının üzerine; yani onların üzerinde çalışan araç
ların üzerine bindi mi, binmedi mi?... Şimdi geliyor
sunuz yakınıyorsunuz. Bir kamyon gelecek Erzurum' 

dan Eskişehir'e oraya yükünü boşaltacak, Erzurum' 
da taşıma vergisi verirken makbuz mukabilinde bir 
ruhsat alacak; ama oradan bir yük yüklendiğinde ne
reye gidecek?... Efendim, zaten bu kadar bozulmuş 
bir sistem içinde, cidden bizim de verdiğimiz tek
lifte bu işlerin üstesinden gelinmek tabii kolay de
ğildir. 

Bana söyler misiniz?. Şimdi Türkiye taşımacılığı
nın c/( 90'na yakını karayollarında ve motorlu taşıt 
araçlarındaysa ve bugün 2 milyar dolara yakın pet
rol alımının önemli bir kısmı bu alana gidiyorsa ve 
bugün Türkiye'de endüstrinin en önemli kesimi mon
taj biçiminde ve dışa bağımlı olarak, yürüyorsa ve 
biz artık taşımacılığımızı buraya yüklediğimiz için 
bir çeşit beslenmesini, diyelim ki özel yollardan sağ
layan bir hasta adamın, o beslenme yolunu elinizle 
sıktığınız zaman ne hale geleceğini düşününüz; si
zin de bize giydirdiğiniz bu taşımacılık siyasetiniz 
yüzünden elinizi kamyona attığınız zaman bağırıyor
sunuz, elinizi petrole attığınız zaman bağırıyorsunuz. 
elinizi yola attığınız zaman bağırıyorsunuz. Bu sizin 
eseriniz, bu mahluklar sizin rahm-i madermizden su 
dûr etti ve de bunun üstesinden gelmek de bize dü
şüyor. kadere bakın... 

Hiç bu taşımacılık siyasetini biz gözümüze alma
mışız, böyle bir taşımacılık siyasetini yeğlememişiz, 
ekonomik politikamız içinde en merdûd olan taşımacı
lık siyaseti bu imiş; ama siz gelmişsiniz, o merkantil 
burjuvanın ve dış kökenli anamalcı grupların tazyi
ki ile bu memleketin taşımacılığını tamamen o demir
yolu ve denizyolundan koparmışsınız, getirmişsiniz 
bir sürü kamyonet buraya ve ondan sonra gelmişsi
niz, Türkiye ekonomisi bunalıma düşmüş. Düşerdi 
tabii; düşerdi, düşecekti ve düştü. Bozuk düzen işte bu
rada başlıyor. 
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Mesela, bu süreç, bu nakliye süreci yalnız bozuk 
düzenin bir tarafı, önemlice bir tarafı; kurtulamayız da 
biz bundan kolay kolay. Biraz evvel söyledim, suni ne
fes aldığımız boruyu sıkmaya benziyor, sıktınız mı 
ölecek. Kimseyi artık döndüremezsiniz denizyoluna ve 
demiryoluna. Öyle. Çünkü, herkesin altında birer kam
yon, herkes de birer beşer oy sahibi, hepsinin de birer 
birliği, mirliği var; her gittiğiniz yerde karşınıza siya
si, iktisadi bir varlık; kamyoncular, bilmem neciler, 
bilmem neciler, bu da bir sosyal sınıf olmuş neredeyse. 

Şimdi, biz bunların üzerine gelmişiz; diyoruz ki, 
bu hizmetleri yaparken siz bize biraz vergi verin. Ne
yin karşılığında? Bedava alıyorsunuz. Ne münasebet, 
haza ve hâşa. Diyoruz ki. bu Devletin milyarlarca li
rasına mal olmuş ve dışa bağımlılık gibi en korkunç 
bir ekonomik dalalete sapmış gidişin bir ölçüde, ver
diğimizin karşılığında, çok küçük bir ölçüde karşılığı
nı vergi olarak bize verin. Yaptığımız yoldan beş ku
ruş vergi verin bize birader. Vermem... Niçin?... Ni
çin vermezsin ki, sen doğurmuşsun bu sistemi, yol yap
ma sistemini doğurmuşsun, kamyonu koymuşsun, taşı
macılığı buraya bindirmişsin; geliyorsun Devlet ola
rak şimdi diyorsun ki, şu yolun asfaltının altındaki alt
yapısının şöyle çok cüzi miktarını bize verir misin? 
Kaç para olduğu şurada gözüküyor. Vay, büyük gü
rültü koparıyorsunuz. Niye?... «Vergi alıyor Halk Par
tisi» diye. Bu yaptığınız doğru değil. 

Neden doğru değil? Bu bize oy kaybettirir. Bı
rakınız onu. Ben bu çarpık taşımacılık sisteminden bir 
miktar vergi alabilir ve bununla da şehirde emekçi sı
nıflarına fayda sağlayıcı yerel yönetim hizmetleri ge
tirebilir ve benim Partimin Programında yazılı oldu
ğu üzere yerel yönetimleri ekonomik, üretken birim
ler haline getirebilir, onları halkın en yakın yönetim 
birimleri haline getirebilir, onları halkçı, halkın ikti
dara iştiraki yolunun kapısı olarak düzenleyebilir
s i n ve bu ekonomik imkânla ona bir miktar yakla
şabilirsin bu benim için bahtiyarlıktır, hiç korkmam 
kimseden. Neden? Çünkü, kazanacağım sosyal sı
nıflar beni destekleyeceklerdir. O sosyal sınıflara 
hizmet etmek için, başka sosyal sınıflardan Devletin 
aldıklarına karşılık bir şey vermeleri benim politi-
kamdır, ilân ediyorum bunu. Devletin yaptıkların
dan geçinenlerin elde ettikleri ekonomik değerlerin
den bir kısmını alıp, emekçilerin hizmetlerine tah
sis edecek yatırım yapacağım. Var mı bir diyeceği
niz? Böyle yapacağız. 

Başka?... Bu Kanunda şaşılacak şey tenkitlere 
maruz kalıyoruz. Sırası gelmişken söyleyeyim; ben 
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bu konuda hiç bir komplekse ve de bir seçim alanın
da bunun üstüne gitmek, altında kalmak gibi bir 
fikre de kapılmadım, önemsemedim de ve Türkiye' 
deki siyasi atmosferin ekonomi politikası ile nasıl 
ilgili, nasıl ilgisiz olduğu konusunda bana göre çok 
ilgi çekici bir misaldir bu Boğaz Köprüsü. 

Söylenir durur. Herkes söylemiş ki, bizim partili
ler «Biz bu Boğaz Köprüsünü istemeyiz» demişler, 
şöyledir, böyledir demişler; şimdi de buna muhtaç ol
muşuz. 1982'de de olsa, onun üzerinden geçen araç
lardan alınacak (ki, alınıyor tabii) paradan bir mik
tarını belediyeye vermenin, şimdi bizim eski görüşü
müzle çelişki teşkil etmediğini nasıl düşünmezmişiz 
diye bize taanda bulunuyorlar. Evet, ilginç bir siya
si mesele ve ekonomi politikası meselesi. 

Ekonomi politikası ile, salt siyaset arasında ku
rulan çarpık ilişki, bozuk düzenin ilişkisi. Nasıl şey?.. 
Siyaset yapıyorlar, köprü falan deniliyor, öbür taraf 
«Olmaz» diyor; halk diyor ki, «Ha, köprü olur ol
maz. oyumu ona göre vereyim.» Düşünebiliyor mu
sunuz ne ilkel bir siyaset? Olur şey değil. Ekonomi 
politikası ile salt politika arasında bu kadar münase
betsiz münasebet kurulmaz bana göre. Efendim, köp
rü iyiymiş, değilmiş. Eğer, isterseniz benzetmek için 
söylüyorum; fevkalade lüks bir otel açıp, çok yük
sek gelirli kimseleri her bayram tatilinde veyahut da 
aralarda orada yüksek fiyatlarla yatırıp, kaldırıp, on
ların her türlü ihtiyacatı ulviyelerini temin edip, çok 
yüksek paralar kazanabilirsiniz. Biz bunu yaptık, ko
caman bir otel, içinde binlerce insan ve yüzbinlerce 
lira vererek oturuyorlar ve biz çok kere diyoruz di
ye bir ekonomik faaliyetin, yüksek düzeyde doğru 
bir ekonomi politikasına gerekçe sayılması mümkün 
müdür?., 

Efendim, bir köprünün yol olduğunu herkes bilir. 
Bir yolun da niçin yapıldığını herkes bilir. Bir köp
rünün yol olduğu, bir yolun niçin yapıldığı ve yolun 
değerinin de nereden geldiğini de herkes bilir. Bir yo
lun azami değeri, üzerinden geçen ekonomik varlık
ların değerleri ile ölçülür. Bir köprüden ki. bir yol
dan demektir, ne geçiriyorsanız, o yolun değeri ona 
göredir. Eğer, Trakya'dan bir kamyon saman yükle
tip Erzincan'a götürürseniz o yolun değeri başkadır. 
Eğer, Trakya'da bir fabrikadan bir kamyon saman 
yerine bir büyük tekstil fabrikasının diyelim ki, 100 
iğlik otomatik yönetim birimini götürürseniz o yolun 
değeri başkadır. 

Mesela, diyelim ki; Anadolu'da yapılmış bir bü
yük fabrika motoru bizim bugünkü paramızla 15 

milyon lira değerindedir ve büyük bir kamyonla da 
mükemmel Trakya'dan nakledilebilir, oldu 15 mil
yonluk bir fabrika motoru geçtiği zaman o köprü
nün değeri çok büyük; ama Trakya'dan 1 500 kâğı
da dört balya saman Erzincan'a gitti mi o yolun de
ğeri nedir?... 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi, köprü üzerinde münakaşa böyle edilir be
nim kanaatimce. Köprü büyüktür, tamam, köprü şa
hanedir amenna, köprünün süliyeti çok güzeldir, ta
bii öyledir, köprü büyük bir ihtiyacı karşılar, evet; 
ama değeri nedir?.. Bırakalım bu öncelikli yatırımlar 
meselesini, onların da manası kalmadığı için yanaş
mıyorum. Affedersiniz, biraz da hicap ediyorum 
Planlamadan ve planlamah uygulamalardan doğan 
sonuçlardan o kadar çok yılgınım ki, ifade edemiyo
rum köprünün öncelikli yatırımlardan olmadığı fa
lan. bunlara yanaşamıyorum. Neden yanaşamıyo
rum?.. Çünkü, biliyorum bizim Planlamamızın da 
bize benzediğini ve biraz da bozuk düzenin bozul
masının nedenlerinden biri olduğunu. Bu gidişle de 
bozuk düzene yardımcı olmaktan öteye bir şey ya
pılamayacağını. 

Bunun için demiyorum ki; öncelikli yatırımdı. 
sonrahklı yatırımdı, önce fabrikaydı, sonra ki hayır 
bu münakaşaya girmiyorum; fakat şuna giriyorum. 
Ne yaparsanız yapınız, nihayet yaptığınız şey yoldan 
ibarettir. Bu yolun değeri üstünden geçen ekonomik 
varlığın değeri ile mebsûten mütenasiptir, düz oran
tılıdır. Hangi ülke yaptığı yolun üzerinden en değer
li varlıkları geçiriyorsa o yolun değeri vardır. 

Samanla çam kütüğünün gelip geçtiği köprü gü
zel şeydir; ama bu kadardır değeri. Onun için, beğen
mediğiniz köprü üzerinde vergi alıp belediye hizmeti 
götürmeye kalkışmaktaki çelişkiyi hatırlamıyor mu
sunuz?.. Neye ihtiyaç duydunuz, nereden çıkardınız 
bunu anlayamadım. Biz elbe'tteki her varlıktan bu 
memleketin memnun olduğuna muttaliyiz, kaaniyiz. 

Başka bir olguyu da burada dile getirmek zorun
da değil miyiz arkadaşlarım?.. Siz. başka bir ülke gör
dünüz mü ki, nüfusunun yüzde ellisi şehirleşme ol
gusu ile büyük kentlerde toplanıyor. Büyük kentler
de toplanan nüfusun ihtiyaçları olan su gibi, kanali
zasyon gibi, elektrik gibi hayati ihtiyaçlarına cevap 
veren belediye aygıtlarının topladıkları vergilerle bu 
yeni şehirleşme olayına yeterli cevabı veremez halde 
bulunduklarını biz yaşamadık mı arkadaşlarım, yaşa
mıyor muyuz? 
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Şaşılacak şeydir; ne biçim düşünüyoruz, Parla
mento olarak, hükümetler olarak, «Efendim, memle
kette şehirleşme oluyor, bu olaydan Devletin haberi 
malûmatı yok. Hiç sesini çıkarmıyor Devlet. Fukara 
belediye, hele de siyaset yapmak da buradan geçtiği 
için aman gecekondu kuruldu, su nereden gider bu
na, yol nereden gider buna, çeşme nereden gider bu
na diye ha babam harcanmaya çalışır. Ve ne olur?.. 
O şehrin içinde, evvelden beri oturanlardan aldığı 
bir avuç vergi ile o yeni gelen şehirlilere hizmet gö
türmeye kalkar. Var mı böyle bir düzen?.. Belediye 
mi bu şehirleşmeyi ihdas etti?.. İstanbul Belediyesi 
bir davetiye mi verdi, bir gel gel mi yaptı?.. O değil; 
senin ekonomik durumun o kadar bozuk ki, kırsal 
alanda artık insan yaşatmaya muktedir değilsin. Adam 
gelip şehirde, hizmetler kesiminde veyahut şu veya bu 
parça pörçük işlerde yevm-ül cedid, rızk-ül cedid te
min etmeye, yaşamaya çalışıyor. Gelmiş büyük şehire... 
Evet, belediye aygıtı bunlara su, elektrik, kanalizas
yon götürecek. Götürecek, götürecek... Fakat, devlet 
hiç sesini çıkarmıyor, görmüyor bunu. Bu olguyu 
görmüyor, o yerel yönetim aygıtına diyor ki, sen bun
lara hizmet götür. Götüremiyor; çöplük, pislik, kana-
lizasyonsuzluk, sağlıksızlık, her türlü aksaklık, susuz
luk o şehirde birikmiş milyonları bir taun gibi sar
mış, bir facia yaşanıyor. 

Şimdi bunları mehmaemken bir teklif ile biraz ev
vel söylediğim varlıklı yerlerden ve Devletin götür
düğü hizmetlerin karşılığı bir miktar vergi alıp ora
lara hizmetler götürmeye kalkışmak; yani bunun 
mantıkla çelişen yanı, ya da insafsızlıkla, ya da hak
sızlıkla bağdaşan yanı var mıdır?.. Ne demek istiyor
lar peki karşıtlar?.. Bu şehirler bu kadar büyüdü, bu 
aygıtlar eski gelirlerle bunların üstesinden gelemi
yor. Devlet de gözünü yummuş. Bu aygıtlar ne yap
sınlar da bu insanlara insanlık onuruna yaraşır dü
zeye yakın bir hayat düzeyi sağlasınlar?.. Bana baş
ka bir çare söyleyin. 

Diyeceksiniz ki, Belediye Kanunu gelirlerinden is
tiane etmeyin, yararlanmayın... Nereden yararlana
lım?.. Genel vergi kanunlarından yararlanın. Yarar
lanalım. Şimdi size teklif ediyorum değerli muhale
fet grubu; yarından tezi yok ölçelim, biçelim, ne ka
dar vergi alabileceğiniz üzerinde mutabık kalalım. 
Miktarı değil... Türk ekonomisinde yaratılan değerle
rin her çeşidinden; gelirden, ücretten, servetten, rant
tan, faizden gayet tabii. «Bunların üzerinden ne kadar 
vergi alınabilir?.» diye hesap edelim, Oturalım, alan
larını bulalım, usullerini beraber saptayalım ve bu 

memlekette alınması mümkün olan verginin en nor
mal hadlerini alacak bir kanunu beraber çıkaralım. 
Var mısınız? Ki, bu teklifime evet demeniz gerekir. 
Çünkü, 1970'de sizin getirdiğiniz Finansman kanun
larına bir parti olarak ve grup olarak evet dedik ve 
siz, gerçekten şimdi söylüyorum; 1970'te getirdiğiniz 
o tasarılarla, bir; gerçekten 1970'te yaptığınız deva
lüasyonla, iki; memleket ekonomisinin daha o sıra
larda düşmesi muhtemel büyük ekonomik krizin bir 
miktar daha geriye gitmesini sağladınız; hakkınızı 
teslim ederim. 

Kapitalist ekonomi politiği içinde, bu çarpık dü
zen içinde bu iki araçla gelmesi beklenen, artık kapı
da duran bunalım, bu iki araçla vergi düzeni ile ve 
devalüasyonla bir ölçüde geriledi; ama arkasından, 
tutumunuz o kadar acaipti ki, gene de ekonomik kri
zin gelmesine engel olamadınız. Olamazdınız çünkü; 
elinize geçen fırsatın ne olduğunu bilemediniz, bizim 
bileceğimiz anlamına gelmez bu. Şimdiden söyleyeyim 
de beni yarın borçlu çıkarmayın. Şu fırsatı bileme
diniz; hakikaten 1970lerde değişen dünya ekonomik 
koşullarının yanında Türkiye'nin durumu hiç beklen
medik büyük bir olgu ile masum 'kaldı; işçi döviz
leri. Bu bir olay, büyük olay. ender olay. nadir olay. 
Dünya ekonomi tarihinde görülmemiş olaylardan 
biri. Hiçbir kimsenin, hattâ o sıralarda bilim adam
larının, siyaset adamlarının, büyük yazarların, çizer
lerin bile aklına gelmeyen bir büyük nimet. 2 milyar 
dolara yaklaşan işçi dövizleri. 

Sayın Melen 1964'te Hükümetteyken, bu döviz 
gelişinin Türkiye için ne kadar önemli bir ekonomik 
olgu olduğunun farkına varmış - ben başka türlü söy
lememek için öyle söylüyorum bir yerme değil - ve şu 
sıralardan birinde kendileriyle konuşmuşuzdur; «Bu 
dövizlerin giderek resmi kur fiyatlarıyla, (karaborsa 
demeyeyim), piyasa değeri arasında farklılaşma olu
yor. Bu farklılaşmadan dolayı döviz girdileri azalı
yor. Bunun için bir mekanizma düşünüyor musunuz 
Sayın Maliye Bakanı?» dediğimde - bugünkü gibi ha
tırlıyorum - bana, «Bilemiyorum, araştırıyoruz» de
diler; iki gün, üç gün sonra geldiler, özel bir meka
nizma buldular. Tuttular, döviz getirenlerin getirdik
leri dövizlere üç sene peşin, işlemeden faiz veriyorum, 
gibi bir mekanizma ile mesela o zaman 3 lira olan 
bir Markı, diyelim dışarıdan resmi kurdan 3 liraya 
alman bir Markın dışarıda fiyatı 3,5 liradan tekev
vün etmiş ise, o yarım lira yüzünden getirilmeyen 
dövizlerin alınmasını sağlayıcı mekanizmayı İ964'tc 
Halk Partisinin Hükümeti buldu. Ondan sonra o ge-
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lişler yavaş yavaş arttı, arttı 2 milyar dolara yüksel
di. Büyük olgu. diyorum size, önemle ve Israrla ve se
simi yükselterek söylüyorum; ekonomi üzerinde ya
hut ekonomi politikaları üzerinde konuşulan bu Mec
lislerde bunlar gerçek yerlerine oturtulmaz, iyi bir şe
kilde değerlendirilmez, fevkalade özenle irdelenmez
se, özenle üzerine gidilmezse bir şey çıkmaz. 

Kâmil Karavelioğlu'nun bu bütçe sırasında burada 
yaptığı irdelemelerin bugüne kadar bu Parlamentoda 
yapılmış ekonomik irdelemeler içinde en güzellerin
den birkaç tanesi oduğunu söylemek görevimdir. 
İçimde bir şükran borcu vardır. İrdelemek zorunda
yız, kendi olgularımızı; bütün doktrinleri anlıyorum. 
kendi bağlı olduğumuz doktrini de biliyorum. Çok da 
üstünde duruyorum, muvaffak olmasını istiyorum; 
fakat bizim doktrinimiz olsun, sizin doktrininiz olsun; 
özellikle sizinkinin gerçekten sağlıklı işleyebilmesinin 
yolu, memlekette ekonomik alanda, ekonomi politi
kası alanında olagelen vakıaların iyi irdelenmesine ve 
değerlendirilmesine bağlıdır. İşçi dövizleri olayı üze
rinde durmasını bilmeyen bir Parlamento, işçi dö
vizleri olayı üzerinde değerlendirme yapmasını bilme
yen bir Hükümet, bence gökten zembille helva yağ-
dırsa önemli değildir. Eğer 1970'lerde alınan şu ön
lemlerle de hızlı biçimde ülke içine akmakta olan işçi 
dövizlerinin gerçekten rasyonel, ekonomik isterlere 
uygun, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verir biçimde kul
lanılması olanağını bulmuş olsaydılar, bulabilmiş ol
saydılar, o ekonomi politikasına sahip olmuş olsa
lardı, 1975'lerde başlayan bu ağır ekonomik kriz. şim
diki en son aşamasında, boğucu hale gelen ekonomik 
kriz olmazdı. «Olurdu» diyeni bekliyorum bu kürsü
ye ben. Düşünebiliyor musunuz; bize zaman içinde 
1970 ile 1975 arasında, dünya konjonktürüne bağlı 
olarak dış ülkelerden şimdi arayıp da bulamadığımız 
dış yardımları vermek isteyenlere şöyle cevap veriyor
du Hükümetiniz : 

«Ben fazla dış kaynağa ihtiyacı olmayan bir ül
keyim. Benim hazinemde şimdi 2 milyar dolar birik
miş. Ben bunu nereye sarf edeceğimi bilmezken; 
evet, siz bana kredi teklif ediyorsunuz. Ne kadar dü
şük faizli ve uzun vadeli olursa olsun, almam» diyor
du bu Hükümetler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz ne diyordu
nuz, yabancı sermayeye karşı?.. 

CHP GRUBU ADİNA FİKRET GÜNDOGAN 
(Devamla) — Bir dakika. Yabancı sermaye değildir 
kredi, aklını topla. 

Krediler veriliyordu, açıktı; istemiyordunuz. Ni
ye?,. Efendim, çok dövizleri varmış ve başladım/ bu 
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j dövizleri, bu ülkedeki bozuk düzenin temelini teşkil 
eden sanayi yapısını beslemeye. Onları kışkırtmaya, 
onları teşvik etmeye. Ha babam, iç pazara yönelik 
tüketim eşyası yapan sanayiye, ha babam, montaja ve 
ambalaja yönelik harcamalar yapa yapa. düzenin bu
günkü bunalımlı noktaya gelmesine neden oldunuz. 
Bu tarihi gerçek değil mi?.. Bu gerçeğin dışında bir 
başka gerçek bilen varsa, gelsin söylesin; dinlemek 
istiyorum. Biz burada, bugüne kadar yaptığımız mü
nakaşalarda böyle şeyler konuşmuyoruz Allah'a çok 
şükür. 

Gidiyoruz, ya birimizin başının kelliğinden, ya bi
rimizin boyunun kısalığından bahsederek, birbirimi
zin üstünde veya altında bulunduğumuz göstergesini 

j veriyoruz milletimize. 
Ciddi münakaşalar yapıp, irdelemeler yapıp, bir

birimizin fikrini kabul ettiğimiz bir gün daha görme
dim çok şükür Türkiye Parlamentosunda. 

Siz vaktiyle demiştiniz ki!... Siz bana en çok ne
reden yüklenirseniz, ben bilirim. Buraya gelirsiniz, 

I çok sıkıştığınız zaman, sen demiştin ki. «Halk isterse» 
I ah canım benim. Ben dedim de, halk istedi de ne 
i 
1 oldu?.. 

j Ama. sen bana şunu söyle : 2 milyar doları her 
gün, her sene akıtan bir insan kitlesinin sana bahşet
tiği bu imkânı nasıl kullandın?.. Kullanmadın, iyi 

I kullanmadın ve bugünkü çarpık ve bozuk düzenin en 
önemli temelini teşkil eden o fena. fenadan da ileri, 
zararlı sanayi yapısının oluşmasına sarf ettin bunu. 
Ona sarf ettin. evet. Şimdi, uçkur yerine don lâstiği 
vapan fabrikaya, çiklet yapan fabrikaya, bilmem ne 
kiremit boyası yapan fabrikaya, bilmem ne süsü ya
pan fabrikaya... Döviz bulamıyorsun. Çünkü, onları. 
doğurdun onları; birer birer fırlattın yerlerinden, teş-

! vikierle. paraları vermeklerle filan. Onlar şimdi böyle 
yerden mantar gibi fırladılar. Şimdi, onları beslemek 
lazım. Çok çocuğu olan adama benzediniz. Hani. de
miş adam. «Bir tane olsa şekerle besleyeceğim. Do-

! kuz tane olduğu için ekmek bulamıyorum.» 

Öyle oldu... O sistem bunu getirdi buraya. Bun
ları irdelemek lazım. Burada bunları konuşmak la
zım. Hesap sorulacaksa, gidip bilmem nerede yaptı
ğımız işlerden dolayı, onlara soralım. O hukuki he
sap. Bir de. ekonomik hesap soralım birbirimize. 

ÖMER U C U Z A L (Eskişehir) — Soralım, sora
lım. 

CHP GRUBU ADİNA FİKRET GÜNDOGAN 
(Devamla) — lamam!... Ekonomik hesap soralım ve 

I diyelim ki. geçmişte ve bugün, ekonomi politikaları 

588 — 
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bakımından değerli, değersiz tutumlar ve davranışlar 
nedir, ne değildir?.. (CHP ve AP sıralarından gürül
tüler) Bir dakika. Bunu soralım, bunları konuşalım. 
Bunlarla uğraşalım. Bunlara dair bilgimiz varsa ko
yalım ortaya. 

Bu Belediye ve Gelirleri Kanunu içinde, taşıma
cılık alanından tutun da, biraz evvel söylediğim bo
ğaz köprüsünden tutun da, bilmem nereye varıncaya 
kadar geliştirdiğiniz eleştirilerin aslında temeli yok. 

Siz aslında kendi eserinizin, kendi doğurduğunuz 
veledin huylarından şikâyet ediyorsunuz şimdi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bizim şikâyeti
miz sizden, sizden. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Bu obur, bu doymaz, bu yediğini ne
reye koyduğu belli olmaz, kim için çalıştığı anlaşıl
maz, haylaz çocuğun siz, huylarından şikâyet ediyor
sunuz şimdi. Bu çocuk sizindir. Hiç kimsenin değil. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) - İstanbul'da fa
lan dolaşabiliyor musunuz?.. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(İstanbul) — Hiç gerek yok. O, her çocuk gibi, her 
şeyinden bellidir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bırakın gidin 
öyleyse, yalvaran yok ki size.. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır. Sizin o söylediğiniz var ya, o 
gaflet ve delaletin en tipik örneği. «A. efendim bıra
kın, gidiniz» böyle bu. Affedersiniz; ama bu sizin 
söylediğiniz şeylerin sonunda size zarar verdiğini bil
miyor musunuz?.. 

Bir şey söylememe izin verir misiniz?.. Biz. bıraka
lım gidelim.. «A , efendim, siz bıraktınız gittiniz. Bu 
boşluk doldurulmak lazım. Çekip gittiniz siz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Doyuramıyor
sunuz işte. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica edeyim, rica ede
yim. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Sizin boşluğunuz doldurulmaz. Allah 
biliyor ya, sizin boşluğunuz zor doldurulur. Çünkü 
sizin boşluğunuz boşluk değil, kaostur sizinki kaos. 
Belirsiz boşluklar, nerede olduğu bilinmez, karanlıkta 
çukurlar önünüzdedir. 

Binaenaleyh, biz yine de imkân içinde olduğunca 
ve eklen geldiğince sizden ne kaldıysa, ne bulabildik-
se. birkaç zaman evvel de söylendiği gibi sanki bir 
harabe içinde ne kaldıysa: taşı. toprağı, işte ağacı, ki-
remiti bir araya getirip eklen geldiğince bu ülkede 

yaşayan insanları büyük ekonomik tehlikelerden ko
rumaya çalışıyoruz. Ne sanıyorsunuz siz, ne sanı
yorsunuz?.. Gittiğiniz zaban «Şu kadar var..» Ben 
öyle lâf söylemem. Gittiğiniz zaman siz arkanıza ba
kamayacak kadar korkuyordunuz. Çünkü, çok feci 
bir yıkıntı içinde olduğunuzu, ne bıraktığınızı bili
yorsunuz ve kendiniz ve adamlarınızla bunun içinden 
çıkamayacağınıza Allah'a inandığınız gibi de inanı
yordunuz. Boğulmuştunuz... Biz geldik bu yıkıntı 

içinde, elden geldiğince de 1,5 yıldır ayakta tutuyo
ruz ülkeyi; müdafaasıyla, ekonomisiyle, eğitimiyle, 
sağlığıyla, hemen hemen insanın haysiyetiyle. Elbette 
eserlerinizin, elbette yaptıklarınızın neticelerine çok 
zor katlanılır. Olur şey değil. Her ne ararsanız, na
sıl ilk gün boşluk vardı bugün de var, hatta kaos 
var, her ne ararsanız bu memlekette kötülük ucunda 
mutlaka, ortasında mutlaka, altında mutlaka sizin 
ekonomik ve sosyal politikalarınız vardır. Bu mem
leketin maalesef damgası, sizin damganızdır. Çünkü 
30 sene tahammül edilmiştir size. Bir şey zannedil
miştir, bir şey yapacağınız zannedilmiştir. Ama so
nunda bütün Türklerin birdenbire sizi bıraktığı bir 
süreç başlamıştır. 1969'dan itibaren süratle bırakıldı
ğınızı gördünüz ve 1977 Mayısında tabanı yağlaya
rak bıraktınız ortalığı. Hatta bize böyle ancak Doğu
larda görülür şekilde restler çekerek. «Var mısınız er
ken seçime» falan diyerek. Çok gereksinme varmıştı. 
Binaenaleyh, bizimle boşuna.... 

Size söyleyeyim, bizim aslında şansımız da budur, 
şansızlığımız da budur. E... bunların ikisi bir arada 
bulunur. Şansımız budur, ünlüyüzdür biz burada. 
Hemen hemen ülkenin zor zamanlan, zorluklar, dü
rüstlük, çalışkanlık, namuskârhk isteyen, ciddiyet iste
yen. öyle ihıiyaç duyulan dönemlerde varızdır. Bol
luk, rahatlık, biraz evvel söylediğim işçi döövizlerinin 
aktığı dönemlerde de maalesef ya bulunuruz, ya ken
di elimizle bırakırız; ama şuna emin olmanızı rica 
ediyorum : İyi niyetle, doğru düşünceyle temeldeki 
felsefemizin bu ülkenin oluşumu ve gelişimiyle uz 
düşmesi nedeniyle demokratik sol anlayışla bütün bu 
harabelerin içinden çıkarak elbet Türkiye'yi bir yere 
götürmeye muvaffak olacağız. Bunu halk da anlaya
cak, bunu mutlaka takdir de edeceklerdir. 

Şu küçücük yasa göreceksiniz, eğer uygulayıcılar, 
Bakan beyefendiler ve onların yanındaki büyük mü
şavirler ve genel müdürler ve giderek daha aşağıda
kiler. nihayet yerel yönetimin başında bulunanlar eğer 
artık bu kadar zaman sonra bu memlekette olanlar
dan iyi ders almışlar, deneyimlerden yararlanmışlar-
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sa bu kanun dürüst, ciddi ve gerçekten esprisine uy
gun biçimde uygulanırsa, anlayışla uygulanırsa bir öl
çüde olsun yerel yönetimlerin veya o yörelerde yaşa
yan büyük insan kitlelerinin hayatlarına iyilik gelmesi 
mümkündür. 

Bu yeter mi?.. Kesin olarak yetmez. Çünkü bu, 
bu çarpık düzen içinde bulunabilenden çok küçük bir 
miktar istifade edilmeye kalkışan bir teşebbüstür. As
lında bu yetmez, çünkü bu çarpık düzenden daha 
bundan iyi tasanlar da getirseniz alabileceğiniz de 
budur, verebileceğiniz de budur. Ama ne yapmak la
zım gelir?.. Şunu kesin olarak zihnimize yerleştirme
miz lazım gelir : Evvela bu çarpık düzenden kurtul
mamız lazım gelir, evvela bundan kurtulmamız lazım 
gelir, bu düzenden kurtulmamız lâzım gelir. Gerek
lidir, lüzumludur, kaçınılmazdır. Başka yol da yok
tur. «Yapın» dediğiniz zaman derhal hazırız; ama çok 
ağır yükler bıraktınız. Kaldırılmayacak ölçüde ağır 
yükler. Evvela şu sağlıksız, bozuk düzenin hiç olmaz
sa bozulmuş kalbin darabanını düzeltici ilaçlarla, bir 
miktar daha nefes aldıracak, ilk anlarda yapılacak 
tedaviler gibi tedaviler yapıyoruz şimdi biz. Sonra. 
düzgün atışlı bir kalp haline geldiği zaman, onu. 
mümkün ise başka yerden aldığımız bir damarla ve
yahut da yerine mümkün ise yenisini, var ise, müm
kün ise getirmek bizim zaten şiarımızdır. 

Buna inanmışlığımız soyut bir inanış; hayat hane
mizde geliştirdiğimiz bir fikir değil. İrdemeler ve ya
şanılan değerlerle vardığımız sonuç olarak, yerli bir 
sol: bu bizim kurtulusumuzdur diye biz inanıyoruz. 

Eğer sağın metotlarıyla, sağın dünya görüşleriyle kur
tulmak mümkün olsaydı zaten kurtulurduk. Hele az 
gelişmiş bir ülkede o sizin söylediğiniz özenti metot
larıyla kurtulmak mümkün olsaydı kurtulurduk. Kur-
tulunmadığı sabit olmuş, yeni bir dünya görüşüyle 
ve hiçbir doktriner sapmaya da önem vermeksizin bu
günkü yolumuzda yürümekte devam ediyoruz. 

Bu kanunu kabul etmekle, biraz evvel söylediğim 
gibi, her şeyi baştan aşağı düzenlemiş olmayacağız; 
biliyorum. Biliyorum ama, bu kanun üzerinde kopa
rılan fırtına da haklı değildir. Evvela haklı değildir. 

Bir şey daha. söylememe izin verecek misiniz? Bu
na ara sıra kapılımı diye ben de çok korkmuşumdur, 
gerçekten korkmuşumdur. Bir kanun çıkarken benim 
içinde bulunduğum ekonomik durumu, sosyal duru
mu ne dereceye kadar zedeler veya zedelemez gibi 
düşünceye kapılacağım diye bütün kapıları kapatı
rım; elimden geldiğince zihnimin kapılarını ve genel 
düşünmeye, somut düşünmeye, gerçekçi düşünmeye, 
objektif düşünmeye, toplumsal düşünmeye yönelme
ye çalışırım. Bütün gücümle, yapabildiğimce tabii. 
Ben de diyorum ki; bu kanun üzerinde, soyut, kişisel, 
dışarıda veya içeride birtakım anolojilerle, mantık
larla değil, somut, gerçekçi, objektif anolojilerle ve 
mantıklarla durduğunuz zaman, bu ülkeye, bugüne 
kadar yaptığınız faydaya bir yenisini katmış olursu
nuz. 

Hepinizi saygılarla selamlarım kardeşlerim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

IV BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — AP, MB Grubu Başkanlıklarının ve Cumhur
başkanınca S. V. Hüsamettin Çelebi'nin Belediye Ge
lirler Kanunu teklifinin görüşmelerine devam etmek 
ÜT.ere Genel Kurulun 24 . 2 . 1979 Cumartesi günü 
saat 15.00'te toplanmasına dair önergesi. (4 468) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Çalışmalarla ilgili bir Önerge vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

896 sıra sayılı tasarının müzakeresine saat 19.00'da 
son verilip, 24 . 2 . 1979 Cumartesi günü saat 15.0tTte 
toplanarak müzakerenin devamına karar verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

AP Grup Başkanı MB Grup Başkanı 
Ömer Ucuzal Yerine 

Selâhattin Özgür 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde mi söz istiyorsu
nuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım. bu önergenin hüküm fıkrası, okuyan arkada
şımız tarafından, anlaşılması mümkün kılınmadı. 

BAŞKAN — Söyleyeyim. Adalet Partisi Grubu 
adına Sayın Ucuzal, Milli Birlik Grubu adına Sayın 
Özgür, kişisel olarak Sayın Çelebi (kişisel görüşü ola
rak) verdikleri önergede Birleşimin saat 19.G0i'da ka
panarak, 24 Şubat 1979 Cumartesi saat 15.00'te top
lanıp görüşmelere devam edilmesini talep etmekte
dirler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşmak üzere buyuru
nuz. 

— 590 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok değerli 
arkadaşlarım; biraz evvel dkunan önergenin bugünkü 
Birleşimin saat 19.00'da kapanarak yarın saat 15.00'te 
açtlmak üzere karar verilmesi istemini içerdiği görü
lüyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önergeyi arkadaşlarımın elbette bu belediye ge

lirlerinin düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi dolayı
sıyla ve kanunun kısa bir süre sonra kanunlaşması 
nedeniyle verdikleri zannındayım. Öyle bir zehap için
deyim, olabilir. Öyleyse hemen söyleyeyim. Biz de, 
bu Belediye Gelirleri kanun teklifinin bu Yüce Sena
toda enine boyuna görüşülerek çok salim bir karara 
bağlanması taraftarı olan bir grup olduğumuzu arz 
ederim. 

Ne var ki, hiçbir endişe ve telaşa mahal olmadan 
hemen ifade edeyim ki, biz yarın önergede söylendiği 
veyahut yazıldığı üzere, saat 15.00Tte toplantıya gele
meyecek bir grubuz. Zorunlu olarak gelemeyeceğiz; 
çünkü bizim saat 13.00'te başlayacak ve saat belki de 
17.00'lere kadar sürecek Türkiye Büyük Millet Mec
lisi grupları Genel Kurul toplantımız var. Çünkü, bu 
grup genel kurul toplantısını yapıp bir gün sonra, 
Hükümet tarafından sıkıyönetimin uzatılmasına dair 
tezekerenin Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi ko
nusunda gruplarca alınması gereken kararı sağlayaca
ğız. Onun için, siz bu önergeyi verdiniz. Kanunun 
görüşülmesini sağlamak için verdiniz; katılıyorum, ka
bul ediyorum. Biz de bu kanunun görüşülmesini canı 
gönülden istiyoruz ve bugün de gördüğünüz gibi, dört 
saatten beri gruplar uzun uzun konuştular ve hemen 
hemen her şey söylendi. Bundan sonraki zamanlarda 
da söylensin; ama yarın, Cumartesi günü Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun müşterek toplantısı olduğun
dan öbür gün de sıkıyönetim oylaması bulunduğun
dan yarın ve öbür gün çalışmamıza olanak yok. Bu
nun dışında hangi zaman isterseniz, çalışmaya hazır 
olduğumuzu söyleriz. Böyle yaparsanız, buna İsrar 
ederseniz bizim Gruba gittiğimizi, bu kadar kişinin de 
gelemeyeceğini düşünün. 

KÂZIM KARAAĞAÇLLOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Yarın saat 10.00'da yapalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yapama
yız. Çünkü... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Gece devam edelim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır 

efendim. İzin veriniz eferidim. Ben size hakikaten bir 
mücamele teklif ediyorum. Açık bir mücamele. Aynı 
kanıdayız. Tamam; görüşülmesi için bunu istediniz. 
Biz de aynı kanıdayız. Bunu oylayarak da reddettir

mek veya kabul ettirmek durumuna gelmeyelim; ama 
yarınki zorunlu görevlerimizden bizi alıkoymayınız. 
Öbür günkü zorunlu görevimizden bizi alıkoymayınız. 
Bizim İktidar Grubu olduğumuzu düşününüz. Vazi
felerimizi düşününüz. Lütfen bu önergenizi geri alı
nız. Almazsanız bizsiz yaparsınız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Gündoğan konuş

tu. Lehinde Sayın Ucuzal, buyurun efendim. Bu tür 
görüşmeler 10'ar dakika ile sınırlıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Önergemizi biz Sayın Milli Birlik Grubu, Sayın 
Kontenjan Grubu ile müşterek verdik. Şimdi, sayın 
arkadaşımız geldi... 

BAŞKAN — Kontenjan Grubundan bir değerli 
arkadaşımızındır, Grup adına değil. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, yetkili
leriyle görüştük, değerli arkadaşımız da imza etti. O 
münasebetle arz ediyorum, 

Biz, yarın Cumhuriyet Halk Partisinin saat birde 
grubu olduğunu bilmiyoruz. Şimdi öğrendik. Saat bir
den saat üçe kadar sıkıyönetim hakkındaki görüşle
rini bir karara bağlamak imkânına kavuşurlar; iki 
saat içerisinde. Kaldı ki, biz burada tümümüz devam
lı oturmuyoruz. Gelir 1 5 - 2 0 arkadaşımız, toplantıya 
iştirak ederler ve böylece müzakeresini selametle baş
lattığımız Belediye Gelirleri Vergisi tasarı teklifini 
selametle götürürüz. Vaktin daraldığı ortada. Öbür 
gün Pazar, Birleşik Toplantı var. Daha öbür 
gün ne çıkacağını bugünden bilemiyoruz. Aslında bi
zim bildiğimiz, Pazartesi günü birleşik toplantının 
yapılacağı idi. Şimdi öğreniyoruz ki, o da pazara in
tikal etmiş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başladığımız işi selametle götürelim. Haftanın ba

şından beri arkadaşlarımız zaten yorgun. Bugün Cu
ma, çalışıldı; yarın Cumartesi, çalışılacak; öbür gün 
yine çalışılacak, hep çalışmaya da devam edeceğiz. 
Biz her hangi bir şekilde gayri ciddi bir yolu tutmuş 
değiliz. Samimiyetle huzurunuza bir önerge getirdik. 
Kabulünde yarar vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önerge okundu. Lehinde ve aley

hinde iki değerli üye konuştu. Önergeyi, yani, Birle
şimin bugün saat 19.00'da sona erdirilerek 24.2.1979.... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan; 
Orada bir zat var; kimdir?.. Divanda bir zat var; 

kimdir?.. 
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BAŞKAN — Acele evrak getirmiş efendim. Ge
nel Sekreterlikten evrak getirmiş. Sayın Ünaldı, bana 
birleşik toplantı için... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Devamlı me
murlar var Sayın Başkan. Oraya vazifeli memur çı
karılır. («Doğru, doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hem de bu yön
de, Heyeti Umumiyeye karşı eli arkasında duruyor. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Ünaldı. 

Bu şekilde harekete bir daha sebebiyet verilmesin. 

23 . 2 . 1979 O : 1 

24 . 2 . 1979 günü saat 15.00'te birleşime başlanıl
ması önerilmektedir. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Rakamlar biraz birbirine yakın. İki Divan Üyesi 
ayrı ayrı saydılar, onun için rakamlarda fark oluyor. 
Tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Kabul eden 62 kişi. Kabul etme
yenler lütfen ayağa kalksınlar... Önerge kabul edil
miştir. 

Önergeye göre saat 19.00'a kadar görüşmelerin 
devamı gerekiyor; ama 15 dakika kaldığı için, 24 Şu
bat 1979 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapıamna saari : 118.45 

..«.. ı>es<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

2 3 . 2 . J979 Cuma 

Saat : 15.00 

A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

1. — 6136 saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1. 2. 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/160; 
C. Senatosu: 1/614) (S. Sayısı: 875) (Dağıtma tari
hi : 17 . 1 . 1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da'V Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komlisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18.4.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

8. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 

9. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

10. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

11. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

12. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komlisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

13. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

14. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 



25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

15. —* TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato x\raştırn-,ası isteyen önergesi. 
(10/81) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş*in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 . 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşfnın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lQ/37) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si. (10/26, 52) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 , 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in. Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
anda Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan-
dmhmadifuna dair. 4 . '0 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa almanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, iskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 
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33. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

38. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus işletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7,11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçlan hakkında Senato Araştırması isteyen öner

gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ürısal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı 
nm konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

43. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı : 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 , 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 



49. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

53. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 Tarih ve 49 

Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof. 
Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
19 . 4 . 1978 tarih ve 173, 31 . 1 . 1979 tarih ve 
173 Sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayı
sı : 777'e 1 ndi Ek) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/145; 
(C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma tari
hi : 9 . 2 . 1979) 



ToPianü:i8 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 896 

1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko

misyonu Raporu (M. Meclisi : 2/688, C. Senatosu : 2/145) 

(Not : M. Mec&i S. Sayısı : 282) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2915 

13 . 2 . 1979 

CUMHURİYETİ! SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Müüet MecClisf-EİJi 11 - 12 . 2 . 1979 tanıhî 49 ncu Elr&ş'ını'inıde görüşülerek açaik oyîa kabul edilen. 
1 . 7 . 1948 güm ve 5237 sayılı Belediye GeJJıled Kan uauaada DegJşüklCk Y&piumasana İlişkin Karasn Tekffî, 
dasyera ÎİJe fcûriLıkte su3Mi3nwıştuır. 

Sayg ın ın la . 
Cahit Karakuş 

MîTıet MeıcM Başkam 

Not : Bu teklif 30 . 1 . 1979 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
6, 7, 8, 9, 11 - 12 . 2 . 7979 tarihli 44, 45, 46, 47 ve 49 r.cu Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 282'ye 1 nci ek) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirle, i Kanununda 
teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Ordu Milletvekili 
Günay Yalın 

Gaziantep Senatörü 
Selâhattin Çolakoğlu 

Kars Milletvekili 
İsmet At alay 

Hatay Milletvekili 
Sabri Öztürk 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Fikret Gündoğan 

Kırşehir Senatörü 
Akıp Aksaç 

Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Sivas Senatörü 
Temel Kitapçı 

Urfa Milletvekili 
Ahmet Melik 

değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 

30 . 1 . 1979 

Manisa Senatörü 
M. Fahri Dayı 

Ankara Milletvekili 
Erol Saraçoğlu 

Eskişehir Senatörü 
Hikmet Savaş 

İstanbul Milletvekili 
Ayhan Altuğ 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Gümüşçü 

Uşak Milletvekili 
İsmail Aydın 

Gaziantep Milletvekili 
Celâl Doğan 



I 

GENEL GEREKÇE 

Bugün, yerel karakterli kamu hizmetlerinin önemli bir bölümü yerel idarelere bırakılmış olup, yerel ida
releri içinde de belediyelerin özel bir yeri ve ağırlığı bulunmaktadır. Belediyelerin, yerine getirmek zo
runda oldukları hizmetlerin, giderek çeşitlenip çoğaldığı, mali yüklerinin de bu oranda ağırlaştığı görül
mektedir. Gerçekten ekonomik ve sosyal gelişme ve kalkınmaya ve bunun sonucu sanayileşip kentleşmeye 
paralel olarak belediyelerin hizmet ve giderleri son derece artmış gelirleri ise aksine giderek azalmıştır. 

Bu olumsuz gelişmede, belediyelere çeşitli yasalarla kendi iradeleri dışında büyük mali yükler getirilir
ken, kanuni vergi paylarının dahi yıllardır ödenmemesinin başlıca etken olduğu kuşkusuzdur. 

Türkiye'de belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun yarıdan çoğu, nüfusu 50 binin üstünde olan 48 
kentte yaşamaktadır. Bu nüfusun yarısı da üç büyük kentte yoğunlaşmıştır. 

IV ncü Beş Yıllık Planda da belirtildiği gibi, yerel yönetimlerin görev, kaynak, personel gibi geleneksel 
sorunlarının çözülmesi, kendilerine verilmiş görevlerin yerine getirilmesi amacına yönelik olarak demokra
tik, halkçı, birlikçi, bütünlükcü bir yaklaşımla üretici ve kaynak yaratıcı bir niteliğe kavuşturulması artık 
zorunlu duruma gelmiştir. Giderek sınai bir toplum niteliği alan Türkiye'de ekonomik yaşam kentlerde 
odaklaşmakta, kentler milli gelirin büyük bölümünün yaratıldığı yerler olmaktadır. Bu bakımdan, kent 
belediyelerinin daha geniş ekonomik ve toplumsal görevler ve yetkilerle donatılması, bu amaçla kentin 
öz kaynaklarının harekete geçirilmesi gerekmektedir. 

İşte bu nedenlerle, son yıllarda parasal açıdan son derece zor durumlarda kalan belediyelerin temel gö
revlerini görebilmelerini sağlayacak öz kaynaklara kavuşturulması ve böylece de Devlet gelirlerinden pay 
verilmesi uygulamasının sınırlandırılması doğru olacaktır. 

Bu amaçla, 1948 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 yıldır herhangi bir değişikliğe uğramamış bulunan 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, bu kere ele alınmış ve sözü geçen Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesini ve bu Kanuna bazı yeni hükümler eklenmesini içeren bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

II 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yük ve Yolcu Taşıma Ücretlerinden Belediye Payı : 
Belediye sınırları ve mücavir alanlarından hareket ederek şehirler arasında ve Türkiye dışına motorlu ka

ra taşıtları ile yük ve yolcu taşımacılığı karşılığında alınan ücretlere, yolcu taşımacılığında % 10, yük taşı
macılığında % 5 oranında bir pay eklenmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. — Temizleme ve Aydınlatma Harcı : 
Harem gayrisafi irat esasına dayalı olması, Emlâk Vergisinde ise kıymet esasına geçilmesi nedeniyle bu 

harç 1972 yılından beri tahsil edilemez duruma girmiştir. 
Bu kere Emlâk Vergisi Kanununa dayalı olarak düzenlenen bu harç, belediye sınırları ile mücavir alan 

lan içindeki bina ve arsalar için, muafiyet ve istisnalar dikkate alındıktan sonra tarh edilecek Emlâk Vergi
sinin % 50 oranındadır. Bu harcın tamamı, Emlâk Vergisi payları ile beraber ilgili belediyelere aktarı
lacaktır. 

Madde 3. — Değerlenme Resmi : 
5237 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi yeniden düzenlenmiş, imar değişikliği, yol, meydan açılması gibü 

nedenlerle gayrinıenıkullerde meydana gelen değer artışlan, değerlenme resmine tabi tutulmuştur. 
Madde 4. — A) Küçük Deniz Nakil Vasıtalan Resmi : Mavna, istimbot, salapurya, duba gibi deniz nakil 

vasıtaları bu resmin konusundan çıkarılmış, yat, kotra, sürat tekneleri resmin konusuna alınarak bu resim 
daha adil ve verimli hale getirilmiştir. 

B) Liman tşgal Resmi : 
Anayasa Mahkemesince 1968 yılında iptal edilen bu harç, yeniden konulmakta ve harcın en az ve 

en çok miktarları kanunla saptanmaktadır. 
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Madde 5. — Tabela ve Unvan Vergisi : 
Anayasa Mahkemesünce iptal edilmiş bulunan tabela ve unvan resmi bu kere yeniden ele alınmış, ver

giye dönüştürülerek belediyeler, yıllardan beri yoksun kaldıkları bu verimli gelir kaynaklarına kavuşturul
muşlardır. 

İşyerlerinin bulunduğu beldelerin nüfusu ve iş kollarının çeşitleri dikkate alınarak düzenlenen tabloda 
en az ve en çok vergi miktarları gösterilmiştir. 

Belediyelerce tarh ve tahsil edilecek olan bu yergi, beyan esasına bağlanmış ve işin devam ettiği sü
rece otomatik tahakkuk usulü getirilmiştir. Vergi, makbuz karşılığı ödenmekle beraber ayrıca belediye
lere «tabela asma karnesü» düzenleme yetkisi verilmiş bu suretle kontrol kolaylığı sağlanmıştır. 

Madde 6. — ilan ve Reklam Resmi : 
Belediye Gelirleri Kanununun Anayasa Mahkemesince 1970 yılında iptal edilen 21/4 ncü maddesi ile 

1324 sayılı Kanunun halen yürürlükte bulunan İlan ve Reklam Resmine ilişkin hükümleri, teklifin bu mad
desinde bir bütün olarak ele alınmış ve günün koşullarına uygun hükümler getirilmiştir. 

Maddede, resme tabi ilan ve reklâmlar açık bir şekilde sayılmış, gerekli istisnalar ve muafiyetler konul
muş en az ve en çok resim had ve oranlarını gösteren maktu ve nispi tarife düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Eğlence ve Hizmet işletmeleri Resmi : 
5237 sayılı Kanunun 27 nci maddesi yeniden düzenlenmiş, ayrıca İşletme Vergisinin kapsamında bulunan 

hizmet işletmeleri de bu maddeye alınmak suretiyle belediyeler yeni bir gelir kaynağına kavuşturulmuşlardır. 
Madde 8. — İşgal Harcı : 
Belediye Gelirleri Kanununun 28 nci maddesinde yer alan işgal harcı, tasarının bu maddesiyle yeniden 

düzenlenmiş ve belde nüfusu ile harcın en az ve en çok miktarları da belirlenerek günün koşullarına uygun 
hale getirilmiştir. 

Madde 9. — Akaryakıt Tüketim Vergisi : 
5237 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde yer alan <Akaryakıt İstihlak Resmi» bu kere yeniden düzenlen

miş ve belediye hudutları içerisindeki satışlar yerine, rafinerilerden ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şev
kine ait depolarından yapılan akaryakıt teslimleri «Akaryakıt Tüketim Vergisi» ne tabi tutulmuştur. 

Bu suretle, Mersin ve Yarımca belediyelerinin, Ataş ve Ipraş rafinerilerinden yapılan satışların tümünü ver
gilemelerinin önüne geçilmiştir. 

Ayrıca, 1 800 adedi aşan belediyenin, satış istasyon1 arını ayrı ayrı takibi ve ortaya çıkan problemler ön
lenmiştir. 

Madde 10. — İller Bankasında toplanan gelirlerden % 20'sinin ayrılarak bir fon kurulmasına ait olan, 5237 
sayılı Kanunun 40 nci maddesindeki hüküm kaldırılmış, bütün gelirlerin belediyelere dağıtılması sağlanmış
tır. 

Madde 11. — Mevcut Belediye Gelirleri Kanunun laki resim ve harçlar en az 25, en çok 50 kat oranında, 
cezalar ise en az 10, en çok 20 kat oranında artırılmış'ir. 

Madde 12. — A) Bu kanunda belirtilen en az ve en çok vergi, resim ve harç miktarları arasında deği
şiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmekte, kanun yürürlüğe girdiğinde en az miktarların, uygulana
cağı belirtilmektedir. 

B) Belediyelere ait vergi, resim, harçlarda, beledi eye inceleme yetkisi verilmektedir. 
C,D) Bu Kanunda düzenlenen vergi, resim, harç"arda vergi güvenliğini ve basitliğini sağlamak için Ma

liye Bakanlığına yetki verilmektedir. Ayrıca belediyeleri 3 işbirliği sağlanmıştır. 

E) 1 000 liraya kadar olan vergi, resim ve harçların gerektiğinde tek taksitte tahsili sağlanmıştır. 
Kaldırılan Hükümler : 
Madde 13. — Yasanın iştirak payları ile ilgili 13 ncü maddesinden iki fıkra çıkarılmak suretiyle, beledi

yelere, yaptıkları harcamaların karşılığını geri alabilmeleri sağlanmıştır. 
İlan reklâm resmi kapsamına alınması nedeniyle 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu kaldırılmıştır. 
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Geçici Hükümler : 
Yat, kotra ve sürat teknelerinin belediyeler ve liman başkanlıklarına kayıt mecburiyeti konulmuş; te

mizleme ve aydınlatma harcı ile tabelâ ve unvan vergisinde, kanun yürürlüğe girdiğinde uygulanacak esas
lar belirtilmiştir. 

Madde 14,15. — Yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Yasama Döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 1/528 Esas numa
ralı Kanun Tasarısını yenilemek istiyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 
29 . 6 . 1977 

Sabri Tığlı 
Kastamonu Milletvekili 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 10 . 1 . 1977 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-22/104377 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 7.1.1977 
tarihinde kararlaştırılan « 1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Ek Kanun Tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

BİRİNCİ KISIM 

I - Tasarının Tümü İle İlgili Gerekçe : 
Kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünün mahallî idarelerce yapıldığı ve mahallî idareler içinde de be

lediyelerin özel bir yerinin ve ağırlıklarının bulunduğu bilinmektedir. 
Mahallî karakterli kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünün belediyelere bırakıldığı ve diğer mahallî 

idareler arasında belediyelerin yerine getirmek zorunda oldukları hizmetlerin giderek azalma yerine zamanla 
çeşitlenip çoğaldığı ve malî yüklerinin de bu nispette ağırlaştığı görülmektedir. Gerçekten iktisadî ve sosyal 
gelişme ve kalkınmaya ve bunun sonucu sanayileşip şehirleşmeye paralel olarak belediyelerin hizmet ve gi
derlerinde önemli artışların meydana gelmesi kaçımlmaz olmuştur. 

Kamu hizmetleri artıp çeşitlenirken bunun gerektjrdiği gelirlerin de artırılması gerekli olmakta ve Devlet 
gelirleri ile giderleri arasında bu bağıntı önemli bir ölçüde kurulmuş bulunmaktadır. 

Sanayileşme, şehirleşme bir yandan, artan nüfusun çeşitlenen ve yüksek düzeylere çıkan sosyal, kültürel 
ihtiyaçlarına cevap verme zorunluğu öbür yandan dikkate alındığında, belediyelerin artan hizmet ve gider 
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yükümlülükleri ile bunları karşılayacak gelirleri arasında bir bağıntı kurmak bugünedek mümkün olmamıştır. 
Belediyelerin gelir yönü gider yönlerinden önemli oraıda geri kalmıştır. Bu geri kalma sadece büyüklükler 
açısından değil, fakat gelirlerin kaynakları ve bunların yasal düzenlemeleri açısından da müşahade edilmek
tedir. 

Önemi ve zorunlumu bu derece artan ancak hâlâ 1948'lerdeki ekonomik ve malî imkân ve verilere uy
gun olarak yürürlükte bulunan belediye gelirleri sisteminin, bugünkü geçerli ve kendini duyuran koşullar 
uyarınca yeniden bir düzenleme ve geliştirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 

Bu amaçla ilk planda belediye gelirleri sisteminin dört önemli gelir konusu ele alınarak mevcut iktisadî 
ve sosyal verilere göre ve aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve bu tasarı hazır
lanmıştır. 

Tasarıların hazırlanmasında gözetilen ilke ve amaçlar ve tasarıların özellikleri kısaca şu suretle özetlene
bilir : 

1. Bu gelir konulan tamamen yeniden vergilendirilen konular olmayıp, daha önce vergilendirilmekte 
iken çeşitli sebeplerle tümüyle veya kısmen, vergi dışı kalan konulardır. Böylece yeni bir vergi getirilmemek
te, ötedenberi belediye gelirleri içinde yer alan bu gelir konuları vergi dışı kalmalarının hukukî sebepleri or
tadan kaldırılarak tekrar vergi alanına sokulmaktadırlar. Diğer yandan kısmen vergilendirilen bir konu tümü 
ile belediye gelirleri sistemi içine alınmaktadır. (İlân ve reklâm konusu). 

2. Belediye gelir sistemi içinde yer alacak olan bu gelir konularının hukukî çerçeveleri ve düzenlemeleri 
günümüzün verilerine ve şartlarına uygun bir surette yapılmıştır. Böylece düzenleme ileri ve gelişkin bir ni
telik göstermektedir. Ayrıca konuların gerektirdiği bütünlük sağlanarak bu harçların ve vergilerin belediye 
gelirleri için ilerde amaçlanan sistemin bir parçası olmalarına imkân hazırlanmıştır 

3. Bu gelir konularının yeniden düzenlenmelerinde yerine göre kamu hizmetinin bedeli, kamu hizmeti
nin yaygınlaştırılması gibi amaç ve kriterler yanında beldede oturanların ödeme güçleri de mümkün olan 
ölçüde dikkate alınmıştır. 

Tasanda yer alan dört gelir konusu ve tasarıda yer alma şekilleri aşağıda özetlenmiştir : 
a) Temizleme ve Aydınlatma Harcı : 
5237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre alınan «Temizleme ve Aydınlatma Resmi» matrah, tarh ve 

tahakkuk yönlerinden 1833 sayılı Arazi Vergisi ile 1837 sayılı Bina Vergisi kanunlarına dayalı bulunmaktaydı. 
Bu kanunların 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu ile kaldırılması üzerine anılan resmin hukukî yönden tat
bik imkânı kalmamış ve belediyeler eski ve önemli bir gelir kaynağından yoksun kalmışlardır.' 

Bu tasarı ile düzenlenen temizleme ve aydınlatma harcı 1319 sayılı Kanuna dayandırılmış, hizmet niteliği 
de dikkate alınarak yeniden belediyeler için önemli bir gelir kaynağı olması amaçlanmıştır. 

b) İşgal Harcı : 
5237 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin «B» fıkr sına göre belediye sınırları içindeki limanlarda bulunan 

büyük ve küçük deniz vasıtalarından «Belediye Meclisince düzenlenecek tarifeye göre» «Liman işgal Resmi» 
alınmaktaydı. 

Ancak kanunda bu resmin tarife hadleri gösterilmediğinden anılan hüküm Anayasa Mahkemesinin 
18 . 4 . 1968 gün ve 968/12 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

Gerek bu konunun, gerekse işgalle ilgili diğer hükümlerin birleştirilmesi ile «işgal Harcı» yeniden dü
zenlenerek belediye gelirleri sistemi içinde ileri bir düzsyde yer almaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

c) Tabelâ ve Unvan Vergi» : 
5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre ticarî ve sınaî müesseselerin ve serbest mes

lek erbabının çalıştıkları yerlerin kapılanım asılan «levhalardan» belediye meclislerince düzenlenecek tarifele
re göre yıllık bir resim alınmaktaydı. 

Ancak kanunda bu resmin hadleri gösterilmediğinden, anılan hüküm Anayasa Mahkemesince 29 . 3 . 1966 
gün ve 1966/16 sayılı Karar ile iptal edilmiştir. 

Önemli ve eski bir belediye geliri olan bu resmin; yasalara uygun olarak ve bugünkü verilerin ve koşulla
rın sınırladığı ölçüde tabelâ ve unvan vergisi olarak yeniden düzenlenmesi ele alınmıştır. Böylece belediyelere 
kaliteli yaygın hizmet imkânı verecek eski ve verimli bir gelir kaynağı yeniden uygulama alanına konulmuş 
olacaktır. 
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d) îlan ve Reklam Vergisi : 
5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına göre, ilân ve reklâmlardan «Belediye Meclislerin

ce düzenlenecek esas ve tarifeye göre» resim alınmak aydı. 
Anılan fıkra hükmü de yukarda açıklanan hukukî sebebe dayanarak Anayasa Mahkemesince 22.12.1970 

gün ve 1970/48 sayılı Kararla iptal edilmiştir. 
tptal edilen hükümle beraber değişik 1324 sayılı Damga Resmi Kanunundaki ilân ve reklâm resmine 

ilişkin bilcümle hükümler bir bütün olarak belediye gelirleri sistemi içinde yeni bir düzenleme altında ve 
belediyelere gelir sağlama amacıyle ele alınmıştır. Bu suretle ilân ve reklâm konusu, bir vergi konusu olarak 
tümüyle belediye gelirleri sistemi içinde «İlân ve Reklâm Vergisi» olarak yer alacak ve belediye gelirlerinin 
önemli bir bölümünü teşkil edecektir. 

İKİNCİ KISIM 

II. - Tasarının Maddeleri İle İlgili Gerekçe : 
Tasarı 7 madde ile 37 elk madde ve 3 ek geçici maddeden ibarettir. 
Madde 1 Belediye Gelirleri Kanununda Temizleme ve Aydınlatana Harcını düzenleyen ek maddelerin ko

nulmasına ilişkindir. 
1. Temizleme ve Aydınlatma Harcı : Ek Madde 1-9; 
Geçici Ek Madde 1-2 
Harcın konusu ek rnıadıde 1 ile tayin ve tespit edil:»cfctedir. Madde hükmüne göre belediye sınırları ile 

mücavir sahalarındaki emlâk, temizleme ve aydınlatma hizmeti mücavir sahalara da götürülmek şartı ile, bu 
harca tabi olacaktır. 

Ek madde 2 harcın mükellefini tayin etmektedir. Mükellefiyet geniş kapsamı ile Emlâk Vergisi mü
kellefiyetine paralel olup istisna ve muafiyetler Emlâk Vergisi Kanununa göre değil fakat tasarıdaki hüküm
lere göre tayin ve tespit edilmiştir. 

Ek madde 3 istisna ve muafiyetleri göstermektedir. Mücavir sahalara harcın nedeni olan hizmeftler götü
rülmediği takdirde bu harcın alınmayacağı hükme bağlanmaktadır.. 

Hangi mücavir sahaya hizmetin götürüldüğü Belediye Meclislerince tespit ve ilân edilecektir. Bunun za
manı ve bildirme zorunluluğu ek madde 4 ile düzenlenmnş bulunmaktadır. 

Ek madde 5 ile harcın matrahı, emlâkin Emlâk Vergisi Kanununa göre belirlenip ortaya çıkarılan, vergi 
değeri olarak tarif ve tespit edilmektedir. 

Elk mtaidde 6 ile harcın nispeti binalar için binde 4, arsa ve araziler için binde 2 olarak tespit edilmekte
dir. İlk bakışta bu nispetler yüksek görünmekle beraber geçici ek madde 2 ile bu nispetlerin fiilen sırası ile 
binde 2 ve binde 1 olarak uygulanacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Görüldüğü üzere belediye sınırları 
içindeki bina, arsa ve araziler ile temizleme ve aydıniatTia hizmetlerinin götürüldüğü mücavir sahalardaki bi
na, arsa ve araziler bu harca tabi olmakla bsraber harcın nispeti yararlanma kriteri uyarınca farklandırıl-
nııştır. 

Ayrıca Bakanlar Kuruluna binde 4 ile binde 2 azamî nispetleri içinde fiilen uygulanacak oranları tespit 
etm^k üzere yetki verilmiştir. Gerçekten Belediyelerin nüfuslarına göre nispetlerin çeşitlendirilmesi malî ve 
dkonomik gelişmelere ve şartlara paralel olarak, zorunlu olabilir. Uygulanacak nispetler bakımından zaman 
içinde katılıktan kaçınılması, belediyelere, hizmetin kalite ve yaygınlığını artıran yeterli gelirin sağlanmasında 
yararlı olacaktır. 

Günümüzde çevre ve hava kirlenmesi büyük bir uygarlık ve hayat sorunu olarak kendini hissettirmekte
dir. Bunu önJemek için her türlü vasıta ve imkânm kullanılması zorunlu görünmektedir. Bu genel yargı çer
çevesinde belediyelere önemli görevler düştüğü açıktır. Bununla ilgili bir hüküm, yeri düştüğü cihetle, bura
ya konulmuş bulunmaktadır^ 

Ek madde 7 ile harcın tarh, tahakkuk ve tahsil hükmü düzenlenmektedir. 
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Ek madde 8 ile ilgili vergi dairesince tahsil edâlecdk harcın belediyelere ne zaman ve ne suretle ödeneceği 
gösterilmiştir. 

Ek madde 9 ile, harcın ödenmesini teminat altına almak üzere, harç konusu emlâkin üzerinde aynî ta
sarrufta bulunabilme ancak geçmiş bütçe yıllarına ait harcın tamamen ödenmesi ile içinde bulunulan yılın 
taksitlerinin ödenmesine bağlanmaktadır. 

Ek geçici madde 1 ile Kanunun yürürlük tarihinde belediyelerce temizleme ve aydınlatma hizmetlerinin 
götürülmüş olduğu mücavir sahaların, kanunun neşir tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili vergi dairelerine 
bildirileceği ve ayrıca ilân edilerek ilgililere duyurulacağı hükme bağlanmıştır. Bu gibi durumlarda harcın 
ödenmesi usulü de gösterilerek geçici maddenin tedvini tamamlanmaktadır., 

Ek geçici madde 2 nci bu harcın nispetinin, ek madde 6 ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin kullanılarak 
nispetin değiştirilmesine kadar, binde 2 ve binde 1 olarak uygulanacağını hükme bağlamıştır. 

2. tşgal Harcı : Ek Madde 10 -14 
Tasarının 2 nci maddesi ile 5237 sayılı Kanunun 19 n^u maddesindeki deniz nakil vasıtalarayl'e ilgili «işgal res

mi» ile 28 nci maddesindeki «Yal işgal resmi» birkştiriliip bazı eklerle tek mükellefiyet halinde yeniden düzenlen
miştir. 

Ek madde 10 işgal harcının mevzuunu beş fıkra halinde tespit etmektedir. Maddenin a, b, c, d, ve f fıkra
larında sayılan hususlar esasen 5237 sayılı Kanunun 19 ncu ve 28 nci maddeleri kapsamına giren hususlar 
olup burada daha sistematik bir şekilde ifade edilmişlerdir. Maddenin e fıkrası ise motorlu kara taşıtlarını be
lirli şartlar altında işgal Harcının mevzuuna almaktadır. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerimizdeki taşıt 
adedinin hızla artmış olması karşısında şehir için oto park problemi üzerinde titizlikle durulmadığı bir ger
çektir. Bu yüzden motorlu taşıtlar anacaddelerin kenarlarına bırakılmakta, bu hal ise esasen dar olan yollar
da trafiği aksatmaktadır. Bu mahzuru gidermek için belediyelere, muhtelif semtlerde belirli yerleri otopark 
olarak tahsis etmek ve bunları belli esaslar içinde işletmek kaydıyle taşıt araçları sahiplerinden harç isteye
bilmek imkânı tanınmıştır. 

Ek madde 12. — Bu harçtan müstesna tutulan halleri saymaktadır. Madde metninden de anlaşılacağı gibi 
ek 10 ncu maddenin ilk beş fıkrası için herhnagi bir istisna söz konusu olmamaktadır. Sadece f fıkrasında 
sayılan deniz taşıtları için belirli şartlar altında istisna tanınmaktadır. 

Ek madde 13. — işgal harcının matrahını tayin etmektedir. Matrah, harcın mevzuunun mahiyetine göre 
metrekare, taşıt ve römork adedi veya deniz taşıtının rüsum tonilâtosu olarak tespit edilmiştir. 

Ek madde 14. — işgal harcının tarifesini göstermekledir. Tarifenin tespitinde bir yandan günün ekono
mik şartlarına uygunluk prensibi gözönünde bulundu rulurken diğer yandan da azamî ve asgarî hadler tes
pit edilmek suretiyle belediyelere değişen şartlara göre tarife tespiti imkânı verilmek istenmiştir. 

Tarifenin tespitinde belde nüfusunun 100 binden aşağı veya yukarı oluşuna göre de bir farklılaştırma 
yapılmış ve bu suretle mükelleflerin ödeme gücü ile ilgili belediyelerin gelir ihtiyacı arasında bir ilişki ku
rulmaya çalışılmıştır. 

Maddenin son fıkrasındaki «Belediyelerim ek 10 usu maddenin a, b, c, d, e ve f bentleri için yukarıdaki 
hadler dahilinde düzenleyecekleri tarifeler valilikçe onaylandıktan sonra uygulanır.» hükmü ise bir yan
dan yurt çapında mahallî idareler ile merkezî idare arasında belirli bir koordinasyon sağlama amacına yö
neliktir. 

Ek madde 15. — işgal harcının nasıl ödeneceğini tayin etmektedir. 

Madde 3. — Belediye Gelirleri Kanununda tabela ve unvan vergisini koyan ek maddelerin düzenlen
mesine ilişkindir. 

3. Tabela ve Unvan Vergisi : Ek madde 16 - 27; Ek geçici madde 3 
Ek madde 16. — ile Vergimin konusu tayin ve tespit edilmektedir. Belediye sınırları ile mücavir saha

ları içinde bir ticarî, sınaî ve meslekî faaliyette bulunanlar işyerlerinin kapısına veya uygun bir yerine ad
ları ve unvanları ite faaliyetin niteliğini gösteren bir tabela asacaklardır. Verginin konusu bu tabelayı asma 
yükümlülüğünü doğuran faaliyetin belediye sınırları ve mücavir sahaları içinde yapılması olmaktadır. 
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Ek madde 17. — île verginin mükellefi tayin edükn ektedir. Tabela asma yükümlülüğü olan ticarî, sınaî ve 
maslekî faaliyet sahibi mükelleflerin tabela asmamış olmalarının mükellefiyeti kaldırmayacağı da belirtikıi'iş-
tir. 

Genel muvaflık her türlü ilân ve reklamları' kapsamaktadır. Genel ve katma bütçeli idareler, genel bütçe
den ödenek alan kurumlar. (Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu gibi), kamu yararına olan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, si
yasî partiler ve îl özel idareleri ile belediyeler genel muaflıktan yararlandırılmalardır. 

Özel muaflık ise belirli amaçlarla ve belirli şekillerde yapılan ilân ve reklamlara tanınmıştır. 
Ek madde 32 nci ilân ve reklâm vergisinin maktu olarak veya değer esasına göre nisbî olarak alınacağı

nı hükme bağlamaktadır. 
Ek madde 33 değer esasına göre verginin matrahım tayin etmektedir. Bu maddeye göre nisbî tarifede 

yer alan ilân ve reklâmların yapılması karşılığında her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan 
ücretler matrah kabul edilmektedir. 

Ek madde 34 ilân ve reklam ücretlerinde emsal ücret uygulamasının esaslarını tayin ederek vergi mat
rahını küçültmek üzere girişilecek muvazaalı işlemleri önlemek amacıyle bir güvenlik tedbiri getirmiş bu
lunmaktadır, 

Ek madde 35 ilân ve reklam vergisinin maktu ve nisbî tarifelerini kapsamaktadır. 

Tarifelerin hazırlanmasında bir yandan günün ekonomik koşulları dikkate alınmış, öte yandan özel
likle maktu vergi tarifesinde azamî ve asgarî hadler tespit edilerek Belediye Meclislerine bu hadler içinde 
tarife yapma imkânı verilerek zaman içinde gelirlere esneklik kazandırmak amacı güdülmüştür. Maktu ta
rifeye tabi ilân ve reklamlardan 7 ve 8 numaralı bendler kapsamına girenler için özel bir hüküm getirilerek 
çok nüsha olarak bastırılan sözkonusu broşür, afiş, katalog, duvar ve cep takvimleri gibi ilân ve reklam 
araçlarının üzerinde kaç nüsha olarak basıldığının ve basımı yapan firmanın ticarî unvanının gösterilmesi 
zorunluluğu konmuştur. Böylece idare için bir otokontrol sistemi getirilmiş olmaktadır. 

Nisbî vergi tarifesinin tespitinde ilân ve reklamların özellikleri gözönünde bulundurulmuş ve vergi
den optimal hasılayı sağlayacak makul nispetler tespitine çalışılmıştır. 

Ek madde 36 verginin tarh ve ödeme şeklini tayin ve tespit etmektedir. Maddeye göre maktu ilân ve 
reklam vergisi matbu damga vurulmak veya makbuz verilmek suretiyle iki şekilde ödenir. Nisbî ilân ve rek
lâm vergisinin ise bir bordroya müsteniden ve ilân ve reklâm karşılığı alınan ücretin ilgili olduğu ayı taki-
beden bir ay içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

Ek madde 37 ilân ve reklâm vergisinin ödeme yerini tayin etmektedir. Maddenin a, b ve c fıkraları 
ayrıca bir açıklamayı gerektirmemektedir. Maddenin d fıkrasında ise Radyo ve Televizyon vasıtasıyle ya
pılan ilân ve reklamlardan alınan ücret üzerinden nisbî tarife üzerinden hesaplanan ilân ve reklam vergile
rinin İller Bankasındaki fona yatırılacağı ve oradan nüfuslarına göre belediyelere dağıtılacağı esası konmuş
tur. Radyo ve Televizyonun yayın alanlarının çok yaygın oluşu bu vasıtalarla yapılan ilân ve reklamlardan 
elde edilen vergi gelirinin de adil bir şekilde dağıtımını gerektirdiğinden madde hükmü bu şekilde kaleme 
alınmıştır. Aksi halde bu vasıtalarla yapılan ilân ve reklâmlardan elde edilen vergi gelirinin bir kaç büyük 
şehir belediyesinin elinde toplanmasına imkân verilmiş olacak idi, Maddenin e fıkrası ile c fıkrasına bir istis
na getirilmektedir. Şöyle ki; birden fazla yerde basılan neşir vasıtalarında yayınlanan ilân ve reklamların 
vergisinin hangi belediyeye ödeneceği önemli bir konu olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu gibi durumlarda birden fazla Belediye hudutları içinde basılan neşir vasıtalarında yayınlanan ilân ve 
reklâmların vergisi, aynı ilân ve reklam neşir vasıtasının birden fazla yerde basılan nüshalarında yer aldığı 
takdirde neşir vasıtasının merkezinin bulunduğu yer belediyesine; sadece bir yerde basılan nüshalarda yer 
alması halinde de o yer belediyesine ödenecektir. 

Tasarının 4 ncü maddesi, 5237 sayılı kanunun «Diplomatik muafiyet» ile ilgili 50 nci maddesini kaldıra
rak, eklenen ve değişen madde hükümlerini de gözönünde bulundurmak suretiyle yeniden 50 nci madde 
olarak düzenlenmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi 23 . 5 . 1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmî Kanunu ile ek ve değişiklik
lerine dair kanunların ilân ve reklâmlara ilişkin hükümlerinin kaldırıldığına dairdir, 
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Tasarının 6 ncı maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini ve 7 nci maddesi de ka
nunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlamıştır. 

Ek madde 18. — İle bu vergiden muaf olanlar belirlenmiştir. Devlet, özel idare ve belediyelerle Kurum
lar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Darphane ve Damga Matbaası, Millî Pyango İdaresi, tü
zelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, orduevleri ve askerî kantinler, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar gibi sayılan birçok müessese ve kuruluşlar bu vergiden muaf olacaklardır. An
cak bu maddede yer almakla beraber derneklere ait olup münhasıran üyelerin istifadesine tahsis edilen ve 
alkollü içki verilmeyen lokal, gazino ve lokanta işletmeleri ile özel kanunlarla veya devletle akdolunan mu
kavelelerle Kurumlar Vergisinden muaf olan kurumlar bu vergiden muaf tutulmamışlardır. 

Ticarî, sınaî ve meslekî faaliyeti küçük esnaf niteliğinde bulunan ve genellikle işyerleri dahi bulunma
yan esnaf bu vergiden muaf tutulmuş bulunmaktadır. 

Ek madde 19. — Verginin tarifesini düzenlenıcikte dir. Belde nüfusuna göre beşe ayrılan yerlerde Ku
rumlar, I nci sınıf Tüccarlar, II nci sınıf Tüccarlar, gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olan serbest meslek 
erbabı ile götürü usulde Gelir Vergisine tabi olan ve işyeri bulunan ticarî, sınaî ve meslekî faaliyet sahip
leri değişik oranlarda vergi ödeyeceklerdir. 

Tasarıda tespit edilen hadler içinde kalmak üzere b :lediye meclisleri iktisadî ve malî şartları dikkate alarak, 
kendi tarifelerini her yıl yeniden düzenleyebileceklerdir. 

Bk madde 20. — Vergilendirme dönemini bütçe yılı olarak tespit etmektedir. Yıl içinde faaliyete geçme 
veya işin terki halleri de bu madde ile hülleme bağlanmıştır. 

Ek madde 21. — Verginin tarh yerini ek madde 22 ise aynı işyerinde faaliyet sahiplerinin müteaddit 
oluşları halinde verginin her mükellef için ayrı ayrı olarak tarb edileceğini göstermektedir. 

Ek madde 23 beyan esasını getirmekte ek madde 24 ise beyanın zamanını hükme bağlamaktadır. 
Ek madde 25 verginin belediyelere makbuz karşılığında veya Tabelâ Asma Karnesine matbu damga vu

rulmak suretiyle ödeneceği hususunu düzenlemiş bulunmaktadır. 
Ek madde 26 verginin iki taksitte ödeneceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. 
Ek madde 27 bu verginin mükellefi olanların belediyelerden Tabelâ Asma Karnesi almalarını ve an

cak buna dayanarak ödenen verginin gider yazılmasını düzenlemiş bulunmaktadır. 
Tabelâ Asma Karnesi alınmasının böylece hem bu verginin ödenmesini sağlayan bir güvence olacağı, 

hem de karnenin malî ve idarî yönden başka yararlan da olacak şekilde düzenlenebileceği öngörülmüştür. 

Bu karnenin muhteviyatı ve şekli İçişleri ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetme
likle tespit edilecektir. 

Ek geçici madde 3 ile Tabelâ ve Unvan Vergisinin yürürlüğe girdiği tarihte bir iş yerinde ticari, sınaî 
ve meslekî bir faaliyette bulunup bu vergiye tabi olacakların mükellefiyetlerini tesis ettirmek üzere ilk be
yanlarını nasıl ve ne zaman yapacakları düzenlenmiştir.' 

4. İlân ve Reklam Vergisi : Ek Madde 28 - 37 
Ek madde 28 ilân ve reklâm vergisinin mevzuunu tayin etmektedir. Maddeye göre «Belediye sınırları ile 

mücavir sahaları içinde yapılan her türlü ilân ve reklâmlar, ilân ve reklâm vergisine tabidir.» Burada önem
li olan ilânın yapılmış olmasıdır. Gerçekten bir reklâmın broşürünün matbaada basılmış olması ilân ve reklâm ver
gisi mevzuuna girmemektedir. Verginin mevzuuna girmesi için o broşürün dağıtılması diğer deyişle reklâmın 
yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan madde metnine« yapılan» tabirinin konulması faydalı görülmüştür. 

Ek madde 29 ilân ve reklâm vergisinin mükellefini tayin etmektedir. Maddeye göre ilân ve reklâmı ken
di adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler verginin mükellefidirler. 

Madde metninde bazı özel hallerde verginin ödenmesinden kimlerin sorumlu olacağı da ayrıca hükme 
bağlanmıştır. 

Burada önemli olan nisbî tarife üzerinden alınan verginin ödenmesinden, ilân ve reklâmı başkaları adı
na kendi vasıtaları ile yapan gerçek veya tüzelkişilerin sorumlu olduğudur. 

Ek madde 30 ile istisnalar 8 fıkra halinde tayin edilmektedir. Bu istisnaların tespitinde bir yandan sos
yal ve ekonomik mülâhazalar, bir yandan da uygulamada kolaylık prensibi gözönünde bulundurulmuştur. 

Ek madde 31 «genel» ve «özel» olmak üzere muaf iyetleri tayin ve tespit etmektedir, 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRI TIĞLI'NIN TEKLÎFl 

1 . 7 . 1948 TARİHLİ VE 5237 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ 
KANUNUNA EK KANUN TASARISI 

MADDE 1. — Belediye Gelirleri Kanununun 11 . 6 . 1951 tarih ve 5786 sayılı Kanunla değişik 9 ncu mad
desi kaldırılmış ve bu madde yerine 8 nci maddeden hemen sonra aşağıdaki başlık ve maddeler eklenmiş
tir. 

TEMİZLEME VE AYDINLATMA HARCI 

Mevzu : 

EK MADDE 1. — Belediye sınırlan ve mücavir sa halan içinde bulunan ve Emlâk Vergisi Kanunu kapsa
mına giren emlâk, bu vergiye tabi olup olmadığına bakılmaksızın, temizleme ve aydınlatma harcına tabidir. 

Mükellef : 

EK MADDE 2. — Temizleme ve aydınlatma harcının konusu olan emlâkin Emlâk Vergisi Kanununa 
göre mükellefi olanlar bu harem da mükellefidirler. Şu kadar ki Emlâk Vergisinden muaf olanlar da bu 
harcın mükellefi sayılırlar. 

Mükelefiyet, Emlâk Vergisi Kanununa göre vergi mükellefiyetinin doğması ile başlar ve bitmesi 3e so
na erer. 

İstisnalar : 

EK MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı yapdan ile Miilî Saraylar, müzeler, 
ibadet yerleri, resmî okullar (anaokuBan dahil) Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuk yuvalan, Kızılay'm hiz
met binaian, resmî hastaneler, parasız dispanserler, darülacezeler, yetimhaneler, korunmaya muhtaç çocuklar 
koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri, askerî kışlalar, mücavir sakalarda bulunan devlete ait arazi umu
ma tahsis edildiği Maliye Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve bunların müteınmimleriyle 
denüryollan ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, peron, alimantasyon tesisleri ve enerji na
kil hattan ve dîrekleri He su bent ve kanalları, sulama tesisleri ba harçtan müstesnadır. 

Mücavir sahalar içinde bulunmakla beraber yolu veya elektriği götürülmediği için belediyelerce yapılan 
temizleme ve aydınlatma hizmetlerinden yararlanamayaa belde kesimlerinde bulunan emlâk için temizleme 
ve aydınlatma harcı alınmaz. 

Temizleme ve aydınlatma hizmetlerinin ilk defa götürüldüğü mücavir sahalar Belediye Meclislerince her 
yıi yeniden tespit edilerek belediyelerce ek madde 7'de belirtilen vergi dairesine bildirilir. Tespit edüen 
bu sahalar aynca belediyelerce uygun görülen vasıtalarla ilan edilerek duyurulur. 

Bildirme zamanı : 

EK MADDE 4. — Ek madde 3'ün üçüncü fıkrasında hükme bağlanan bildirim ve ilân her yıl Aralık ayı 
içinde yapım* ve müteakip bütçe yılı için geçerli olur. 

Matrah : 

EK MADDE 5. — Temizleme ve aydınlatma harcının matrahı, emlâkin Emlâk Vergisi Kanunu hüküm
lerine göre belirlenen vergi değeridir. 

Nispet : 

EK MADDE 6. — Bu harcın oram binalar için binde 4 (% 04), diğer emlâk için binde 2 (% 02) dir. 
Bakanlar Kurulu bu oranlan aşmamak üzere beledi yelerin tümü veya nüfuslarına göre bir kısım beledi

yeler için uygulanacak oranlan tespit etmeye yetkilidir. 
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Çevre ve hava kirlenmesine normalin üstünde etkili olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilip Bakanlar Kurulunca karara bağlanan iş kolları kapsamına giren ve 
belediyelerce çevre ve hava kirlenmesini önleyecek tedbMeri almamış olduğu tespit edilen iş yerleri için bu 
harcın nispeti bir misli artırılarak uygulanır. 

Harcın hesaplanmasında 100 kuruşa kadar olan kesirler atılır. 

Harcın, Tarh, Tahakkuk ve Tahsili : 

EK MADDE 7. — Temizleme ve aydınlatma harcı Emlâk Vergisi Kanununda yazılı hükümler uyarınca 
Emlâk Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. 

Hâsılatın Dağıtımı: 

EK MADDE 8. — Bir vergi dairesinin faaliyet bölgesi içinde yapılan temizleme ve aydınlatma harcı tah
silatının tamamı belediyelere Emlâk Vergisi paylan ile birlikte ödenir. 

Vergi dairesinin faaliyet bölgesinde birden fazla belediye bulunması halinde her belediyeye düşen pay son 
nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre hesaplanıp dağıtılır. 

Tahsilatın Teminatı : 

EK MADDE 9. — İçinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile önceki bütçe yıllarına alt temizleme ve ay
dınlatma harcı ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilaflı ise yapılan tarhiyat miktan kadar nakit veya hazine tah
vili (Tasarruf Bonosu hariç) veya banka teminat mektubu emaneten yatırılmadıkça emlâkm başkalarına devir 
ve ferağı yapılamaz ve üzerinde aynî bir hak tesis edilmez veya kaldırüamaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte temizleme ve aydınlatma hizmetleri
nin götürüldüğü mücavir sahalar belediyelerce ba kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili vergi 
dairesine bildirilir ve ayrıca uygun görülen vasıtalarla ilân edilir. 

Bu sahalara ait temizleme ve aydınlatma harcının, süresi geçmiş olan taksidi, ilân tarihinden sonraki taksit 
ile birlikte, son taksit süresi de geçmiş ise ilân tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

EK GEÇtCİ MADDE 2. — Bu kanunun Ek 6 ncı maddesinde gösterilen oranlar Bakanlar Kurulunca bir 
tespit yapılıncaya kadar binalar için binde 2 (% 02) diğer emlâk için binde 1 (% 01) olarak uygulanır. 

MADDE 2. — 5237 sayıh Kanunun 19 ncu ve 28 nci maddeleri kaldırılmış ve 18 nci maddeden hemen 
sonra aşağıdaki başlık ve maddeler eklenmiştir. 

İŞGAL HARCI 

Mevzu : 

EK MADDE 10|. — Aşağıdaki yerlerin, satış yapmak veya sair maksatlarla işgal edilmesi işgal harcına 
tabidir. 

a) Pazar kurulan yerlerin, panayırlann, meydanların, mezat yerlerinin satıcdan tarafından işgali; 
b) Yok meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden göl ve denizlerden bir kıs

mının geçici olarak herhangi bir maksat için işgali; 

c) Belediyelerce tesis olunacak toptancı ve perakendeci hallerinde bu maksada uygun kullanımlar için tah
sis edÜen muayyen yerlerin işgali; 

d) Gelip geçmeye mâni teşkil etmeyecek şekilde tretuvarlann dış kenarlarından ayrılarak halkın otur
masına, yiyip içmesine veya eğlenmesine tahsis edilen mahallerin işgali; 

e) Motorlu kara taşıtlarının ve römorkîann park edilmesi için tahsis edilen ve esaslan belediye meclis
lerince tespit edilen düzen içinde işletilen yerlerin taşıt araçlan ile işgali (2 tekerlekli taşıtlar hariç), 
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f) Su üzerindeki nakil vasıtaları ile yüzer ev, yüzer havuz ve yüzer vinçlerin belediye sınırlan ve mü
cavir sahalar içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak durmak veyahut depo ve sair şekillerde kullanılmak 
suretiyle deniz, göl ve nehirlerin işgali; 

Yukarda sayılan yerlerin işgaline yetkili mercilerce izin veiîmesi esas olmakla beraber izinsiz işgal, mükel
lefiyeti ortadan kaldırmaz. 

Mükellef : 

EK MADDE 11. — îşgal haremin Ek 10 ncu maddenin (d) bendinde yazılı işgal için izin alanlar, diğer 
bentlerde yazdı yerleri bizzat veya araçları vasıtasiyle işgal edenler ödemekle mükelleftirler. 

İstisnalar : 

EK MADDE 12. — Fırtına, tamir ve kumanya tedariki sebebiyle limanlara giren, çıkan veya genel, 
katma ve özel bütçeli idarelerin ticarî maksat dışında bizzat kendi işlerine tahsis edilen, yahut ilmî gayelerle 
veya okul uygulamaları için kullanılan su üzerindeki nakil vasıtaları bu harçtan müstesnadır. 

Harcın Matrahı : 

EK MADDE 13. — îşgal Harcının matrahı Ek 10 ncu maddenin (a), (b), (c), ve (d) bentlerinde yazıh yerler 
için işgal edilen yerlerin metrekare olarak alam, (e) bendinde yazıh hallerde taşıt adedi, (f) bendinde yazdı şe
kilde işgallerde vasıtanın rüsum tonilâtosu, rüsum tonilâtosu olmayanlar için bunların işgal ettiği alanın met
rekare olarak yüzölçümüdür. 

Harcın Tarifesi : 

EK MADDE 14. 
göre alınır. 

— îşgal ha ra aşağıda yazdı haller içinde Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere 

Günde 
Metrekareden 

100 -1000 Krş. 

500-5000 Krş 

Günde 150 
Rüsum toni

latoya kadar 
Ton başına 

15 -150 Krş. 

25 - 250 Krş. 

Günde 
150 rüsum 
tonilatodan 
fazla 
kısım için 

Ton başına 

5-50 Krş 

10 -100 Krş 

Günde taşıt ve 
römork adedinden 

6 saate kaadar 100-300 Kş. 
12 saate kadar 200 - 800 Kş. 
24 saate kadar 400-1200 Kş. 
Birinci sırada yer alan 
miktarların bir katı 

Nüfusu 100 000 den 
az olan yerlerden 
Nüfusu 100 000 den 
yukarı olan yerlerde 

Harem hesabında. 
a) Metrekarenin kesirleri tam itibar olunur. 
b) Bir günü aşan işgallerde 6 saatten az gün kebirleri atılır; fazlası tam sayılır. 
c) Aylık, 6 aylık ve ydhk olarak yapılacak işgal hallerinde belediyeler, günlük ücret tutarı yukarıdaki 

tarife hadlerini aşmamak ve tamamı peşin alınmak üzere aylık, 6 ayhk ve ydlık işgal kontratları yapmaya yet
kilidir. 

d) îşgal edilen yerin 50 metrekareyi aşan kısmı için tarife % 50 indirimli olarak uygulanır. 
Belediyelerin Ek 10 ncu maddenin a, b, c, d, e ve f bentleri için yukarıdaki hadler dahiMnde düzenleyecek

leri tarifeler valilikçe onaylandıktan sonra uygulanır.» 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 896) 



Harcın Ödenmesi : 

EK MADDE 15. — Ek 10 ncu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bendlerinde yazdı şekillerdeki işgallerde harç 
ilgili belediyenin yetkili memurlarınca makbuz karşılıâmda, (e) bendinde yazılı hallerde belediyelerce tespit 
edilecek esaslara göre; (f) bendinde yazıh şekillerdeki işgalde, liman dairesi bulunan yerlerde belediyelerden 
temin edilen makbuzlar karşılığında bu dairelerce, diğer yerlerde belediyeler tarafından makbuz mukabilin
de, tahsil olunur. 

MADDE 3. — Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci maddesi kaldırılmış ve bu madde yerine 20 nci mad
deden hemen sonra aşağıdaki başlık ve maddeler eklenzııiştir : 

TABELA VE UNVAN VERGİSİ 

Mevzu : 

EK MADDE 16. — Belediye sutluları ve mücavir sahaları içinde, ticarî, sınaî veya meslekî faaliyette bu
lunulan bütün işyerlerinin kapdanna veya elverişli diğer yerlerine faaliyet sahibi gerçek veya tüzel kişinin 
adı, soyadı veya ticaret unvanı ile işinin niteliğini belirten bir tabelanın asılması zorunludur. 

Belediyeler asılacak tabelaların genişliklerini sınırlamaya, asılış şekillerini düzenlemeye ve bu konuda ya
saklayıcı hükümler koymaya, bunlara uyutmaması halinde tabelaları indirmeye ve uygunlarının astınhnasmı 
sağlamaya yetkilidir. 

Mükellef : 

EK MADDE 17. — Belediye şuurları ve mücavir sahalarında mecburî tabe'a asılması yükümlülüğünü do
ğuran ticarî, sınaî veya meslekî bir faaliyette bulunanlar bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Tabelâ aşılma
ması mükellefiyeti kaldırmaz. 

Muaflıklar : 

EK MADDE 18. — (1) Özel tdare, ve Belediyelerle, Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde 
(15 ve 17 numaralı fıkraları hariç) sözü edilen kurum ve müesseseler tabela ve unvan vergisinden muaftır. 

(2) Gelir Vergisi Kanununun esnaf muaflığı hakkındaki 15 nci maddesine uyan durumları nedeni ile 
gelir vergisinden muaf tutulan ticaret ve san'at erbabı Tabelâ ve Unvan Vergisinden de muaftır. 

Verginin Tarifesi : 

EK MADDE 19. — Tabela ve Unvan Vergisi aşağıdaki tabloda belirtilen hadleri aşmamak üzere, Bele
diye Meclislerince düzenlenecek tarifeye göre tahsil olunur. 

Tarife Hadleri Tablosu 

Nüfusu 

10 000 
10 001 
30 001 
101 000 
200 001 

den aşağı 
- 30 000 
- 100 000 
- 200 000 

den yukarı 

Kurumlar 
TL. 

100 - 400 
200 - 600 
300 - 1 200 
400 - 2 000 
500 - 3 000 

1 nci Sınıf 
Tüccarlar 

TL. 

100 - 300 
200 - 500 
300 - 1 000 
400 - 1 500 
500 - 2 500 

II nci Sınıf 
Tüccarlar 

TL. 

100 - 200 
200 - 400 
300 - 600 
400 - 800 
500 - 1 000 

Gerçek usulde 
gelir vergisfne 

tabi serbest mes
lek erbabı 
TL. 

100 - 200 
200 - 400 
300 - 600 
400 - 900 
500 - 1 200 

Götürü usulde gelir 
vergisine tabi ve 

işyeri bulunan tica
rî, sınaî ve meslekî 
faaliyet sahipleri 

TL. 

20 - 50 
30 - 60 
50 - 100 
80 - 150 

100 - 200 
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Belediye Meclisleri düzenleyecekleri tarifeleri her yıl iktisadî ve malî sarfları gözönünde tutarak değişti
rebilirler. 

Vergilendirme Dönemi : 

EK MADDE 20. — Tabela ve Unvan Vergisinden Vergilendirme dönemi, faaliyetin yapıldığı bütçe yı
lıdır. Birinci alü aylık dönem içinde işe başlayanlardan vergi tam olarak, ikinci altı aylık dönemde başlayan
lardan ise yüzde elli tenzilâtlı olarak alınır. 

Birinci altı aylık faaliyet dönemi içinde faaliyetin terki ve işin bırakılması halinde o bütçe yılma ait ver
ginin yansı alınmaz. 

Verginin Tarhı, Tahakkuk ve Tarh Yeri : 

EK MADDE 21. — Tabelâ ve Unvan Vergisi bu verginin mükellefi olan ticarî, sınaî ve meslekî faaliyet 
sahiplerinin faaliyette bulundukları mahallin beledi yesince beyan üzerine tarh olunur. 

Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. 
Mükellefiyet devam ettiği sürece müteakip yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi bütçe yı

lının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. 
Birden fazla belediye sınırı veya mücavir sahalarında tabelâ asmak yükümlülüğü doğuran ticarî, sınaî 

veya meslekî faaliyet yerleri açan mükellefler ikametgâh veya kanunî merkezlerinin bulunduğu belde bele
diyesinde, Tabela ve Unvan Vergisi mükellefiyetlerini tesis ettirirler. 

Faaliyet Sahiplerinin Müteaddit Oluşu : 

EK MADDE 22. — Bu vergi aym işyerinde ortak olmaksızın çalışan mükellefler adma ayrı ayrı tarh 
olunur. 

Beyan Esası : 

EK MADDE 23 . — Bu verginin mükellefleri her ne suretle doğarsa doğsun bilcümle tabelâ asmak yü
kümlülükleri ile tüccar olarak sınıflarını ve Ek 16 ncı madde uyarınca tabelalarda belirtilecek hususları vergi
yi tarh edecek olan belediyeye yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedirler. 

Beyan Zamanı : 

EK MADDE 24 . — Mükellefler yeni işe başlama, sınıf değiştirme ve işi terk gibi durumlarda bir ay 
içinde beyanda bulunmakla yükümlüdürler. 

Verginin Ödenmesi : 

EK MADDE 25. — Tabelâ ve Unvan Vergisi makbuz karşılığında veya Tabelâ Asma Karnesine 
matbu damga vurulmak suretiyle ödenir. 

Ödeme Zamanı : 

EK MADDE 26. — Tabelâ ve Unvan Vergisi Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte 
ödenir. 

Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, tahakkuk eden vergi, normal taksit zamanlarında olmak 
üzere iki eşit taksitte, ilk taksit zamanı geçmiş ise verginin tamamı Ekim ayında, son taksit zamam da geç
miş ise, beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Tabela Asma Karnesi : 

EK MADDE 27. — Tabela ve unvan vergisi mükellefleri ödedikleri bu vergiyi belediyeden alacakları 
tabela asma karnesine kaydettirmek şartı ile gider yazabilirler. 
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Tabela asma karnesinin şekil ve muhteviyatı İçişleri ve Malfye bakanlıklarınca hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

GEÇİCİ EK MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tabelâ ve Unvan Vergisine tabi olacak 
şekilde bir iş yerinde ticarî, sınaî ve meslekî faaliyette bulunmakta olanlar yürürlük tarihinden itibaren iki 
ay içinde ek madde 23 uyarmca beyanda bulunmak ve mükellefiyetlerini tesis ettirmek mecburiyetindedir
ler. 

İLAN VE REKLÂM VERGİSİ 
Mevzu : 

EK MADDE 28. — Belediye sınırlan ile mücavir sahaları içinde yapılan her türlü Kân ve reklâmlar, 
İlân ve reklâm vergisine tabidir. 

Mükellef ve Sorumlu : 

EK MADDE 29. — İlan ve reklam vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yap
tıran gerçek veya tüzelkişilerdir. 

Türkiye'deki ilân ve reklâm araçlanyie yapılmak üzere yurt dışından gönderilen ilân ve reklâmların ver
gisi, bunları Türkiye'de tevzi ve teşhir eden veya estirenler tarafından ödenir. 

Nispî tarife üzerinden alman verginin ödenmesinden, ilân ve reklâmı başkaları adına kendi vasıtalanyle 
yapan gerçek ve tüzelkişiler sorumludur. 

Maktu tarifeye talbi ilân ve reklâmların mutad meslek halinde yapanlar bu verginin ödenmesinden sorum
ludurlar. 

İstisnalar : 

EK MADDE 30. — Aşağıdaki ilan ve reklamlar vergiden müstesnadır : 
1. Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış kapılarında veya sair giriş yerlerinde kimliyerini gös

teren levhalar, 

2. Teşebbüslerin iştigal veya Smıal konusu maddelerinin ambalajlan üzerindeki unvan, isim, adres veya 
ambalajlanan maddelerin niteliğini belirten ibareler, 

3. Gazete ve dergilerde söz konusu gazete ve dergüerîc ifeiîi olarak yapılan Sân ve reklamlar île kitap 
ve dergilerin kapaklarında veya içerisinde yazarm veya baskıyı yapan müessesenin diğer eser veya küaplarHU 
gösteren »lanlar. 

4. Menkul veya gayrimenkul mallar üzerinde bulunan ve o malların sahkk veya kiralık olduğunu gös
teren ilânlar, 

5. ölenin akraba ve hısımları tarafından yaptırılan öKim Hânları, 
6. Kayıp kişilerin aranmasına dair olan öânîar, 
7. Hizmet erbabının iş arama ilânları, 
8. El Hânları. 

MUAFLIKLAR 

Genel Muaflık : 

EK MADDE 31. — Aşağıda sayılan kuruluşların yapacağı veya yaptıracağı, her türlü ilân ve reklâmlar 
vergiden muaftır. 

1. Genel ve Katma Bütçeli İdareler, 
1. Genel ve katma bütçeli idareler, 
2. Genel bütçeden ödenek alan kamu kurumları (Üaîversiîeîer ve TRT gibi) 
3. Kamu yararına olan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
4. İl özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler ve İEer Bankası üe ortaklarının 

adı geçen kuruluşlar adına yapacağı ilânlar, 
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5. Siyasî Partiler Kanununa göre siyasî partilerin yapacağı her türlü ilân ve reklâmlar, 
Yukarıdaki idarelere bağlı olup ayrı tüzelkişiliği haiz olan iktisadî işletmeler bu muaflıktan yararlana

maz. 

Özel Muaflık : 
Aşağsda cinsleri gösterilen ilân ve reklâmları yapan veya yaptıran kuruluşlar vergiden muaftır. 
1. Birinci fıkrada yazdı idare ve kuruluşlar, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları ve Türkiye Ticaret 

Odaları, Sanayi Odaları, ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından münhasıran memleket mahsullerinin, ma
mullerinin ve turizminin reklâmını ihtiva etmek ve herhangi bir ticarî veya sınaî kuruluşa ait olmamak üzere 
hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret müesseselerinin sadece 
ismi ve ticaret unvanîan ile adreslerini ihtiva etmek ve bunun dışında müesseselerin iştigal konularına giren 
maddeler hakkında herhangi bir ilânı havi bulunmamak üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergi
ler, 

2. Dernek ve vakıfların ilgili kanun ve statüleri gereğince yapmakla zorunlu oldukları toplantılara ait 
ilânlar, 

3. Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin ticarî, amaç dışındaki ilânları, 

4. Umumî mahallere reklâm amacı ile konulacak kamuya yararlı sandalye, sıra, salıncak, bank, şemsiye 
gibi araç ve gereçler. 

Vergileme Ölçüleri : 

EK MADDE 32. İlân ve Reklâm Vergisi, ilân ve reklâmların cins ve mahiyetlerine göre maktu olarak 
veya değer esası üzerinden nispî olarak alınır. 

Değer Esasına Göre Vergi Matrahı : 

EK MADDE 33. — Değer esasına göre nispî vergiye tabi ilân ve reklâmlarda vergi matrahı, bu ilân 
ve reklâmların yapılması karşılığı olarak her ne nam iZe olursa olsun nakten veya hesaben ödenen ücrettir. 

Ücretlerde Emsal : 

EK MADDE 34. — İlân ve reklâm yapan basın, radyo, televizyon, sinema, tiyatro ve benzeri yayım ve 
eğlence işletmelerinin, kendilerine bağlı olarak kurdukları ilân ve reklâm acenta ve prodüktörleri vasıtasıyle 
sağladıktan ilân ve reklâmların ücretleri, kendilerine bağlı olmayan emsali acenta ve prodüktörlüklerden 
elde olunan normal ücretlerden düşük olamaz. 

Verginin Nispeti : 

EK MADDE 35. — İlân ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifelere göre alınır : 
A) Maktu Vergi Tarifesi : 
Aşağıdaki yazılı ilân ve reklamlardan karşılarında yazılı hadler içerisinde belediye meclislerince düzenle

necek tarifelere göre maktu vergi alınır. 
Lira 

1. a) Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabının çalıştıkları yerlere Ta
bela ve Unvan Vergisi gereğince aşılması zorunlu olan tabelâ dışında asılan, takılan her çeşit 
levhalarla vazedilen yazı ve resimlerin metrekaresinden yıllık olarak, 100 — 200 

b) Mahiyeti itibariyle farklı birden fazla ticarî, sınaî ve meslekî faaliyeti ve işyeri bulunan
larla faaliyet olarak mahiyeti değişmese bile birden fazla işyeri (şube, büro, satış yeri, ve benzeri) 
kullanan tabela ve unvan vergisi mükellefleri ikinci ve sonra gelen işyerlerine asacaktan tabe
laların metrekaresinden yıllık o!arak, 1CÖ — 200 

c) Diğer sabit bütün ilân ve reklâmların metrekarsslnden yılhk olarak, 100 — 400 
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Lira 

d) C bendindekilerin muhtelif cepheli veya yüzlü olanlannın metrekaresinden yıllık olarak, 150 — 600 
2. Motorlu taşıt araçlarına konulan ilân ve reklâmların beher metrekaresinden yıllık olarak; 
a) tç taraflara konulanlardan 50 — 200 
b) Dış taraflara konulanlardan 100 — 400 
3. Elle gezdirilen veya seyyar araçlarla yapılan ilân ve reklâmlar, bu maksatlarla tertip edilen 

her çeşit gösteriler ve benzerlerinden günlük olarak, 50 — 100 
4. Özel tellâl vasıtasıyle veya özel araçlar üzerine konulmuş hoparlörlerle yapılan her çeşit 

ilânlar ve benzerlerinden günlük olarak, 50 — 100 

5. Cadde, sokak ve tretuarîar üzerine gerilen, bina cephe veya yanlarına asılan bez veya sair 
maddeler vasıtasıyle yapılan geçici mahiyetteki ilân ve reklâmların metrekaresinden haftalık 
olarak, 50 — 250 

6. Işıklı, projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak (Bunlardan 
çok cepheli olanlardan, üzerinde ilân ve reklam olan her cephe metrekare hesabında ayrı ayrı 
dikkate alınarak toplam metrekare üzerinden) 500 — 10*00 

Krş. 

7. İlân ve reklâm maksadıyle dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar 
veya benzerlerinin her biri için, 25 — 50 

8. Mahiyeti ne olursa olsun asılacak çeşitli afişler, ve benzerlerinin beherinin metrekaresin
den, 50 — 150' 

9. 7 nci bentde sözü edilenler dışında kalan belirli bir merkezden dağıtılan ilân ve reklamı 
muhtevi her çeşit kupon ve biletlerin her biri için 5 — 100 

(Müşterek bahis kuponları bu fıkra hükmüne tabidir.) 
Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, bîr metrekareden aşağı olanlar bir metrekare kabul edilir. 

Metrekarenin fazlası tam metrekare sayılır. 
Levha üzerine vazedilmeyip umumiyetle herhangi bir satha yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle 

yapılan ilân ve reklâmlarda yazı veya resimlerin işgal ettiği alanın ölçüsü esas alınır. 
7 ve 8 numaralı bentler kapsamına giren ve çok nüsî a olarak basılan ilân ve reklâmlar üzerinde basımevi-

nin ticari unvanı ve nüsha adedi gösterilir. 
B) Nispî Vergi Tarifesi : 
1. Basın, ilân ve reklâmlarından (her türlü gazete, dergi, broşür, kitap, adres kitabı, albüm, rehber, tak

vim ve benzerleriyle yapdan ilân ve reklamlarda) ahi an ilân ve reklam ücreti üzerinden, °/0 10 
2. Posta ve telgraf kâğıtları üzerinde yapdan Mân ve reklâmlar ile bir işletmenin kendi iştigal 

mevzuu dışında diğer işletmeye ait olmak üzere kendi ambalaj maddeleri üzerinde yapılan ilân ve 
reklâmlardan alınan ücret üzerinden, % 5 

3. Sinema, tiyatro, hipodrum, stadyum gibi yerLrde projeksiyon veya sesle yapılan her türlü 
ilân ve reklamlardan alınan ücret üzerinden, % 15 

4. Belediye hoparlörleriyle veya tellallar vasıtasıyle yapılan her türlü ilân ve reklâmlardan alman 
ücret üzerinden, % 10 

5. Radyo ve televizyon vasıtasıyle yapılan ilân ve reklâmlardan alınan ücret üzerinden, % 30 

Verginin Tarhı ve Ödenmesi : 

EK MADDE 36. — 1. Maktu ilân ve reklam verdisi, ilân ve reklâmın mahiyetine göre matbu damga 
vurulmak suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

Yerginin hesabında kısıt yapılmaz. 
2. Nispî tarifede gösterilen ilân ve reklamların vergisi bir bordroya müsteniden ve ilân ve reklam, kar

şılığı nakden veya hesaben alman ücretin ilgili olduğu ayı takibeden bir ay içinde ödenir. 
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Ödeme Yeri : 

EK MADDE 37. — İlân ve reklâmların vergisi : 
a) Ek 34 ncü maddenin maktu tarifeye tabi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 nci bendlerde yazılı ilân ve reklamlarda 

bunların dağıtıldığı, yayınlandığı veva teşhir edildiği. 
b) Nispî tarifeye tabi 3 ve 4 üncü bendlerde yazalı ilân ve reklamlarda, bu ilân ve reklamların yapıldığı, 
c) Maktu tarifeye tabi 7 ve 9 ncu, nispî tarifeye tabi 1 ve 2 nci bendlerde yer alan ilân ve reklamların 

vergisi, basım ve yayımın yapıldığı yer belediyelerine, 
d) Nispî tarifeye tabi 5 numaralı bendde yer alan ilân ve reklamların vergisi, belediyelerin son nüfus 

sayımına göre dağıtılmak üzere, İller Bankasına, 
e) Birden fazla yerde basılan neşir vasıtalarında yayınlanan ilân ve reklamların vergisi, aynı ilân ve rek

lamın birden fazla yerde basılan nüshalarda yer alma a halinde neşir vasıtasının merkezinin bulunduğu yer be
lediyesine, bir yerde basılan nüshalarda yer alması ha linde o yerin belediyesine, ödenir. 

MADDE 4. — Belediye gelirleri Kanununun 50 nci maddesi kaldırılmış ve yerine aşağıdaki hüküm 50 
nci madde olarak konulmuştur: 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 50. — Yabancı devletlerin Türkiye'de bu anan Elçilik ve Konsoloslukları ile elçi, maslahatgüzar 
ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurları 
bu kanunun Ek (1 - 8) maddeleri, 13, 14, 15, 16, Ek (9 - 14), 20, Ek (15 - 37), 25, 34, 35 ve 36 nci madde
lerinde ve 5116 sayılı Kanunun birinci maddesinin 18 nci numaralı bendinde yazılı belediye vergi ve resimleri 
ile belediye paylarından mütekabiliyet şartı ile muaftırlar. 

MADDE 5. — 23/5/1928 tarih ve 1324 sayılı Dan ga Resmî Kanunu ile ek ve değişikliklerine dair kanun
ların ilân ve reklâmlara ilişkin hükümleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yurttur. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C S. Ö z e t i 

1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri K a r b o n d a Değişiklik Yaıpıümatsıma 
Kanun Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE! KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

15 gün 
15 gün 
27 Şubat 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. —• Bütçe ve Plan Komisyonuna : ©ir hafta, 

(Bütçe ve Puan Komisyonu Raporu) * 

CM m h ur iye t Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 21 . 2 . 1979 

Esas No. : 2/145 
Karar No. : 27 

Cınmhıiiniyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 - 1 2 . 2 . 1979 tarihli 49 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanuı unda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 13 Şubat 1979 tarihli ve 2915 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 14 Şubat 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderi
len Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 21 Şubat 1979 taı ;hli Toplantısında Yerel Yönetim Bakanı ve Maliye 
Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde görüşülı lüştür. 

Yürürlükteki 5237 sayılı Belediye Gelirleri Yasası 1 . 7 . 1948 tarihinde kabul edilmiş olup 30 yılı aşkın 
bir zamandır uygulanmaktadır. Ülkemizde % 0, 25 oranında hızlı bir nüfus artışının yanı sıra kentlerdeki nü
fus artışı % 0,65'dir. Kırsal alandan hızlı bir şekilde kentlere göç başlamıştır. 

Kentsel nüfus son 25 yılda 3,8 milyondan, 22 milyona ulaşmış olup başka bir deyimle kentsel nüfus alanı 
(/c 18 den % 50'ye çıkmıştır. Sağlıksız bir kentleşme olgusu hızla devam etmektedir Son yıllarda Yerel Yö
netimlerin toplam kamu gelirlerinden aldığı payda hızla düşmektedir. Son on yıl içinde bu pay c/c 14'ten % 4'e 
düşmüştür. Buna karşılık Yerel Yönetimlerden hızla gelişen maaşlar ve ücretler kadrosu bulunmaktadır. 
Ayrıca çıkan yasalarla bu yönetimlere bir hayli yüklerce getirilmektedir. Bu haliyle kayna'k yönünden lehe 
hiçbir değişiklik olmamasına karşın mali yükümlülükleri daha da arttığından eskiye nispetle hizmet üretme 
olanaklarında bir geriye gidiş de doğmaktadır. Kaldıki kentleşme olgusunun büyük boyutlar kazanması, so
runları arttırması hizmetler yönünden Belediyelere dala da büyük yükler getirilmektedir. 

Bu ortamda Belediyelere sağlıklı kaynaklar bulmak suretiyle sorunları çözme en tutarlı yoldur. Son 6 - 7 
yıldır gider artırıcı birçok yasaların Meclislerden çıkmasına karşın gelir sağlayıcı nitelikte tutarlı ilk yasa tek
lifi olarak bu kanunun ele alınmasını mutlu bir gelişme başlangıcı kabul etmek gerekir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 896) 



— 20 — 

Anayasamızın 116 ncı maddesinde mahalli idarelerden bahsedilerek özellikle (Bu idarelere görevleriyle 
orantılı gelir kaynaklan sağlanır) denmek suretiyle mali özerkliği öngörmüştür. Devletten sağlanacak 
yardımlarla halka yeterince hizmet üretmeye olanak yoktur. Kaldı ki belediyeler sağlıklı kaynaklara ka
vuşunca iktidar değişmeleri karşısında görevlerini yerine getirmede etkilenmiyecekler, partizanlık iddia
larında yok olaca'ktır. Anayasamızın 61 nci maddesinde «Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali 
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.» denmektedir. 

Bu yasa ile alınması öngörülen vergiler vergi adaleti kuralıyla çalışır nitelikte değildir. Aksine vergi 
yükünün fazla ezdiği memur ve ücretlilere pek yansı mamaktadır. Örneğin : Deniz nakil araçları olan kotra 
ve motor sahipleri verginin mükellefidir, tabela, unvan, ilan ve reklam resimleri işletmecilere hitap eder. 
Eğlence ve hizmet işletmeleri resmi emeğiyle geçinenlere fazla hitap etmemektedir. İşgal harcı, liman işgal 
resmi işçi ve memuru keza ilgilendirmemektedir. Bu haliyle bu vergiler ödeme gücü olan ve az vergi ve
ren kesimlere hitap etmektedir. Ayrıca kentsel hizmetler sonucu artan değerlerin kamuya dönmesini sağ
layıcı niteliği ile de olumludurlar. 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerdeki kentsel hizmetler sonucu artan değerlerin bir ölçüde ka
muya dönüşü Anayasanın öngördüğü vergi prensibine uygundur. 

Anılan bu nedenlerle Komisyonumuz teklifin tümünü benimsemiş ve maddelerinin görüşülmesine geçil
miştir. 

Teklif ile uygulamadaki zorluklar ve anlaşılmaz haldeki hükümler nedeniyle değerlenme resminin gereği 
gibi uygulanabilen bir vergi olmaktan uzaklaşan İşgal Harcı. Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi, Akarya
kıt Tüketim Vergisini yeniden düzenlenerek getirilmiştir. 

Ayrıca Devlet kuruluşlarıyla işletilen demiryolu, denizyolu, havayolu taşımacılığının vergilendi
rilmesine paralel olarak karayolu taşımacılığı da çağın gerçeklerine uygun olarak vergilendirilmiş ve 
karayolu yük ve yolcu taşımacılığından bir payın b3tediyelere gelir kaynağı olarak verilmesi de kabul 
edilmiştir. 

Aynı şekilde, İşletme Vergisine tabi olan lüks eğlence vergileri ve Hizmet İşletmeleri Vergisinin TRT İlan, 
Reklam Resminin belediyelere aktarılması belediyelere gelir kaynağı olmasıyla birlikte denetimde etkinliği 
sağlamak açısından da olumlu bir yaklaşım olacağı düşüncesiyle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz; 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ilkeleri doğrultusunda yerel yönetimlerin; görev, kay
nak ve personel gibi sorunlarım çözebilmeleri, kendilerine verilen görevleri için üretici ve kaynak yaratıcı 
bir niteliğe kavuşturulmalarını sağlayıcı yenilikleri getiren Millet Meclisi metninin maddelerini de aynen 
kabul etmiştir. 

Komisyonumuz sözü edilen teklifin. Anayasamızın 92 nci maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda 15 gün içinde görüşülmesi zorunluluğunu göz önüne alarak, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

İşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan. Başka nveik'ili Sözcü 
Trabzon Zonguldak Balıkesir 

Hasan Güven Muhalifim, şerh eklidir. Nejat Sarhcah 
Ahmet Demir Yüce 

Kâbip Afyonkarahisar Ankara 
Niğde Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim eklidir. 

Abdullah Emre İleri Kâzım Ko.raağaçlıoğlu Yiğit Köker 
Toplantıya katıldı 

İmzada bul'unamadi 
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Aydın 
Muhalefet şerhim eklidir. 

İskender Cenap Ege 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Ü. 
Bazı hükümlerine 

Muhalifim. Muhalefet şerhim 
M'i siktir 

Zeyyat Bay kar a 

ErizAnican 
Nîyazii Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Muzaffer Şamiloğlu 

(Konya 
Mukbil A bay 

Ordu 
İ dr is Gür soy 

Samsun 
Bahri Cömert 

Tabii Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

Suphi Karaman 
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MUHALEFET ŞERHİ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine aşağıdaki nedenler
le muhalifiz. Şöyleki : 

1. Geniş vatandaş kitlelerini ezcümle memur, işçi, esnaf ve kamunun diğer kesimlerini yakından ilgilen
diren böyle bir değişiklik teklifinin mükellefi, matrahı, tahsil şekli, tahsil zamanı ve Türkiye'nin içinde bu
lunduğu ekonomik şartlar gözönünde bulundurulmak suretiyle yapılacak ciddi çalışmalar sonunda belediye 
hizmetlerinden yararlananların mali güçleri de dikkate alınmak suretiyle hak ve nasafet kaidelerine uygun 
bir tarzda ve Hükümet tarafından hazırlanması gerekirken, bu lazimenin iktidarın büyük kanadı Cumhu
riyet Halk Partisi Grup Baş'kanvekili ve arkadaşlarının hiç bir ciddi tetkike dayanmadan alel acele hazırladık
ları bir kanun teklifiyle gerçekleştirilmesine çalışılmasına. 

2. İktidarın daha henüz bir kaç ay önce Meclislerden geçirmiş bulunduğu 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında öngördüğü a) ihracatı geliştirme ve teşvik, b) Türkiye büyük döviz kaybına sebep olduğu gerekçe
siyle karayolu taşımacılığına karşı denizyolu nakliyatının geliştirilmesi ve öncelik tanınması prensiplerine 
aykırı bulunması. 

3. Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin aciz ve tutarsız ekonomik politikası nedeniyle 14 ay
lık iktidarları döneminde her gün biraz daha ağırlaşan hayat şartlan ve ülkeyi kemiren Çf 70'in üzerinde ta
hakkuk eden enflasyonu daha da artırıcı nitelikte bulunması sebebiyle. 

4. Kanun teklifinin Türkiye'nin dahil bulunduğu beynelmilel antlaşma ve anlaşmalara ters düşen ve 
zaten sarsılmış bulunan dış itibarımızı bu niteliği dolayısıyla bir defa daha zedeleyeceği ve bu zedeleme 
sonunda daha ziyade karayolunu tercih eden yaş meyve, sebze ve benzeri mahsul ihracatçılarını ve müs
tahsillerini müşkül duruma sokmasının muhakkak bulunduğu. 

5. Uzun yıllar çalışıp didinerek edindikleri ikameüerine ait meskenlerin zaten ağır olan vergilerini da
ha da ağırlaştırmak bu meskenlerin Belediye Meclislerinin alacakları bazı indi kararlarla ezcümle kat adedi
nin yükseltilmesi gibi nedenlerle ödeme güçlerinin çok Üstünde değerlendirme resmi muhatabı olacak dar ve 
orta gelirli vatandaşlarımızı bu cephesiyle de müşkül durumlara sokacak ve perişan edecek bulunması. 

Belediyelerin zaten çok şişkin bulunan ve Komisyonda Yerel Yönetim Bakanının bizzat ifade ettiği gi
bi bir kısmının aydan aya maaş almak için Belediyelerine uğradığı memur ve hizmetli sayılarında büyük 
ölçüde artışlara neden olacak hükümleri taşıdığı cihetle 

6. Fakir fukaranın ve dar gelirli vatandaşlarımızın alışverişte tercih ettikleri pazarlarda bulunan pazarcı 
esnafının ve mahdut sermayeleri ile hayatlarını sürdürmek gayesi içinde bulunan seyyar satıcıların bu faali
yetlerine konulan ve yükseltilmesi Bakanlar Kurulunun insafına terkedilmiş bulunan resimler dolayısıyla. 

7. Nihayet ekonominin kaidelerine riayet etmeyen, bu yüzden Türkiye'nin içerde ve dışarda itibarını bü
yük ölçüde kaybetmesine sebep olan, ismi koalisyon olmasına rağmen her türlü karar ve davranışında bir
takım tavizler vermek durumunda kalıp, bu tutumu nedeniyle Türkiye'yi yaşanılmaz hale getiren bugünkü 
Hükümete güvenmediğimiz için teklifin tümüne karşı bulunduğumuz, bu karşı bulunuşta en büyük nedenin 
Yüce Senato kürsüsünde milletimizin refah ve saadetine hizmet için ettiğimiz yemin olduğunu ve yukarıda 
tafsilen ve kısaca arz ettiğimiz muhalefet nedenlerimizi Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda da şifahen 
arz edeceğimizi beyan ederiz. 

Ankara Senatörü Aydın Senatörü 
Yiğit Köker İskender Cenap Ege 

Zonguldak Senatörü Afyonkarahisar Senatörü 
Ahmet Demir Yüce Kâzım Karaağaçhoğlu 
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MUHALEFET ŞERHİ 

İlişik yasa teklifi, belediyelerin gelir kaynaklarını artırma amacını taşımakta olması bakımından destek
lenmeye ve biran önce kanunlaşması sağlanmaya değer bir girişim olarak görüyorum. 

Ancak yasa teklifi, herhalde acele hazırlanmış ve acele görüşülmüş olacak ki bazı önemli hataları, ek
siklikleri ve uygulama olanaksızlıklarını taşımakta ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna bu haliyle gel
mektedir. Bu hata, eksiklik ve uygulama olanaksızlıkları özet olarak şunlardır : 

1. Teklifin birinci maddesi karayollarında şehirlerarasında ve yurt dışına yapılan yük ve yolcu nakliyatın
dan belediye payı alınmasını öngörmektedir. Ancak getirilen usul eksik gelirin, kontrolü ve uygulaması ola
naksız, ihracatımızı pahalılandırıcı, karayolu nakliyatı üzerinde anlaşmamız bulunan yabancı memleketlerle 
anlaşmazlıklara ve onların karşı tedbirlerine neden olmak gibi sakıncaları taşımaktadır. 

2. Değerleme resmi ile ilgili üçüncü madde amacı yeter açıklıkla kavramamaktan başka, değerlenme res
mi beş yıl içinde ödeninceye kadar, arsaya da binanın satışını yasaklamakta, üzerinde ipotek, intifa hakkı 
ve benzer aynı hak tesis edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Böyle bir düzenleme Anayasanın mülkiyet 
hakkı anlayışının özü ile çelişir bir durum göstermektedir. Belediyeler dahil ,kamu alacaklarının nasıl tah
sil edileceğini ve bunların teminat altına alınmaları usulleri (Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
6183 sayılı Kanunla) düzenlenmiştir. Belediyelerin değerlenme resmi alacaklarının da bu yasa çerçevesi için
de teminat altına alınması gerekir: Yoksa değerlenen binaya arsa sahibinin mülkiyet hakkını her yönüyle sı
nırlandırarak değil. 

3. Yasa teklifinin 11 nci maddesinin (c) bendi, ya anın kapsadığı alandaki vergilemelerde güvenliği ve 
basitliği sağlamak amacıyla tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri yap
mak ve gerekli önlemleri almak hususunda Maliye Bakanlığına yetki vermektedir. Bu haliyle bu bent bir 
yetki kanunu görünümündedir ve çok geniş bir alanı kaplamaktadır; kanunla düzenlenmesi gereken husus
ları Maliye Bakanlığının tasarrufuna terk etmektedir. 

Komisyonda Hükümet temsilcilerince yapılan açıklamalar bunu kanıtlamıştır. Bu nedenlerle yasa tekli
fimin yukarıda belirttiğim maddelerine karşıyım. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Z ey yat Bay kara 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN UYSAL VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1.7.1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanonunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1.7.1948 tarih ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 7. — Yük ve Yolcu Taşıma Ücretlerinden Belediye Payı : 
Bir belediye ve mücavir alan sınırlan içinden hareket ederek, şehirlerarasında veya yurt dışına yük 

veya yolcu motorlu kara taşıtlarının taşıma (bilet, fatura, manifesto vb.) bedellerine; yolcu taşımaların
da % 10, yük taşımalarında % 5 belediye payı eklenir. 

Taşıma bedellerine eklenen paylar, bu taşıtları işletenler tarafından bilet ve benzeri taşıma belgesi
nin satıldığı veya düzenlendiği yer belediyesine, kesildiği ayı izleyen ayın 15 noi günü akşamına kadar 
bir beyanname ile yatırılır.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temizleme ve Aydınlatma Harcı : 

Madde 9. — Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan ve Emlâk Vergisi Kanunu kapsamına 
giren bina ve arsalar; istisna ve muaflıklar dikkate alındıktan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen Emlâk Ver
gisinin % 50'si oranında Temizleme ve Aydınlatma Harcına tabidir. 

Emlâk Vergisi Kanununa göre emlakin mükellefi olanlar, bu harcın da mükellefidir. Bu harç, Emlâk 
Vergisi Kanununda yazılı hükümler uyarınca Emlâk Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesince tarh, tahak
kuk ve tahsil edilir. 

Bir vergi dairesinin faaliyet bölgesi içinde yapılan Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatının tamamı 
belediyelere, Emlâk Vergisi payları ile birlikte ödenir. Vergi Dairesinin faaliyet bölgesinde birden fazla be
lediye bulunması halinde her belediyeye düşen pay son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre hesaplanıp 
dağıtılır.» 

MADDE 3. — Aym Kanunun 16 ncı maddesi aşa ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Değerlenme Resmi 

Madde 16. — A) Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarınca yapılan fiziki ve sosyal altyapı veya imar, 
bayındırlık gibi kentsel faaliyetlerle düzenlemeler ya da bu konularda alınacak kararlar (kamulaştırmalarla 
imar planı, plan değişikliği, mevzi imar planı, imar programı dahil) sonucu değeri artan taşınmazlar, bu faali
yet ve düzenlemelerin yapılması ya da kararların alınmasında, eski rayiç değeri ile yeni rayiç değeri arasın
daki fark üzerinden değerlenme resmine tabidir. Bakanlar Kurulu, resmin konusuna giren kentsel faali
yet, düzenleme veya kararları, kapsam, nitelik ve değerlenmeye etkileri yönünden belirlemeye yetkilidir. 
İbadethaneler, genel ve katma bütçeli idarelerle öze! idare ve belediyelere ait her çeşit taşınmazlar bu re
simden müstesnadır. 

B) Değerlenme resminin mükellefi, değeri artan taşınmazların malikleridir. Kat mülkiyetine tabi taşın
mazlarda her bağımsız bölüm bu resmin uygulanmasında bağımsız taşınmaz sayılır. 

C) Değerlenen taşınmazın eski ve yeni rayiç değeri. İstimlak Kanununda düzenlenen Kıymet Taktir 
Komisyonlarınca saptanır. 

Değerlenme resminin konusuna giren olayların ortaya çıkması halinde belediye başkanları ilgili mahalli 
mülki amirleri aracılığı ile bu komisyonları faaliyete geçirir. Bu konuda takdir komisyonları çalışmaları
nın gerektirdiği giderler belediye bütçesinden karşılanır. Komisyonca takdir edilen değerlere belediyeler ve 
mükelleflere itiraz edebilir. 

D) İmar planı, mevzi imar planı, imar programı ve plan değişikliği sonucu getirilen değer artırıcı imar 
hakları sonucu artan değerlerde, değerlenme resmi oranı % 20, diğer tüm değerlenmelerde % 40'dır. Bu 
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onanlar, ekonomik durum ve kentsel gelişmeler gözönüne alınarak Bakanlar Kurulunca % 10'a kadar indi
rilebilir. 

E) Değerlenme resmi, mükelleflerince 5 yılda ve her yılın Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 5 eşit 
taksitte ödenir. Değerlenme resmü tamamen ödenmedikçe taşınmaz malın satışı yapılamaz, üzerinde aynı 
bir hak tesis edilemez. 

Bu amacı sağlamak için resmin konusuna giren ve konudan çıkan taşınmazlar tapuya bildirilir. 
Kamulaştırılan yapı ve arsaların resim borcu, kamulaştırma bedelinden kamulaştıran daire veya kuru

luş tarafından mal sahibi hesabına belediyeye ödenir. Değerin artması bir 'kısmının kamulaştırılmasından ileri 
gelen taşınmazlardan alınacak resmin tamamı, kamulaştırma bedelinden indirilir. 

Kamulaştırılacak yer mal sahibi tarafından belediyeye bağışlanırsa, bu yerin değeri değerlenme resmin
den indirilir.» 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 19. — A) Küçük Deniz Nakil Vasıtaları Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve nehirîerde kullanılan veya belediye içindeki liman dairesine 

kayıtlı olan yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel teknelerden 250 ilâ 5 000 lira ara
sında, küçük deniz nakil vasıtaları resmi alınır. 

B) Liman îşgal Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak durup denizi veyahut göl ve nehirleri işgal 

eden veyahut depo vesair surette kullanılan ve yukarıdaki (A) fıkrası kapsamına girmeyen her türlü deniz 
nakil vasıtalarından rüsum tonilato başına günlüğü 100 ila 1 000 kuruş arasında liman işgal resmi alınır. 

A) ve (B) fıkralarında yazılı resimler liman dairesince tahsil olunarak ilgili belediyeye verilir. Beledi
yeler isterlerse bu resmi doğrudan doğruya tahsil etmeye yetkilidirler. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tabela ve Unvan Vergisi : 

Madde 21. — Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulunulan 
bütün işyerlerinin kapılarına veya elverişli diğer yerlerine faaliyet sahibi gerçek veya tüzelkişinin adı, so
yadı ve ticaret unvanı ile işinin niteliğini belirten bir tabelanın asılması zorunludur. 

Belediyeler asılacak tabelâların büyüklüğünü sınırlamaya, asılış şekillerini düzenlemeye ve bu konuda 
yasaklayıcı hükümler koymaya, bunlara uyulmaması halinde, tabelaları indirmeye ve uygunlarının astırıl-
masını sağlamaya yetkilidir. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarda tabelâ asılması yükümlülüğünü doğuran ticari, sınai veya mes
leki bir faaliyette bulunanlar, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Tabela aşılmaması mükellefiyeti kaldırmaz. 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde (15 ve 18 numa
ralı fıkraları hariç) sözü edilen kurum ve müesseseler tabela ve unvan vergisinden muaftır. 

Tabela ve unvan vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı tarifede belirtilen hadlere göre tahsil olunur. 
Tabela ve unvan vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyetin yapıldığı bütçe yılıdır. Birinci altı aylık 

dönem içinde işe başlayanlardan vergi tam olarak, ikinci altı aylık dönemde başlayanlardan ise yüzde elli 
indirimli olarak alınır. Birinci altı aylık faaliyet dönemi içinde işin bıratolması halinde o bütçe yılma ait 
verginin yarısı alınmaz. 

Tabela ve unvan vergisi, ticari, sınai ve mesleki faaliyet sahiplerinin faaliyette bulundukları yerin beledi
yesince, mükellefin beyanı üzerine tahakkuk fişi esasma göre tarh ve tahakkuk ettirilir. Mükellefiyet devam 
ettiği sürece sınıf ve nüfusta bir değişiklik olmadıkça sonraki yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve 
vergi bütçe yılının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. Bir beldede il'k defa belediye teşkilatı kurulduğu veya 
mevcut bir belediyenin ya da mücavir alanlarının sınırları değiştirildiği takdirde ilgili belediye, mükellef
leri genel beyana çağırır. 
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Genel beyana çağrı tarihinden itibaren 2 ay içinde mükellefler beyanda bulunmaz veya değişiklikleri sü
resinde bildirmezlerse 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 30 ncu maddesine göre vergi idarece 
tarh olunur. 

Bu vergi, aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışan mükellefler adına ayrı ayrı tarh olunur. 
Bu verginin mükellefleri, her ne suretle doğarsa doğsun tabela asma yükümlülüklerini, vergi tarifesinde 

gösterilen sınıflarını, tabelalarda belirtilecek hususları, vergiyi tarhedecek olan belediyeye yazılı olarak bil
dirmek zorundadırlar. Beyannamenin biçim ve içeriği ilgili bakanlıkça saptanır. 

Mükellefler yeni işe başlama sınıf değiştirme ve işi terk gibi durumlarda bir ay içinde beyanda bulun
makla yükümlüdürler. 

Tabela ve unvan vergisi Mayıs ve Ekim aylarında makbuz karşılığında olmak üzere iki eşit taksitte öde
nir. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, tahakkuk eden vergi, normal taksit zamanlarında olmak 
üzere iki eşit taksitte, ilk taksit zamanı geçmiş ise verginin tamamı Ekim ayında, son taksit zamanı da geç
miş ise beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Tabela ve unvan vergisinin ödendiğini belgelemek üzere belediyeler «Tabela Asma Karnesi» düzenleme
ye ve buna özel damga vurmaya veya vurdurmaya yetkilidirler. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 21 nci maddesinden sonra aşağıdaki mükerrer 21 nci madde eklenmiştir. 

«İlan ve Reklam Resmi : 

MÜKERRER MADDE 21. — A) Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan 
ve reklamlar, İlan ve Reklam Resmine tabidir. 

İlan ve Reklam Resminin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tü
zelkişilerdir. Türkiye'deki ilan ve reklam araçlarıyla yapılmak üzere yurt dışından gönderilen ilan ve rek
lamların resmi, bunları Türkiye'de dağıtan veya dağıttıranlar ve teşhir eden veya ettirenler tarafından öde
nir. 

Maktu tarifeye tabi ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar, bu ilan ve reklamlara ait resmin mükelleflerince 
ödenmiş olduğunu aramak zorundadırlar. Aksi takdirde bu kimseler resmin ve cezanın ödenmesinden so
rumludurlar. 

Nispi tarifeye tabi ilan ve reklamları başkaları adma kendi araçlarıyla yapanlar, yaptıkları ilan ve rek
lamlara ait resimlerin mükellefler adına ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 

B) Aşağıdaki ilan ve reklamlar resimden müstesnadır. 

1. Gazete ve dergilerde, yalnızca söz konusu gazete ve dergilerle ilgili olarak yapılan ilan ve reklam
lar ile kitap ve dergilerin kapaklarında veya içerisinde yazarın veya baskıyı yapan müessesenin öteki yapıt
larını gösteren ilanlar; 

2. Kayıp kişilerin aranmasına ilişkin ilanlar ile gerçek kişilerin iş arama ilanları ve ölüm ilanları; 
3. a) Genel ve katma bütçeli idareler ile genel bütçeden ödenek alan kamu kurumları, kamu yararına 

olan dernekler, sendikalar ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kuruluş amaçlarına uy 
gun olarak yapılan ilan ve reklamlar, 

b) İl özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler ve İller Bankası ile ortaklarının adı 
geçen kuruluşlar adma yapılacağı ilanlar; 

c) Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin yapacağı her türlü ilan ve reklamlar. 

Yukarıdaki idarelere bağlı olup ayrı tüzelkişiliğe sahip olan iktisadi işletmeler bu muaflıktan yararla
namazlar. 

4. Ticaret, sanayi ve ziraat odaları ve köy kalkınma ve tarımsal amaçlı kooperatifleri birlikleri merkez 
birliği (Köy - Koop), Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile bunların birlikleri tarafından yalnızca ülke ürünle
rinin, mallarının ve turizminin reklamını ihtiva etmek ve herhangi bir ticari veya sınai kuruluşa ait olmamak 
üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi ve tarım 
müesseselerinin sadece isim ve ticaret unvanları ile adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, 
katalog ve dergiler (Bunlarda yer alan ve müesseselerin uğraş alanlarına giren ilan ve reklamlar hariç); 
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5. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak kamuya yararlı sandalya sıra, salıncak, şemsiye, bank 
gibi araç ve gereçler. 

c) Bu resim, Kanuna ekli (2) sayılı tarifedeki had ve oranlarda, ilan ve reklamların cins ve niteliklerine 
göre «Maktu» veya değer esası üzerinden «Nispi» olarak alınır. 

Nispi resme tabi ilan ve reklamlarda resim matrahı, bu ilan ve reklamların yapılması karşılığı olarak 
her ne nam ile olursa olsun nakten veya hesaben ödenen ücrettir. 

İlan ve reklam yapan basın, sinema, tiyatro ve b.nzeri yayın ve eğlence işletmelerinin, kendilerine bağlı 
olarak kurdukları ilan ve reklam acente ve prodüktörleri vasıtasıyla sağladıkları ilan ve reklamların ücret
leri, kendilerine bağlı olmayan emsali acente ve prodüktörlüklerden elde olunan normal ücretlerden düşük 
olamaz. 

Maktu resimler, mükellefin ilan veya reklamın yapılmasından önce vereceği yazılı bildirim üzerine; nispi 
resimler ise sorumlunun veya mükellefin ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ay içinde vereceği (her 
ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alrn&n ilan ve reklam ücretleri ile bunları ödeyenleri gösteren) 
beyanname üzerine; 

1. Maktu tarifenin 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların dağıtıldığı, yayın
landığı veya teşhir edildiği yer belediyesince, 

2. Nispi tarifenin 2 nci bendinde yazılı ilan ve reklamlarda, bu ilan ve reklamların basıldığı yer bele
diyesince, 

3. Maktu tarifenin 5 nci nispi tarifenin ise 1 nci bendinde yer alan ilan ve reklamların resmi, yayının 
yapıldığı yer belediyesince, 

4. Birden fazla yerde basılan yayın vasıtalarında yayımlanan ilan ve reklamların resmi, aynı ilan ve rek
lamın birden fazla yerde basılan nüshalarda yer alması halinde yayın vasıtasının merkezinin bulunduğu yer 
belediyesince, bir yerde basılan nüshalarda yer alması halinde o yerin belediyesince, 

Tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Ancak nisbi tarifenin 1 nci bendinde yer alan Radyo ve Televizyonda 
yapılan ilan ve reklamlar nedeniyle belediyeye ödenen resimler, ilgili belediyece 15 gün içerisinde İller Ban
kasında Yerel Yönetim Bakanlığı emrine açılacak fona yatırılır. 

Bildirim ve beyannamelerin biçim ve içeriği ilgili bakanlıkça belirlenir. 

D) Maktu tarifeye tabi ilan ve reklamların resmi makbuz karşılığında peşin olarak, nisbi tarifeye tabi 
ilan ve reklamların resmi ise bildirim süresi içinde ödenir. 

Belediyeler gerekli görülen hallerde, resmi ödenmiş olduğunun belirtilmesi amacıyla, ilgili ilan ve reklam 
üzerine özel damga koymaya veya koydurmaya yetkilidirler. 

Bu madde hükmüne göre ödenen resimler, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin matrahlarının tespitinde gider 
olarak kabul edilmez. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi : 

Madde 27. — A) Konu : 
Bir belde sınırları ile o beldenin mücavir alanları içinde bulunan eğlence yerleriyle, gerek o belde sınır

ları ve mücavir alanları içindeki ve gerekse dışındaki hizmet işletmelerinde yapılan faaliyetler, bu Kanuna 
ekli (3) sayılı tarifede gösterilen oranlarda Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmine tabidir. 

B) Mükellef : 
Resmin mükellefi eğlence yerleri ile hizmet işletme lerini işleten veya bu yerlerde eğlence tertip eden ger

çek ve tüzelkişilerdir. Eğlenceyi tertip edenlerin, bu yerin işleticisi olmamaları halinde, söz konusu yer
leri işletenler resmin ödenmesinden sorumludurlar. 

Müşterek bahislerde mükellef, bunları tertip edenlerdir. 
C) İstisnalar : \~~ 
1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler vesilesi ile resmi kuruluşlarca düzenlenen ve ka

zanç amacı gütmeyen tören, şenlik, spor, yarışma ve gösterileri, balo, temsil ve benzeri faaliyetler, 
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2. Kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, 
sergi ve benzeri faaliyetler vesilesiyle resmi kuruluşlarca veya resmi kuruluşların desteği ile tertip edilen eğ
lenceler, 

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri ve si
yasi partiler tarafından hâsılatı tamamen kendilerine kalmak veya bir hayır amacına tahsis edilmek üzere 
tertiplenen eğlenceler (Şu kadar ki orduevlerinde ücretle gösterilen filmler ile bu bentte sözü edilen kuru
luşların ve derneklerin yaran ileri sürülerek başkaları tarafından düzenlenen eğlenceler istisnadan faydalana
mazlar.) 

A. Tiyatro, Karagöz ve ortaoyunlan. 

D) Matrah : 
Resmin matrahı, biletle girilen eğlence yerlerinde sağlanan gayrisafi hasılat; biletle girilmeyen eğlence 

yerleri ve hizmet işletmelerinde ve biletle girilmekle beraber, ayrıca ücret veya konsumasyon bedeli alınan 
eğlence yerlerinde bilet bedeli dahil toplam gayrisafi hasılat; müşterek bahislerde ise bahsi tertip edenlere 
kalan gayrisafi hasılattır. 

Biletle girilen eğlence yerlerinde gayrisafi hasılat, bilet bedellerinden, resim hariç olmak üzere eğlenceyi 
tertip edenlere kalan toplam gayrisafi hasılatı ifade eder. 

E) Resmin Ödenmesi : 
1. Bilet kullanılması mecburi olan yerlerde resim, bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve özel 

damga konulduktan sonra ilgili belediyeye ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde, 
peşin olarak ödenen resim geri verilir. 

Resmi kuruluşlarca yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile-bir
likte alman resim, satılan biletler tutarına göre, en geç bir hafta içinde ilgili belediyeye yatırılır. 

2. Biletle girilmeyen yerler ile müşterek bahislerde, her aya ait resim, o ayı izleyen 7 gün içinde ilgili 
belediyeye bir beyanname ile yatırılır. 

Hizmet işletmelerinden belediye hudutları ve mücavir alan dışında bulunanların resimleri, yol bağlantısı 
en yakın olan belediyeye ödenir. Anlaşmazlık halinde en yakın belediyeyi, ilgili Bakanlık saptar. Şu kadar 
ki; bunlardan köy hudutları içinde olanlarca ödenen resmin °/c 10'u belediyelerce ilgili köy tüzelkişiliğine 
verilir, 

Bilet usulüne tabi olmayan eğlence yerleri ve hizmet işletmelerinde, belediyeler hazırlayacakları mühür
lü veya soğuk damgalı faturaları veya mükelleflerce bastırılacak adisyonları onaylamak suretiyle kullandır
maya yetkilidirler. 

Belediyelerce resmin, biletlere matbu damga konulması suretiyle ödenmesi zorunlu kılınabilir. Basılı dam
ganın yetiştirilememesi gibi haklı sebeplerin bulunması halinde belediyenin yazılı müsaadesi ile basılı damga
sız bilet kullanılabilir. 

Bu resim hasılatının % 10'u, bulunan yerlerde darülaceze hissesi olarak ayrılıp belediyece söz konusu mü
esseseye ödenir. % 10'u da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları içinde Verem Savaş Derneği Teşkilatı 
varsa, yardım alarak bu derneğe verilir. Böyle bir kuruluş yoksa doğrudan doğruya belde içindeki Çocuk Esir
geme Kurumuna verilir. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İşgal Harcı s 

Madde 28. — A) Aşağıda sayılan, yerlerin, satış yapmak veya sair maksatlarla işgal edilmesi işgal har
cına tabidir : 

1. Pazar kurulan yerlerin, panayırların, meydanların, mezat yerlerinin satıcılar (Seyyar satıcılar ile işpor
tacılar dahil) tarafından işgali; 

2. Yol, meydan, pazar gibi umuma ait yerlerden bir kısmının geçici olarak herhangi bir amaçla işgali; 
3. Belediyelere tahsis olunacak toptancı ve perakendeci hallerinde bu maksada uygun kullanımlar için 

ayrılan belirli yerlerin işgali; 
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4. Motorlu kara taşıtlarının ve römorkların park edilmesi için tahsis edilen ve esasları belediye meclis
lerince tespit edilen düzen içinde işletilen yerlerin taşıt araçları ile işgali (2 tekerlekli taşıtlar hariç). 

B) İşgal harcını, işgal için izin alanlar ile söz konusu yerleri bizzat veya araçları vasıtasıyla işgal eden
ler, ödemekle mükelleftirler. 

C) İşgal harcının matrahı; (1), (2) ve (3) No. lu bentlerde yazılı yerler için, işgal edilen yerlerin metre
kare olarak alanı, (4) No. lu bentte yazılı hallerde ise taşıt adedidir. 

Harcın hesabında, metrekarenin kesirleri tam itibar olunur. 
D) Harç, ilgili belediyenin yetkili memurlarınca bu Kanuna ekli (4) sayılı tarifeye göre, makbuz kar

şılığında tahsil olunur. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi : 

Madde 30. — Rafinerilerden ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depolarından yapılan akar
yakıt teslimleri Akaryakıt Tüketim Vergisine tabidir. 

Bu verginin uygulanmasında; normal ve süper benin, gazyağı, motorin ve Fuel - Oil'ler akaryakıt; akar
yakıtın rafineri depolarından ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depolarından satışı (rafinerile
rin, dağıtım şirketlerine satışı hariç) teslim sayılır. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Rafineri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükelleflerden kese
rek ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorumludurlar. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal benzin, gazyağı, motorin ve Fuel - Oil'lerin tonundan en az 
20 lira ile en çok 200 lira olarak, alınır. Bu hadler aracında değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bakanlar Kurulunca bir değişiklik yapılıncaya kadar verginin en az haddi uygulanır. 

Sorumlu rafineri şirketleri ile dağıtım şirketleri, birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri kapsayacak 
şekilde düzenleyecekleri beyannamelerini, söz konusu dönemi izleyen 20 gün içinde bağlı oldukları Maliye 
Vergi Dairesine vermek ve Akaryakıt Tüketim Vergisi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara 
Yardım Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu vergiye eklenen % 50 oranındaki payı, aynı süre 
içinde yatırmak zorundadırlar. 

İlgili Maliye Vergi Daireleri bu vergileri ve Asker Ailelerinden muhtaç olanlara ait payı, tahsilini takip 
eden bir ay içerisinde İller Bankasında açılacak özel bir fona yatırırlar, fondaki bu para belediyelerin son 
nüfus sayımındaki nüfuslarına göre dağıtılır. 

MADDE 10. — Aynı Kanununun 40 ncı maddesli aşağıdaki şekilde değiştirilrriiştöir. 
«Maidde 40. — Bu kanunun 1 ve 2 nci maddelerim'de yazılı belediye paylarından ve 25 nci maddesinde 

yazılı Tellâlkk Resimlinden İller Barakasında Yerel Yönetim Bakanlığı emrinde toplanan paralar belddiyelere 
ait paylar olup, bunjlar her ayın sonunda, bartkaca, san nüfus sayımındakıi nüfus miktarlarına göre doğ
rudan doğruya 'belediyelere dağıtılır.» 

MADDE 11. — Maktu resim ve harçlarla, para cezaları : 
Belediye Gelirleri Kanonunda bahsi geçen ve bu kanun >üle değiştirilmemiş bulunan maktu resim ve 

harçların miktarı, önıaz 25 en çok 50 kat; çeşitli belediye kanunları ile tüzük ve yönetmeliklerinde öngörü
len para cezaları ise en. az 10, en çok 20 kat artırıl muştur. 

Alınacak ceza miktarı 40 000 lirayı aşamaz. Sözkonusu kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca hükme
dilecek ticaret, saın|at ve meslekten men cezaları, beher günü için 1 000 lira (bar, gazlino ve pavyonlarda 
beher gün için 10 000 lira, diğer eğlence yerlerinde beher gün için 5 OOö lira) hesabı ile para cezasına 
çevriiebiılir. 

Müşterek ve Son Hükümler : 

MADDE 12. A) Bu kanunda yazılı vergi, resim ve harçların evijaz ve ençok miktarları arasında deği
şiklik yapmaya Balkanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılıncaya kadar maktu tari
felerdeki en az miktarlar uygulanır. 
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B) Belediye Gelirleri Kanunda bahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahak
kuk, tahsilli ile ilgili olarak, belediyelerce yetkili kıhnıacalk kişiler, mükellef ve sorumlular nezdinde gerek
li inceleme yapabilirler. 

C) Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığının da görüşünü alarak, bu kanunla yenliden düzenlendn 
veya değişiklik yapılan vergi, reslim ve harçlarla ilgili olarak, vergilemede güvenliği ve basitliği sağlamak 
amacı ile tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri de dahil olmak üzere, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve önlem
leri almaya yetkilidir. 

D) Emlak Vergi değerlerinin, vergi dairelerince yenidaij takdir ettirilmesi ile ilgili çalışmalarda ve 
Emlak Vergisi uygulamasına ilişkin hususlarda belediyelerle vergi daireleri gerekili işbirliği yaparlar. 

E) Maliye Bakanlığı yıllık miktarı 1 000 lirayı geçmiyen vergi, resim ve harçları bir taksitte ödet
meye yetkilidir. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 13. A) 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 13 ncü maddesinin (A) ve 
(E) fıkralarının ikinci paragrafları ile aynı Kanunun 42 ve 45 nci maddeleri; 

C) 23.5.1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine dair 
kanunların ilan ve reklâmlara ilişkin, hükümleri; 

D) İmar ve İskan Bakanlığı Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 18 nci maddesi; 

Geçici Hükümler : . 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yat, kotra ve her türlü içten ve dıştan takma motorlu tekneleri elinde bulundu
ranlar, ilgili belediye ve liman başkanlığına üç ay içinde bildirimde bulunmak ve kayıtlarını yaptırmak; ver
gi beyannamelerini ise yine aynı süre zarfında ilgili belediyelere vermek zorundadırlar. 

Bu Ziorunluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun kaçakçılığa ilişkin hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İlk uygulama yılında, yürürlük tarihinde Emlak Vergisi taksit ayı geçmiş ise bu 
taksit ile ilgili döneme ait Temizleme ve Aydınlatma Harcı alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tabela ve unvan vergisine tabi olacak 
şekilde bir işyerinde ticari, sıinaı ve mesleki faaliyette bulunmakta olanlar, belediyelerin genel beyan çağrı
sından itibaren 2 ay içinde beyanda bulunmak ve mükellefiyetlerini tesis ettirmek zorundadırlar. 

İlk uygulama yılında, yürürlük tarihinde taksit ayı geçmiş ise. bu taksitle ilgili döneme ait Tabela ve 
Unvan Vergisi alınmaz. 
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Yürürlük : 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarikinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerimi Maliye ve Yerel Yöiaetim Bakaniık'ları yürütür. 

TEKLİFE BAĞLI CETVELLER 

(1) Sayılı Tarife 

«Tablo ve Unvan Vergisi» 

Belediye 
Nüfusu 

10 000 den aşağı 
10 001-30 000 

30 001-100 000 
100 001-200 000 
200 001-500 000 

500 001 den yukar 

Kurumlar 
en az - en çok 

TL. 

350-1 250 
500-3 000 
500-3 500 

1 250-7 500 
1 750-15 000 

ı 5 000-25 000 

I nci Sınıf 
tüccarlar 

en az - en çok 
TL. 

250 - 1 '000 
400 - 2 000 
750 - 3 000 

1 000 - 6 000 
1 500 - 9 000 
3 000 - 1 5 000 

II nci Sınıf 
tüccarlar 

en az - en çok 
TL. 

150 - 400 
200 - 650 
300 - 1 000 
400 - 2 500 
500 - 3 000 
750 - 10 000 

Gerçek 
Usulde 

Gelir 
Vergisine 

tabi serbest 
meslek efbabı 

en az - en çok 
TL. 

200 - 400 
250 - 500 
400 - 750 
500'- 3 000 
750 - 4 500 

1 000 - 5 000 

Götürü Usulde 
Gelir Vergisine 

tabi ve iş
yeri bulunan ticari 

sınai ve mesleki 
faaliyet sahipleri 
en az - en çok 

TL. 

50 - 150 
75 - 150 

150 - 250 
200 - 1 000 
300 - 1 500 
500 - 2 500 
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(2) Sayılı Tarife 

«İlan ve Reklam Resmi» 

A) Maktu Resim Tarifesi : 
Resim MiktaK 

(TL.) 
en az en çok 

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabının çalıştıkları yerlere Tabe
la ve Unvan Vergisi gereğince asılması zorunlu olan tabela dışında asılan, takılan her çeşit 
levhalarla diğer yazı ve resimlerin diğer sabit bütün ilan ve reklamlar ile bunların birden çok 
cepheli veya yüzlü olanlarının toplam metrekaresinden yıllık olarak; 400 1 200 

2. Motorlu taşıt araçlarına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak; 400 1 200 
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, bina cephe veya yanlarına asılan bez 

veya sair maddeler vasıtasiyle yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden 
haftalık, olarak; 150 750 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak (Bun
lardan çok cepheli olanlarda, üzerinde ilan ve reklam olan her cephe metrekare hesabında ay
rı ayrı dikkate alınarak toplam metrekare üzerinden), 1 500 3 000 

5. tlan ve reklam maksadıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar 
veya benzerlerinin her biri için, 0,75 3 50 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metre
karesinden, 5 25 

Yukarıdaki fıkralara göre metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekare 
kadar olan kesirler yarım metrekare, yarım metrekareyi aşanlar ise bir metrekare sayılır. Levha 
üzerinde konulmayıp herhangi bir yüzeye yazıimak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan 
ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın ölçüsü esas alınır. 

1. 2 ve 4 no. lu bentler kapsamına giren ilan ve reklamların süresi 6 aydan az olursa, resim 
miktarı yarı nispetinde alınır. 5 ve 6 numaralı bentler kapsamına giren ve çok nüsha olarak ba
sılan ilan ve reklamlar üzerinde, basımevinin ticari unvanı ve nüsha adedi gösterilir. 

Resmin 
Oranı c/r 

B) Nispi Resim Tarifesi : 
1. Radyo ve televizyonda yapılan ilan ve reklamlar, 20 
2. Basım, ilan ve reklamlarından (her türlü gazete, dergi, broşür, kitap, adres kitabı, albüm, 

rehber, takvim ve benzerleriyle yapılan ilan ve reklamlarda) alınan ilan ve reklam ücreti üze
rinden, 5 

3. Sinema, tiyatro, hipodrum, stadyum gibi yerlerde görüntü veya sesle yapılan her türlü 
ilan ve reklamlardan alınan ücret üzerinden. 15 
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(3) Sayılı Tarife 

«Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi» 
Resmin 

Oram % 

I - Biletle girilen yerlerde, bilet bedeli üzerinden : 
1. Yerli film göstermelerinden : 
2. Yabancı film göstermelerinden : 
3. Müsamerelerde, konserlerde, hipodrum ve at yarışları yapılan yerlerde, spor 

de 
gösterilerin 

II - Biletle girilmeyen yerlerde : 
1. Bar, pavyon ve diskoteklerde, içkili ve çalgılı gazinolarda, 
2. Bezik, briç, bilardo, okey ve kanunen yasaklanmamış diğer benzer oyun salonlarında. 

3. Yalnızca içkili gazino, lokanta ve meyhanelerle (3 ncü sınıf ve daha aşağı olanlar hariç) 
kulüpler ve lokaller (spor klüplerinin dinlenme yerleri hariç) kafeterya, çay ve kır bahçeleri, 
birahaneler ve kokteyl salonlarında, 

4. Turistik sınıf oteller, belediye sınıfı lüks, ve 2 nci sınıf oteller, pansiyon, motel, rriokamp-
lar„ tatil siteleri ve dinlenme kamplarında, 

5. 26 ncı maddede yazılı olup yukarıdaki 1 ve 11 no. lu bentlere girmeyen yerlerde, 

30 
70 

15 

25 
10 

15 

10 
10 

Nüfusu 50 000!e kadar olan yerlerde 
Nüfusu 300 000'e kadar olan yerlerde 
Nüfusu 500 000'e kadar olan yerlerde 
Nüfusu 500 001'den yukarı yerlerde 

(4) Sayılı Tarife 

«İşgal Harcı» 

Günde m 
TL. 

2 "den 

Eıı az En çok 

1 

4 
8 

10 

15 
25 
50 
75 

Günde taşıt 
ve römork 
adedinden 

En az 

4 
6 
8 

10 

En çok 

20 
30 
40 
,50 

NOT : Taşıt ve römorkların park yerini 12 saat işgal ettikleri takdirde, harç yarı nispetinde alınır. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1.7.1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1.7.1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Madde 7. — Yük ve yolcu taşıma ücretlerinden belediye payı : 
Bir belediye ve mücavir alan sınırları içinden hareket ederek, şehirlerarasında veya yurt dışına yük veya 

yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarının taşıma (bilet, fatura, manifesto v.b.) bedellerine; yolcu taşımalarında 
% 10, yük taşımalarında c/c 5 belediye payı eklenir. 

Taşıma bedellerine eklenen paylar, bu taşıtları işletenler tarafından bilet ve benzeri taşıma belgesinin sa
tıldığı veya düzenlendiği yer belediyesine, kesildiği ayı izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar bir beyanna
me ile yatırılır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi aşajıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Temizleme ve Aydınlatma Harcı : 

Madde 9. — Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan ve Emlâk Vergisi Kanunu kapsamına 
giren bina ve arsalar; istisna ve muaflıklar dikkate alındıktan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak Vergisi
nin % 50'si oranında temizleme ve aydınlatma harcına tabidir. Mücavir alanlar içinde bulunmakla birlikte yo
lu. suyu veya elektriği gctürülmeyen ve temizlik hizmetlerinden yararlanmayan bina ve arsalardan (sınai ve tu
ristik tesisler hariç) temizleme ve aydınlatma harcı alınmaz. 

Son nüfus sayımına göre belediye sınırlan içindeki kent nüfusu 303 OOO'i aşan yerlerde, bu oranı bir mis
line kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Emlak Vergisi Kanununa göre emlakin mükellefi olanlar, bu harcın da mükellefidir. Bu harç, Emlak Ver
gisi Kanununda yazılı hükümler uyarınca Emlak Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesince tarh, tahakkuk 
ve tahsil edilir. 

Bir vergi dairesinin faaliyet bölgesi içinde yapılan temizleme ve aydınlatma harcı tahsilatının tamamı be
lediyelere, Emlak Vergisi payları ile birlikte ödenir. Vergi dairesinin faaliyet bölgesinde birden fazla belediye 
bulunması halinde her belediyeye düşen pay, son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre hesaplanıp dağıtılır. 

Belediyeler, ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmeleri işletenlerden temizleme ve aydınlatma harcı dışında, 
bu harca tabi diğer emlake göre bu işyerleri için yapılan munzam hizmetin karşılığı olarak, belediye meclisle
rinin bu munzam hizmete uygun şekilde düzenleyecekleri tarifeye göre bir ücret alabilirler. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Değerlenme Resmi : 

Madde 16. — A) Belediye veya mücavir alan sınırlarının genişletilmesi, bu sınırlar içinde imar planı 
yapılması (mevzi imar planları dahil) veya mevcut imar planlarında değişiklik yapılması (Bölge kat rejiminin 
değiştirilmesi veya bölge sınırlarının genişletilmesi dahil) sonucunda taşınmazların artan değerleri, bu faali
yetlere ilişkin kararların kesinleşmesinde, değerlenme resmine tabidir. 

İbadethaneler, genel ve katma bütçeli idarelerle, özel idare ve belediyelere ait her çeşit taşınmazlar bu re
simden müstesnadır. 

B) Değerlenme resminin mükellefi, değeri artan taşınmazların emlak vergisi mükellefidir. Kat mülki
yetine tabi taşınmazlarda her bağımsız bölüm, bu resmin uygulanmasında bağımsız taşınmaz sayılır. 

C) Değerlenen taşınmazın artan değeri, istimlâk Kanununda düzenlenen kıymet takdir komisyonların
ca saptanır. Bu değerin saptanmasında Emlâk Vergisine esas vergi değeri ile fiyat hareketleri de gözetilir. 

Değerlenme resminin konusuna giren olayların ortaya çıkması halinde belediye başkanları ilgili mahalli 
mülki amirleri aracılığı ile bu komisyonları faaliyete geçirir. Bu konuda takdir komisyonları çalışmalarının ge
rektirdiği giderler belediye bütçesinden karşılanır. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayıh Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Komisyonca takdir edilen değerlere belediyeler ve mükellefler itiraz edebilir. 
D) Değerlenme resminin oranı, belediye ve mücavir alan sınırlarının genişletilmesinde % 15, diğer 

değerlenmelerde c/c 30'dur. 
E) Değerlenme resmi, mükelleflerince 5 yılda ve her yılın mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 10 

eşit taksitte ödenir. Değerlenme resmi tamamen ödenmedikçe taşınmaz malın satışı yapılamaz, üzerinde ayni 
bir hak tesis edilemez. 

Bu amacı sağlamak için resmin konusuna giren ve konusundan çıkan taşınmazlar topuya bildirilir. 
Kamulaştırılan yapı ve arsaların resim borcu, kamulaştırma bedelinden kamulaştıran daire veya kuruluş 

tarafından mal sahibi hesabına belediyeye ödenir. Değerin artması bir kısmının kamulaştırılmasından ileri 
gelen taşınmazlardan alınacak resmin tamamı, kamulaştırma bedelinden indirilir. 

Kamulaştırılacak yer mal sahibi tarafından belediyeye bağışlanırsa, bu yerin değeri değerlenme resminden 
indirilir. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — A) Küçük Deniz Nakil Vasıtaları Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve nehirlerde kullanılan ve belediye içindeki liman dairesine 

kayıtlı olan yat ve kotralardan 5 000 ila 25 000 lira; her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel tekne
lerden 500 ila 5 000 lira arasında, küçük deniz nakil vasıtaları resmi alınır. 

B) Liman îşgal Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak durup, denizi veyahut göl ve nehirleri işgal 

eden veyahut depo vesair surette kullanılan her türlü deniz nakil vasıtalarından (istimbot, motorbot, mav
na, salapurya, her nevi kayık, duba, balıkçı tekneleri gibi küçük deniz nakil vasıtaları hariç) rüsum tonilato 
başına günlüğü 15 ila 1 500 kuruş arasında liman işgal resmi alınır. 

(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimler liman dairesince tahsil olunarak ilgili belediyeye verilir. Belediye
ler isterlerse bu resmi doğrudan doğruya tahsil etmeye yetkilidirler. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tabela ve Unvan Vergisi : 

Madde 21. -— Belediye sınırlan ve mücavir alanları içinde, ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulunulan 
bütün işyerlerinin kapılarına veya elverişli diğer yerlerine faaliyet sahibi gerçek veya tüzelkişinin adı, soyadı 
ve ticaret unvanı ile işinin niteliğini belirten bir tabelanın asılması zorunludur. 

Belediyeler asılacak tabelaların büyüklüğünü sınırlamaya, asılış şekillerini düzenlemeye ve bu konuda ya
saklayıcı hükümler koymaya, bunlara uyulmaması halinde, tabelaları indirmeye ve uygunlarının astırılmasını 
sağlamaya yetkilidir. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarda tabela asılması yükümlülüğünü doğuran ticari, sınai veya mesleki 
bir faaliyette bulunanlar, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Tabela aşılmaması mükellefiyeti kaldırmaz. 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde (15 ve 18 numa
ralı fıkraları hariç) sözü edilen kurum ve müesseseler tabela ve unvan vergisinden muaftır. 

Tabela ve unvan vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tarifede belirtilen hadlere göre tahsil olunur. 

Tabela ve unvan vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyetin yapıldığı bütçe yılıdır. Birinci altı aylık dö
nem içinde işe başlayanlardan vergi tam olarak, ikinci altı aylık dönemde başlayanlardan ise yüzde elli in
dirimli olarak alınır. Birinci altı aylık faaliyet dönemi içinde işin bırakılması halinde o bütçe yılına ait ver
ginin yarısı alınmaz. 

Tabela ve unvan vergisi, ticari, sınai ve mesleki faaliyet sahiplerinin faaliyette bulundukları yerin beledi
yesince, mükellefin beyanı üzerine tahakkuk fişi esr.sına göre tarh ve tahakkuk ettirilir. Mükellefiyet devam 
ettiği sürece sınıf ve nüfusta bir değişiklik olmadıkça sonraki yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve 
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MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ııcü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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vergi bütçe yılının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. Bir beldede ilk defa belediye teşkilatı kurulduğu veya 
mevcut bir belediyenin ya da mücavir alanlarının sınırları değiştirildiği takdirde ilgili belediye, mükellefleri 
genel beyana çağırır. 

Genel beyana çağrı tarihinden itibaren 2 ay içinde mükellefler beyanda bulunmaz veya değişiklikleri sü
resinde bildirmezlerse 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 30 ncu maddesine göre vergi idarece tarh 
olunur. 

Bu vergi, aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışan mükellefler adına ayrı ayrı tarh olunur. 
Bu verginin mükellefleri, her ne suretle doğarsa doğsun tabela asma yükümlülüklerini, vergi tarifesin

de gösterilen sınıflarını, tabelalarda belirtilecek hususları, vergiyi tarh edecek olan belediyeye yazılı olarak 
bildirmek zorundadırlar. Beyannamenin biçim ve içeriği ilgili Bakanlıkça saptanır. 

Mükellefler yeni işe başlama, sınıf değiştirme ve işi terk gibi durumlarda bir ay içinde beyanda bulun
makla yükümlüdürler. 

Tabela ve unvan vergisi mayıs ve ekim aylarında makbuz karşılığında olmak üzere iki eşit taksitte öde
nir. Yıl içinde mükelefiyete girilmesi halinde, tahakkuk eden vergi, normal taksit zamanlarında olmak üzere 
iki eşit taksitte, ilk taksit zamanı geçmiş ise verginin tamamı ekim ayında, son taksit zamanı da geçmiş ise 
beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Tabela ve unvan vergisinin ödendiğini belgelemek üzere belediyeler «Tabela Asma Karnesi» düzenleme
ye ve buna özel damga vurmaya veya vurdurmaya yetkilidirler. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 21 nci maddesinden sonra aşağıdaki mükerrer 21 nci madde eklenmiştir. 

İlan ve Reklam Resmi : 

MÜKERRER MADDE 21. — A) Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan 
ve reklamlar, ilan ve reklam resmine tabidir. 

İlan ve reklam resminin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel
kişilerdir. Türkiye'deki ilan ve reklam araçlarıyla yapılmak üzere yurt dışından gönderilen ilan ve reklam
ların resmi, bunları Türkiye'de dağıtan veya dağıttıranlar ve teşhir eden veya ettirenler tarafından ödenir. 

Maktu tarifeye tabi ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar, bu ilan ve reklamlara ait resmin mükelleflerin
ce ödenmiş olduğunu aramak zorundadırlar. Aksi takdirde bu kimseler resmin ve cezanın ödenmesinden so
rumludurlar. 

Nispi tarifeye tabi ilan ve reklamları başkaları adına kendi araçlarıyla yapanlar, yaptıkları ilan ve rek
lamlara ait resimlerin mükellefler adına ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 

B) Aşağıdaki ilan ve reklamlar resimden müstesnadır. 
1. Gazete ve dergilerde, yalnızca söz konusu gazete ve dergilerle ilgili olarak yapılan ilan ve reklamlar 

ile kitap ve dergilerin kapaklarında veya içerisinde yazarın veya baskıyı yapan müessesenin öteki yapıtlarım 
gösteren ilanlar; 

2. Kayıp kişilerin aranmasına ilişkin ilanlar ve gerçek kişilerin iş arama ilanları; 
3. a) Genel ve katma bütçeli idareler ile genel bütçeden ödenek alan kamu kurumlan, kamu yararına 

olan dernekler, sendikalar ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, kuruluş amaçlarına uy
gun olarak yapılan ilan ve reklamlar; 

b) İl özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler ve İller Bankası ile ortaklarının, 
adı geçen kuruluşlar adına yapacağı ilanlar; 

c) Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin yapacağı her türlü ilan ve reklamlar. 
Yukarıdaki idarelere bağlı olup, ayrı tüzelkişiliğe sahip olan iktisadi işletmeler bu muaflıktan yararla

namazlar. 
4. Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları ve Köy Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ile bunların 

Birlikleri ve Merkez Birliği (Köy - Koop), Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile bunların birlikleri tarafından yal
nızca ülke ürünlerinin, mallarının ve turizminin reklamını ihtiva etmek ve herhangi bir ticari veya sınai kuruluşa 
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Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 896) 



— 40 — 

(Mîllet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, 
sanayi ve tarım müesseselerinin sadece isim ve ticaret unvanları ile adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlana
cak kitap, broşür, katalog ve dergiler (Bunlarda yer alan ve müesseselerin uğraş alanlarına giren ilan ve 
reklamlar hariç); 

Bildirim ve beyannamelerin biçim ve içeriği ilgili bakanlıkça belirlenir. 
D) Maktu tarifeye tabi ilan ve reklamların resmi makbuz karşılığında peşin olarak, nispi tarifeye tabi 

ilan ve reklamların resmi ise bildirim süresi içinde ödenir. 
Belediyeler gerekli görülen hallerde, resmi ödenmiş olduğunun belirtilmesi amacıyla, ilgili ilan ve reklam 

üzerine özel damga koymaya veya koydurmaya yetkilidirler. 
Bu madde hükmüne göre ödenen resimler, Gelir ve Kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider 

olarak kabul edilmez. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi : 

Madde 27. — A) Konu: Bir belde sınırları ile o beldenin mücavir alanları içinde bulunan eğlence yer
leriyle, gerek o belde sımrlan ve mücavir alanları içindeki ve gerekse dışındaki hizmet işletmelerinde yapılan 
faaliyetler, bu kanuna ekli (3) sayılı tarifede gösterilen oranlarda eğlence ve hizmet işletmeleri resmine tabidir. 

B) Resmin mükellefi eğlence yerleriyle hizmet işletmelerini işleten veya bu yerlerde eğlence tertip eden 
gerçek ve tüzelkişilerdir. Eğlenceyi tertip edenlerin, bu yerin işleticisi olmamaları halinde, söz konusu yer
leri işletenler resmin ödenmesinden sorumludurlar 

Müşterek bahislerde mükellef, bunları tertip edenlerdir. 

C) İstisnalar : 1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle resmi kuruluşlarca dü
zenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, spor yarışma ve gösterileri, balo, temsil ve benzeri faaliyet
ler; 

2. Kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, 
sergi ve benzeri faaliyetler nedeniyle resmi kuruluşlarca veya resmi kuruluşların desteği ile tertip edilen eğ
lenceler; 

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri ve si
yasi partiler tarafından hâsılatı tamamen kendilerine kalmak veya bir hayır amacına tahsis edilmek üzere ter
tiplenen eğlenceler. (Şu kadar ki, orduevlerinde ücretle gösterilen filmler ile bu bentte sözü edilen kuruluş
ların ve derneklerin yararı ileri sürülerek başkaları tarafından düzenlenen eğlenceler istisnadan faydalana
mazlar.) 

4. Tiyatro, karagöz ve ortaoyunları. 
D) Matrah: Resmin matrahı, biletle girilen eğlence yerlerinde sağlanan gayri safi hâsılat; biletle gi

rilmeyen eğlence yerleri ve hizmet işletmelerinde ve biletle girilmekle beraber, ayrıca ücret veya konsümasyon 
bedeli alınan eğlence yerlerinde bilet bedeli dahil toplam gayri safi hâsılat; müşterek bahislerde ise bahsi 
tertip edenlere kalan gayri safi hâsılattır. 

Biletle girilen eğlence yerlerinde gayri safi hâsılat, bilet bedellerinden, resim hariç olmak üzere eğlenceyi 
tertip edenlere kalan toplam gayri safi hâsılatı ifade eder. 

E) Resmin ödenmesi: 1. Bilet kullanılması mecburi olan yerlerde resim, bilet bedellerine eklenmek sure
tiyle hesaplanır ve özel damga konulduktan sonra ilgili belediyeye ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanıl
madan iadesi halinde peşin olarak ödenen resim geri verilir. 

Resmi kuruluşlarca yürütülen spor müsabakalari. at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlik
te alınan resim, satılan biletler tutarına göre, en geç bir hafta içinde ilgili belediyeye yatırılır. 

2. Biletle girilmeyen yerler ile müşterek bahislerde her aya ait resim, o ayı izleyen 7 gün içinde ilgili be
lediyeye bir beyanname ile yatırlır. 
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MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 896) 



_ 42 — 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Hizmet işletmelerinden belediye sınırları ve mücavir alanları dışında bulunanların resimleri, yol bağlan
tısı en yakın olan belediyeye ödenir. Anlaşmazlık halinde en yakın belediyeyi, ilgili bakanlık saptar. Şu kadar 
ki; bunlardan köy hudutları içinde olanlarca ödenen resmin % 3<Tu belediyelerce ilgili köy tüzelkişiliğine 
verilir. 

5. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak kamuya yararlı sandalye, sıra, salıncak, şemsiye, bank 
gibi araç ve gereçler. 

C) Bu resim, kanuna ekli (2) sayılı tarifedeki had ve oranlarda ilan ve reklamların cins ve niteliklerine 
göre «maktu» veya değer esası üzerinden «nispi» olarak alınır. 

Nispi resme tabi ilan ve reklamlarda resim matrahı, bu ilan ve reklamların yapılması karşılığı olarak her 
ne nam ile olursa olsun nakten veya hesaben ödenen ücrettir. 

İlan ve reklam yapan basın, sinema, tiyatro ve benzeri yayın ve eğlence işletmelerinin, kendilerine bağlı 
olarak kurdukları ilan ve reklam, acente va prodüktörleri vasıtasıyla sağladıkları ilan ve reklamların ücretleri, 
kendilerine bağlı olmayan emsali acente ve prodüktörlüklerinden elde olunan normal ücretlerden düşük ola
maz. 

Maktu resimler, mükellefin ilan veya reklamın yapılmasından önce vereceği yazılı bildirim üzerine; nispi 
resimler ise sorumlunun veya mükellefin ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ay içinde vereceği (her 
ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan ilan ve reklam ücretleri ile bunları ödeyenleri gösteren) 
beyanname üzerine; 

1. Maktu tarifenin 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların dağıtıldığı, yayınlan
dığı veya teşhir edildiği yer belediyesince, 

2. Nispi tarifenin 2 nci bendinde yazılı ilan ve reklamlarda, bu ilan ve reklamların basıldığı yer beledi
yesince, 

3. Maktu tarifenin 5 nci bendinde yer alan ilan ve reklamların resmi, yayının yapıldjğı yer belediyesince, 
4. Birden fazla yerde basılan yayın vasıtalarında yayımlanan ilan ve reklamların resmi; aynı ilan ve rek

lamın birden fazla yerde basılan nüshalarda yer alması halinde yayın vasıtasının merkezinin bulunduğu 
yer belediyesince, bir yerde basılan nüshalarda yer alması halinde o yerin belediyesince, 

Tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Nispi tarifenin 1 nci bendinde yer alan radyo ve televizyon aracılığı ile ya
pılan ilan ve reklamlardan alınacak resim, TRT Genel Müdürlüğünce tahsil edilerek, İller Bankasında bu ko
nuda kurulacak ortak fona yatırılır Bu fon belediyelere nüfuslarına göre dağıtılır. 

Bilet usulüne tabi olmayan eğlence yerleri ve hiznur işletmelerinde belediyeler, hazırlayacakları mühür
lü veya soğuk damgalı faturaları veya mükelleflerce bastırılacak adisyonları onaylamak suretiyle kullandır
maya yetkilidirler. 

Belediyelerce resmin, biletlere matbu damga konulması suretiyle ödenmesi zorunlu kılınabilir. Basılı dam
ganın yetiştirilememesi gibi haklı sebepleri bulunması halinde, belediyenin yazılı müsaadesi ile basılı dam
gasız bilet kullanılabilir. 

Bu resim hâsılatının % 10'u, bulunan yerlerde Darülaceze hissesi olarak ayrılıp belediyece söz konusu 
müesseseye ödenir. <j/c 10'u da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları içinde Verem Savaş Derneği teşkilatı 
varsa yardım olarak bu derneğe verilir. Böyle bir kuruluş yoksa doğrudan doğruya belde içindeki Çocuk 
l:«irgeme Kurumuna verilir. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşgal Harcı : 

Madde 28. — A) Aşağıda sayılan yerlerin, satış yapmak veya sair maksatlarla işgal edilmesi işgal har
cına tabidir : 

1. Pazar kurulan yerlerin, panayırların, meydanların, mezat yerlerinin satıcılar (Seyyar satıcılar ile iş-
portacılar dahil) tarafından işgali; 
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MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kısmının 
gelip geçmeyi engellemeyecek şekilde herhangi bir amaç için işgali (19/B fıkrasına giren işgaller hariç); 

3. Belediyelerce tesis olunacak toptancı ve perakendeci hallerinde bu maksada uygun kullanımlar için 
ayrılan belirli yerlerin işgali; 

4. Motorlu kara taşıtlarının ve römorkların park edilmesi için tahsis edilen ve esasları belediye meclis
lerince tespit edilen düzen içinde işletilen yerlerin taşıt araçları ile işgali (2 tekerlekli taşıtlar hariç). 

B) İşgal harcını, işgal için izin alanlar ile söz konusu yerleri bizzat veya araçları vasıtasıyla işgal eden
ler, ödemekle mükelleftirler. 

C) îşgal harcının matrahı; (1), (2) ve (3) No. lu bentlerde yazılı yerler için, işgal edilen yerlerin metre
kare olarak alanı, (4) No. lu bentte yazılı hallerde ise tnşıt adedidir. 

Harcın hesabında, metrekarenin kesirleri tam itibar olunur. 
D) Harç, ilgili belediyenin yetkili memurlarınca hu Kanuna ekli (4) sayılı tarifeye göre, makbuz karşı

lığında tahsil olunur. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi : 

Madde 30. — Rarfinerilerden ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depolarından yapılan 
akaryakıt teslimleri akaryakıt tüketim vergisine tabidir. 

Bu verginin uygulanmasında: Normal ve süper benzin, gazyağı, motorin ve Fuel - Oiller akaryakıt; akar
yakıtın rafineri depolarından ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depolarından satışı (Rafineri
lerin, dağıtım şirketlerine satışı hariç) teslim sayılır. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Rafineri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükelleflerden kese
rek ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorumludurlar. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal benzin, gazyağı, motorin ve Fuel - Oillerin tonundan en az 
20 lira ile en çok 200 lira olarak alınır. 

Sorumlu rafineri şirketleri ile dağıtım şirketleri, birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri kapsayacak 
şekilde düzenleyecekleri beyannamelerini, söz konusu dönemi izleyen 20ı gün içinde bağlı oldukları maliye 
vergi dairesine vermek ve Akaryakıt Tüketim Vergisi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara 
Yardım Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu vergiye eklenen % 50 oranındaki payı, aynı süre 
içinde yatırmak zorundadırlar. 

İlgili Maliye Vergi daireleri bu vergileri ve asker ailelerinden muhtaç olanlara ait payı, tahsilini takip 
eden bir ay içerisinde İller Bankasında açılacak öze) bir fona yatırırlar. Fondaki bu para belediyelerin son 
nüfus sayımındaki nüfuslarına göre dağıtılır. 

MADDE 10. — Maktu Resim ve Harçlarla, Para Cezaları : 
Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen ve bu Kanun ile değiştirilmemiş bulunan maktu resim ve harç

ların miktarı 50 kat artırılmıştır. Çeşitli belediye kanunları ile tüzük ve yönetmeliklerinde öngörülen para ce
zaları en çok 30 katına kadar artırılmıştır. Ancak, 1.1.1960'dan sonra yürürlüğe giren Belediye kanunları 
ile tüzük ve yönetmeliklerinde öngörülen cezalar 10 katına kadar artırılmıştır. 

Söz konusu kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten men ceza
ları, beher günü için, 1 000 lira (Bar, gazino ve pavyonlarda beher gün için 10 000 lira, diğer eğlence yer
lerinde beher gün için 5 000 lira) hesabı ile ve mükellefin isteği halinde para cezasına çevrilebilir. 

Yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibi yerlerden paralı geçişler nedeniyle alınan geçiş ücretleri
ne % 50 oranında Bakanlar Kurulunca belediye payı eklenir. 

Bu pay, paralı geçişin sınırlan içinde bulunan ilin belediyelerine nüfusları oranında dağıtılır. 
Belediyeler, yangın söndürme araçlarım tamamlamak ve bu alanda yeterli hizmet yapabilmek amacıyla ken

di sınırları içindeki taşınır (Çiftçiye ait tarım ürünleri hariç) ve taşınmaz mallar (Sabit tesisler dahil) için 
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MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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yapılan işlemlerden dolayı, yangın sigorta ve mükerrer sigorta şirketlerinin aldıkları primler üzerinden % 10 
oranında yangın söndürme harcamalarına katılma payı alırlar. Bu paylar hiçbir suretle müşteriye intikal et
tirilmez. 

Müşterek ve Son Hükümler : 

MADDE 11. — A) Bu Kanunda yazılı vergi, resim ve harçların en az ve en çok miktarları arasında 
değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılıncaya kadar maktu tari
felerdeki en az miktarlar uygulanır. 

B) Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahakkuk, 
tahsili ile ilgili olarak, belediyelerce yetkili kılınacak memurlar mükellef ve sorumlular nezdinde gerekli in
celeme yapabilirler. 

C) Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığının da görüşünü alarak, bu kanunla yeniden düzenlenen 
veya değişiklik yapılan vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak, vergilemede güvenliği ve basitliği sağlamak 
amacı ile tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri de dahil olmak üzere, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve önlemleri 
almaya yetkilidir. 

D) Bu Kanunun 8 nci maddesine bağlı 28 nci maddesinin A/2 nci fıkrası gereğince nehir ve deniz
lerde işgal ruhsatı verilmesi İmar ve İskân Bakanlığının iznine tabidir. 

E) Maliye Bakanlığı yıllık miktarı 1 000 lirayı geçmeyen vergi, resim ve harçları bir taksitte ödetmeye yet
kilidir. 

F) 5237 sayılı Kanunun 40 ve 42 nci maddelerinde yer alan «İçişleri Bakanlığı» ve «İçişleri Bakam» 
deyimleri, (Yerel Yönetim Bakanlığı» ve «Yerel Yönetim Bakanı» olarak değiştirilmiştir. 

G) Bu Kanun hükümleri uyarınca belediyelere verilmek üzere tahsil edilen vergi ve vergi paylarından, 
belediyelerin özel kanunla kurulmuş ve belediyelerden ayrı hükmi kişiliği bulunan (EGO, ESHOT ve İETT 
gibi) kuruluşların Türkiye Elektrik Kurumuna olan borçlan düşüldükten sonra, kalan miktar Maliye Bakanlı
ğınca belediyelere ödenir. 

H) Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili olarak doğacak uyuşmaz
lıklardan vergi, resim ve harç konuları itibariyle Maliye Bakanlığınca gerekli görülenler, bu Bakanlığa bağlı 
muvazzaf ve gayri muvazzaf itiraz komisyonlarınca incelenerek karara bağlanır. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 12. — A) 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 13 ncü maddesinin (A) 
ve (E) fıkralarının ikinci paragrafları ve aynı Kanunun 15 ve 45 nci maddeleri; 

B) 23.5.1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine ilişkin 
kanunların ilan ve reklâmlara ait hükümleri; 

C) 29.7.1970 gün ve 1318 sayılı Finansman Kanununun işletme vergisine ilişkin hükümlerinden, bu Ka
nun kapsamına alınan hizmet işletmeleriyle ilgili olanları; 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE — A) Yat, kotra ve her türlü içten ve dıştan takma motorlu tekneleri elinde bulun
duranlar, ilğii belediye ve liman başkanlığına üç ay içinde bildirimde bulunmak ve kayıtlarım yaptırmak; 
vergi beyannamelerini 'ise yine aynı süre zarfında ilgili belediyelere vermek zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun kaçakçılığa ilişMin hükümleri uygulanır. 

B) İlk uygulama yılında, yürürlük tarihlinde Emlak Vergisi taksit ayı geçmiş ise, bu taksit ile ilgili döne
me ait temizleme ve aydınlatma harcı alınmaz. 
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(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

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

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin geçici maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tabela ve unvan vergisine tabi olacak şekilde bir işyerlinde tica
ri, sınai ve mesleiki faaliyette bulunmakta olanlar, belediyelerin genel beyan çağrısından itibaren üki ay için
de beyanda bulunmak ve mükellefiyetlerini tesis ettirmek zorundadırlar. 

İlk uygulama yılında, yürürlük tarihinde taksit ayı geçmiş ise, bu taksitle ilgili döneme ait tabela ve un
van vergisi alınmaz. 

D) Bu Kanunun yayımından önce kesinleşmiş olan imar planlan ile imar planı değişilkliklerine aiit değer
lenme resmi, bu Kanunun yayımından sonra sözü ge^en planların uygulanması sırasında alınır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince değerlenme resmine tabi olan faaliyetler, ilgli kararların kesinleş
me tarihinde resme tabi tutulmadığı takdirde, bu kararların uygulanması nedeniyle uygulanma tarihindeki ar
tan değeri üzerinden resme tabi tutulur. 

Yürürlük : 

MADDE 13. — Bu Kanunun; 
A) Yük ve yolcu taşıma ücretlerinden belediye payı alınmasına ilişkin 1 nci maddesiyle, 7 nci maddesi

nin, yeniden resmin kapsamına alınan hizmet işletmelerine iBşkin hükümleri ve 12 nd maddesinin (C) fıkrası 
hükmü, yayımını izleyen ikinci ay başında, 

B) 10 ncu maddesinin paralı geçişlerden % 50 belediye payı alınmasına ilişkin hükmü, 1.3.1982 tarihinde, 
C) Diğer hükümleri yayımı tarihimde, 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Belediye 
Nüfusu 

10 OOO'den aşağı 
10 001 * 30 000 
30 001 - 150 000 

150 001 - 500 000 
500 001 - yukarı 

Kurumlar 
en az - en çok 

TL. 

1 000 - 3 000 
2 000 - 6 000 
2 500 - 7 500 
3 000 - 9 000 
5 000 - 25 000 

(1) Sayılı Tarife 

«Tabela ve Unvan Vergisi 

I nci Sınıf 
tüccarlar 

en az - en çok 
TL. 

500 - 1 500 
1 000 - 3 000 
2 000 - 6 000 
2 500 - 7 500 
3 000 - 15 000 

11 nci Sınıf 
tüccarlar 

en az - en çok 
TL. 

300 - 900 
400 - 1 500 
500 - 2 250 
750 - 3 000 

1 000 - 4 500 

Gerçek 
Usulde 

Gelir 
Vergisine 

tabi serbest 
meslek erbabı 

en az - en çok 
TL. 

400 - 1 200 
750 - 2 250 

1 250 - 3 750 
2 000 - 6 000 
2 500 - 7 500 

Götürü Usulde 
Gelir Vergisine 

tabi ve iş
yeri bulunan ticari 

sınai ve mesleki 
faaliyet sahipleri 
en az - en çok 

TL. 

200 - 600 
300 - 900 
600 - 1 800 
700 - 3 000 
800 - 3 750 
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(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

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

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

Millet Meclisi metnine bağlı 1 sayılı Tarife Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(2) Sayılı Tarifte 

«İlan ve Reklam Resmi» 

A) Maktu Resim Tarifesi : 
Resim Miktarı 

(TL.) 
En az En çok 

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabının çalıştıkları yerlere tabe
la ve Unvan Vergisi gereğince asılması zorunlu olan tabela dışında asılan, takılan her çe
şit levhalarla diğer yazı ve resimlerin diğer sabit bütün ilan ve reklamlar ile bunların 
birden çok cepheli veya yüzlü olanlarının toplam metrekaresinden yıllık olarak; 

? Motorlu taşıt araçlarına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık 
olarak; o& 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, bina cephe veya yanlarına ası
lan bez veya sair maddeler vasıtasiyle yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre
karesinden haftalık olarak; 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak 
(Bunlardan çok cepheli olanlarda, üzerinde ilan ve reklama olan her cephe metrekare he
sabında ayrı ayrı dikkate alınarak toplam metrekare üzerinden), 

5. İlan ve reklam maksadıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep 
biblolar veya benzerlerinin her biri için, 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin 
metrekaresinden, 

Yukarıdaki fıkralara göre metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metre
kare kadar olan kesirler yarım metrekare, yarım metrekareyi aşanlar ise bir metrekare 
sayılır. Levha üzerine konulmayıp herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek 
suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın ölçüsü esas alınır. 

1, 2 ve 4 No. lu bentler kapsamına giren ilan ve reklamların süresi 6 aydan az olursa, 
resim miktarı yarı nispetinde alınır. 5 ve 6 numaralı bentler kapsamına giren ve çok 
nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde, basımevinin ticari unvanı ve nüsha 
adedi gösterilir. 

400 

400 

150 

1 500 

1 200 

1 200 

750 

3 000 

takvimleri, 
0,75 

beherinin 
5 

3,50 

25 

Resmin 
Oranı % 

B) Nispi Resim Tarifesi : 
1. Radyo ve televziyonda yapılan ilan ve reklamlar, 20 
2. Basım, ilan ve reklamlarından (her türlü gazete, dergi, broşür, kitap, adres kitabı, albüm, reh

ber, takvim ve benzerleriyle yapılan ilan ve reklamlarda) alınan ilan ve reklam ücreti üzerinden, 5 
3. Sinema, tiyatro, hipodrum, stadyum gibi yerlerde görüntü veya sesle yapılan her türlü ilan ve 

reklamlardan alınan ücret üzerimden, 15 
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Millet Meclisi metnine bağlı 2 sayılı Tarife Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(3) Sayıh Tarife 

«Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi» 

Resmin 
Oranı % 

I. Biletle girilen yerlerde, bilet bedeli üzerinden : 
1. Yerli film göstermelerinden; 
2. Yabancı film göstermelerinden; 
3. Müsamerelerde, konserlerde, hipodrum ve at yarışları yapılan yerlerde, spor gösterilerinde; 
II. Biletle girilmeyen yerlerde: 
1. Bar, pavyon ve diskoteklerde, içkili ve çalgılı gazinolarda; 
2. Bezik, briç, bilardo, okey ve kanunen yasaklanmamış diğer benzeri oyun salonlarında; 
3. Yalnızca içkili gazino, lokanta ve meyhanelerle (3 ncü sınıf ve daha aşağı olanlar hariç) 

kulüpler ve lokaller (Spor kulüplerinin dinlenme yerleri hariç) kafeterya, çay ve kur bahçeleri, bira
haneler ve kokteyl salonlarında; 

4. Turistik sınıf oteller, belediye sınıfı lüks ve 2 nci sınıf oteller, pansiyon, motel, mokamplar, 
tatil siteleri ve dinlenme kamplarında; 

5. 26 ncı maddede yazılı olup, yukarıdaki I ve II No. lu bentlere girmeyen yerlerde; 

«İşgal Harcı» 

(4) Sayıh Tarife 

25 
70 
15 

25 
10 

15 

10 
10 

Günde m2 den 
TL. 

Günde taşıt 
ve römork 
adedinden 

Nüfusu 50 000'e kadar olan yerlerde 
Nüfusu 300 000'e kadar olan yerlerde 
Nüfusu 500 000'e kadar olan yerlerde 
Nüfusu 500 001 'den yukarı yerlerde 

En az En çok En az En çok 

2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
30 

4 
6 
8 

10 

20 
30 
40 
50 

NOT : Taşıt ve römorkların park yerini 12 saat işgal ettikleri takdirde, harç yarı nispetinde alınır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 896) 



— 53 — 

(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Millet Meclisi metnine bağlı 3 sayılı Tarife Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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