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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yasama Meclislerinin dış ilişkilerinin düzenlen
mesi hakkındaki 1599 sayılı Yasanın uygulamasına 
ilişkin yönetmelik uyarınca, 1 0 - 1 7 Mart 1979 tarih
leri arasında Macaristan'ı ziyaret edecek olan TBMM 
Heyetine Cumhurbaşkanınca S. Ü. Safa Reisoğlu'nun 
seçilmiş olduğuna dair Başkanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
teklifinin ivedilikle görüşülmesi onaylandı. Kanun 
teklifinin tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

AP MB Grubu Başkanlıklarının ve Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi'nin Belediye Gelir

leri Kanunu teklifinin görüşmelerine devam etmek 
üzere Genel Kurulun 24 . 2 . 1979 Cumartesi günü 
saat 15.00'te toplanmasına dair önergesi kabul edildi. 

24 . 2 . 1979 Cumartesi günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşme saat 18.45'te son verildi. 

Başkan 
Sırrı At alay 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

»• • •« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Sırrı Atalay 

DÎVAN ÜYELERİ : Mehmet Erdem (Bilecik), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 45 nci Bir
leşimi açıyorum, 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum. Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, 
Malatya, Sivas ve Urfa illerinde ilan edilen sıkıyöne
timin 26 . 2 . 1979 tarihinden itibaren iki ay süre ile 
uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresini görüşmek 
üzere TBMM Birleşik Toplantısının 25 . 2 . 1979 ta
rihinde saat 14.00'te yapılacağına dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/1602) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1978 tarihli ve 188 - 2/2950 sayılı 

yazımız. 
26 . 12 , 1978 tarihli ve 7/16 947 sayılı Kararna

me ile Adana, Ankara. Bingöl. Elazığ, Erzincan, Er

zurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, 
Malatya, Sivas ve Urfa illeri sınırları içerisinde. 
26 Aralık 1978 Salı günü saat 07.00'den itibaren iki 
ay süre ile Anayasanın 124 ncü maddesi hükmüne 
göre ilan edilip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
26 . 12 . 1978 günlü ve 518 sayılı Kararı ile onanmış 
bulunan sıkıyönetimin iki aylık uygulamalarından 
elde edilen olumlu sonuçlan esas amacına ulaştırmak 
için, 26 Şubat 1979 Pazartesi günü saat 07.00'den iti
baren iki ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunca 23.2.1979 
tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim, 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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BAŞKAN — Bazı illerde ilan edilmiş bulunan 
sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması Hükümet tara
fından öngörülmektedir. Bunun için Birleşik Toplantı 

IV. — GÖRÜ 

/. — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 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) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize geçiyoruz. 
Gündemimizde, daha önce görüşülmesine başla

nan Belediye Gelirleri Yasa teklifinin görüşülmesinin 
belli bir safhasına gelmiş bulunuyoruz. 

Tümü üzerinde görüşmeler grup adına yapılmış. 
Sayın üyeler adına görüşmelerin şimdiye kadar kay
dedilen sırasını okuyorum : 

Sayın Metin Toker, Sayın Kadri Kaplan, Sayın 
Adnan Başer Kafaoğlu. 

Değerli Cumhuriyet Senatosu üyeleri; Yasa, 27 
Şubat 1979 günü biteceğine göre, her hangi bir ka
rar alınmamasına rağmen Başkanlık olarak bu tarihte 
görüşmeleri bitirebilmek ve Cumhuriyet Senatosun
da görüşmesini sağlayabilmek için İçtüzüğün verdiği 
yetkiyi kullanarak, kişisel konuşmaların tümü üzerin
de 30 dakikayı aşmamasını rica edeceğim. 

Maddeler üzerinde ayrıca görüşümü arz edece
ğim. 

Sayın Metin Toker, buyurun. 
METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bir buçuk yıldır Senato çatısı altında aranızda bu

lunuyorum ve senatörlük görevini yapıyorum. Bu son 
hafta için'de aldığım mektup kadar çok mektubu hiç 
bir zaman almadım. Zannederim, hemen bütün sena
tör arkadaşlarım benim durumumdadır. Vatandaş bu 
son hafta içinde Senatodan ve senatörlerden bir umut 
beklediğini belli eden mektupları Senatoya âdeta yağ
dırmıştır. Dolap açıldığında tomarla vatandaş mektu
bu çıkmaktadır. Bu mektupların iki konusu var : 

Birincisi; memurlarla alakalı Kanundaki aksaklık
ların düzeltilmesi talepleri idi. 

İkincisi; bugükn görüşmekte olduğumuz Belediye 
Gelirleriyle ilgili Kanun teklifindeki aksaklıkların, 
sakatlıkların düzeltilmesi konusundadır. 

(i) 896 S. Sayılı basmayau, 23 . 2 . 1979 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağının sonuna eklidir, 
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25 Şubat 1979 Pazar günü saat 14.00'te toplanacaktır. 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyelerinden, Birle
şik Toplantıya katılmalarını rica edeceğim. 

Değerli senatör arkadaşlarım; * 
Devlet Memurlarıyla ilgili tasanda birtakım ak

saklıkların, eksikliklerin bulunduğu burada ifade edil
di. Bilhassa Milli Birlik Grulbuna mensup arkadaşla
rımız değerli önerilerde bulundular, önergeler verdi
ler; fakat maalesef bu Kanun aynen; yani Millet Mec
lîsinden geldiği şekilde kanunlaştı. 

Şimdi önümüzde Belediye Gelirleri Kanunu var, 
onun üzerinde görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Kanunda da birtakım eksikliklerin, aksaklıkla

rın ve sakatlıkların bulunduğu bütün partilere men
sup grup sözcüleri tarafından ve Milli Birlik Grubu 
Sözcüsü tarafından ifade edildi ve bu aksaklıkların 
bazıları burada dile getirildi, belirtildi. 

Şimdi, bir Liman İşgal Resmi maddesi var. 15 
liraya kadar vergi konulmasını mümkün hale getiri
yor.. 15 bin tonluk bir şilep düşününüz. Bu şilep bir 
günde 222 500 lira vergi ödeyecek. Bir şilebin bir bu
çuk tonu bir günde boşaltıldığına göre, 15 bin tonluk 
şilep 10 günde boşaltıldığında 2 milyon 225 bin lira 
bu Kanunla tahakkuk ettirilebilecek. Şilep sahibi dü
menin anahtarını belediyeye teslim edip gidecek. 

Başka bir şikâyet konusu da kara nakliyatıyla il
gili olarak yapıldı. Bilhassa yük nakliyatında. Kabili 
tatbik olmayan bir usul getirilmiş. Bu, hem bazı kim
seleri vergi vermek, bazılarını vergi kaçırmak imkâ
nına sahip kılacak; yani bir haksızlık olacak, bir hak
sız rekabet olacak. 

Birtakım cezalar elli misli artırılmış. Elli misli ce
za artırılması akıl almaz bir şey değil. Gerçi enflas
yonun temposu mütemadiyen yükselerek gidiyor; 
ama böyle elli misli ceza artırılması yerine, enflas
yon hızına göre, üç senede, beş senede düzeltmeler 
ve ayarlamalar yapılabilmek imkânını sağlayacak Bir 
tasarı, bir teklif çok daha doğru olumdu. 

Bundan başka «Değer Artış Vergisi» diye bir ver
gi getiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Verginin içinde ancak bir katın sahibi olan kim

senin mülkiyet hakkına prensipte karşı bir zihniyetle 
kısıtlama konulduğu, bu hakkın elinden alınmak is
tendiği intibaı belirmektedir. Bunlar ve bunun gibi 

ÜLEN İŞLER 
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birçok sakatlık, düzeltilmeye ihtiyaç gösteren nokta
lar, hepimiz gördük ve hepimiz teslim ediyoruz, zan
nediyorum ki, bu teklifte mevcuttur. 

Şimdi, vatandaş bu sakatlıkların, bu eksikliklerin 
bilinci içinde ve gözünü Senatoya çevirmiş, bekliyor 
ki, Senato görevini yapsın. Ümidi ve çareyi bizden 
bekliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vatandaş hizmette, hizmet karşılığı vergi verme

yeyim demiyor. Böyle bir şey ne bizlerin, ne vatanda
şın aklından geçer. Çünkü, gerçekçi bir görüş ve dü
şünce olmaz. Ama istiyor ki, olacak şey konsun, ve
rilebilecek verilsin ve birtakım eksiklikler, düzeltmeler 
yapılabil s in. 

Biz, vatandaşı bir defa daha hayal sükûtuna uğ
ratmamak mecburiyetindeyiz arkadaşlarım. Bir defa 
daha diyorum; çünkü kanunların Senatoya bu şekilde 
sevk edilmesi, âdeta bir âdet haline geldi. Tatile gi
rerken sevk edilen ve kanunlaştırma mecburiyetinde 
bırakıldığımız tasarıları lütfen hatırlayınız. Mesela, 
Tam Gün Çalışma Yasasında bir iki ufak noktayı de
ğiştirmek, düzeltmek suretiyle bu Yasanın getirdiği 
güçlükleri, rahatsızlıkları ortadan kaldırmamız kabil 
iken, bunları yapmadık arkadaşlar. Bunları biz pekâlâ 
düzeltebilirdik ve burada bu husus; yani Millet Mec
lisinden hem kötü yazılmış, hem eksiklikleri, fazlalık
ları, sakatlıkları bulunan tasarıların alelacele gönde
rilmemesi için Sayın Senato Başkanı çalışma vaat 
etti, buna bir çare arayacağını, bunu kendisinin de 
tasvip etmediğini bildirdi; ama aynı şekilde iki tane 
ikanun, aynı şartlarla yine bize getirildi. Demek ki, 
Sayın Senato Başkanımız, gayretlerine rağmen buna 
bir çare bulmakta âciz kalmış. Demek ki, bizim bu 
çareyi bizzat aramamız.ve kanunlar üzerinde titizlik
le durarak, maddelerindeki hataları düzelterek çareyi 
bulmamız, Senato Başkanımıza yardım etmemiz la
zım. 

Arkadaşlar; 
Senatonunun kanun yapmadaki görevi ve öneıni 

çok mühim; hele bizim gibi ülkelerde. Niçin senatör 
olmak için yüksekokul mezunu olmak şartı konulmuş? 
Niçin 40 yaşın üstüne çıkmak şartı konulmuş? Bu, 
bizlerden daha genç ve tahsil mecburiyeti bulunma
yan arkadaşlarımızdan teşekkül eden Millet Meclisin
de, birtakım kanunların bazı sebeplerden hatalı, yan
lış, eksik, fazla, sakat çıkabileceği ihtimali gözönünde 
tutulmuş ve bunların düzeltilmesi görevi Senatoya ve
rilmiş. Senatonun sebebi hikmeti bu. Eğer biz sebebi 
hikmetimiz olan bu fonksiyonu şu veyahut bu se-
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| bepten yerine getirmezsek aıikadaşlar, «Peki siz ora
da ne yapıyorsunuz? Bütçesi senede 300 milyon olan 
bu Senato, 300 milyon liraya mal olan bu Senato ne 
hizmet görüyor? Siz, sakatlığını, eksikliğini, madde
lerinin hatalarını söylüyorsunuz, sonra değiştirme
den bunları kanun haline getiriyorsunuz ve bizim 
başımıza gönderiyorsunuz.» diye bize sormazlar mı?. 

Arkadaşlar, bu, Senatonun vatandaşa karşı görevi
ni yapmamasıdır. 

Sayın Arkadaşlarım; 
Şimdi bu Belediye Gelirleri Vergisi Kanunu tekli

fi üzerinde çalışırken çok rica ediyorum; CHP aynen 
çıkarmak için bir direnme gayreti içinde olmasın, AP 
bunları hiç çıkarmamak için engelleme gayreti için
de olmasın. Oturalım, konuşalım ve maddeler üze
rinde bulduğumuz, rastladığımız hataları, ille bu Ka
nun hemen çıksın, diye görmemezlikten, bilmemezlik-
ten, düzeltmemezlilkten gelmeyelim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu Kanun bir ay sonra çıkarsa ne Devlet batar, 

ne belediyeler batar; ama inanınız ki,.J?iz Senato ola
rak itibaıımızdan bir defa daha çok şey yitirmiş olu
ruz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toker. 

Sayın Kadri Kaplan, buyurunuz. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

! Belediye Gelirleri Yasa teklifi üzerinde zamanı
nızı çok almayacağım. Grup sözcüsü arkadaşımız ge
reken bütün noktalara değindi. Adalet Partisi Sayın 
sözcüsü, gerçekten sakıncalı noktaları, birtakım an-
îaşîîır örnekler vermek suretiyle ortaya koydu ve ben
den sonra konuşacak olan, vergi konusundaki ihti
sası ve tecrübesi gerçekten büyük olan Adanan Başer 
Kafacğiu Bey arkadaşımız da, tahmin ediyorum tek
nik konulara, bunun uygulanabilirlik ölçüsüne ve pra
tiğine en geniş örnekleri vermek suhretiyle değinecek. 
Ben Komisyonda birtakım uygulanabilme açısından 
sakıncalı gördüğüm hususlara değinmiş olmakla bir
likte, burada o kısımları satır başlarıyla, altını çizerek 
dikkatlerinizi o noktalar üzerinde yoğunlaştıracak bir
kaç kelime sarfederek geçeceğim ve asıl önemli bul
duğum bir noktaya temas edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ondan evvel hemen açıklamak isterim ki, Sena

tonun varlık nedeni, Senatonun bu tür davranışla
rıyla bence tehlikeye girmektedir. Keşke Senatonun 

I bünyeli (Buna da belki itiraz edeceksiniz) böyle ol-
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masaydı; yani demek istiyorum ki, keşke Senato par
tilerin Meclisteki bir uzantısı olmasaydı. Keşke Mec
lislerin bir uzantısı olarak kendisini onların baskısın
da hissetmeseydi. Bir başka şekli verebilseydi. Ben şah- , 
sen Anayasada Senatonun böyle bir yapıya kavuştu
rulmuş olmasının mahzurlarını göre göre, çeke çeke 
ıstırap duyduğumu açıkça ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Toker'in söylediği gibi, hepimizin gördüğü, 

istisnasız olarak kendi vicdanıyla baş başa kaldığı 
zaman, kendi vicdanında muhasebesini yaptığı zaman 
«Evet» dediği konulara, burada, «Ne yapalım? Ya 
geri dönerse, Orada ne yapacağız? Ya memur bir şey 
derse?..» gibi bizce Senatonun düşünmemesi lâzım ge
len kriterleri veya Senato mevkiinde bulunan insan
ların hayal etmemesi lazım gelen değer yargılarını 
'kullanarak bir kanunu bile bile sakat geçiriyoruz. Tek
nik bakımdan sakat geçiriyoruz; üslûp bakımından sa
kat geçiriyoruz, dil bakımından sakat geçiriyoruz, den
ge, tutarlılık ve bütünlük bakımından bile bile, hem 
de doğrusunu bile bile sakat geçiriyoruz. 

Arkadaşlar; 
Buna bir son verelim. Senato Başkanından da ri

ca ediyoruz. Meclisle çatışma haline girme anlamın
da katiyen kabul edilmesin bu iş. Bize öncülük etmeli
dir. Görevini yapmalıdır. Senato, kanunların ayrıca 
ikinci bir tasdik mercii olarak değil, bir inceleme 
merci olarak; yanlış gelenlere yön değiştirme mercii 
olarak, tutarsızları tutarlı haline getirecek bir ağırlık 
olarak, sonunda da Türk ulusuna ve vatandaşa yararlı 
olacak bir muhteva kazandıracak yükseklikte, yüce
likte bir topluluk olarak kendisini göstermek zama
nı gelmiştir. Bunu lütfen, şimdi kürsüyü de işgal et
mekte olan Sayın Başkanımız ciddiyetle ele alsın. 
Rica ediyorum şahsen, ne kadar patırtı ederse etsin 
muhalefet ile iktidar; ama bazı meselelerde artık bir
leşsin. Bu hepimizin malıdır, ne olursak olalım, ne 
kadar ters düşünürsek düşünelim, hatta ne kadar bir
birimizi kişisel birtakım değer yargılarına dayanarak 
sevmezsek sevmeyelim; ama herhalde Milleti müşte
rek sevmemizden kimse şüphe edemez. Herhalde bu 
Vatana bağlılığımızdan derece farkıyla birbirimizin 
önüne geçmek iddiasında kimse bulunamaz. 

O halde bazı şeylerde, bilhassa iktidarla anamuha-
lefet partisi, (Biz anayasal muhalefet; daha doğrusu 
Anayasa muhalefetimiz olduğu için, belki şirin gö : 

zükmeyebiliriz) sizler, partilerin de gereği, particiliğin
de gereği olan birtakım daha esnek kuralları kullan
ma zorundasınız. Bunu takdir ediyoruz; ama bazı me
selelerde anlaşın. 

Meselâ; bu Kanun için ben yukarıda Komisyon
da «Keşke iktidarla muhalefet daha evvel şu aksak
lıkları mükemmel gördüğü halde, bir araya gelebil-
seydi ne olurdu?..» dedim. Vergide bir araya gelmek 
kolay değil. Söylediğim gibi, iktidarla muhalefeti ver
gi mevzuunda aynı sesleri çıkarır bir akort içerisinde 
görmek mümkün değil. Bunu söylerken idrak ediyo
rum tabii; ama hiç değilse önemli noktalarda muha
lefet muhalefetini yapardı; ama bilir ki, Kanun bir
çok yerlerde sakat değil, ona göre idare ederdi ken
dini. İktidarda üzerine bastırmazdı. 

Şimdi açıkçası şu: «Kanun geri dönerse, Meclis
te tekrar patırtı olur, oradan çıkmaz, işte sabahlara 
kadar bulunulur, asap bozulur, herkes birbirine girer» 
gibi bir havadan ben şahsen birtakım arkadaşlar. 
Özür diliyorum hepinizden. 

Geçen gün çıkan Memurlar Kanunu için vicda
nım daha henüz duıgun hale gelmemiştir. Kendi ka
naatime göre, bu kadar ölçüsü bozuk bir kanun çı
karken ona oy vermedim, o bakımdan rahatım; ama 
o zaman arkadaşlarımızın çoğu da rahatlıkla ya oy 
verdiler ya müstenkif kaldılar, gitti. Bunun sebebi var, 
Tahlilini, sizlerin hiç bir zaman değerinden asla şüp
he etmediğim, aksine isabetine ve yüceliğine inandı
ğım takdir hislerinize bırakıyorum ve mevzuyu bu 
noktada kesiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu kanunda bir madde var. Bilhassa ona değin

mek. içii.. söz almış bulunuyorum. Bu madde, karayo
lu taşımacılığını vergilemektir. Bunu düşünmeyi tak
dir ediyorum, bunu düşünüp buraya kadar getiren 
arkadaşları hakikaten takdir ediyorum; ama bu vergi
nin yeri bu Kanun değildir. 

Biz bir hata yaptık vaktiyle tasarruf bonolorında. 
Onun ıstırabını halen çekiyoruz; yıllarca çektik ıs
tırabını. Bir tasarruf bonosu müessesesini nasıl deje
nere ettik ve edildi daha doğrusu, onu yaşadık. Yaşı-
yan insanlar olarak böylesine önemli bir aletin, böy
lesine ekonominin makro seviyesinde düşünülmesi la
zım gelen bir aletin, böylesine ekonomiye yapısal de
ğişiklik yaptıracak nitelikte olan bir aletin, böylesine 
Planda hepinizin oylarıyla kabul edilmiş olan sektörel 
bir değişikliğe; yani karayolu taşımacılığından yavaş 
yavaş demiryolu taşımacılığı gibi sağlam, muhkem, 
uzun ömürlü, düşük maliyetli bir taşımacılığa geç
meyi oylarımızla kabul edilmiş haldeyken Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında, burada bu vergiyi ge
tiriyoruz, belediyelerin dar sınırları içinde hapsedi
yoruz. 

— 5 — 
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Arkadaşlar; 
Hükümet büyük bir yanılgı içindedir. Açık ifade 

ediyorum, yazıktır, keşke bunu yapmasaydı. Yıllar 
yılı bu kadar münakaşa edilen bir mevzu, nihayet he
pimizin ortak anlayışı içerisinde buraya kadar gel
miş ve kimse de itiraz etmiyor. Dikkat edin, muha-
halefet de itiraz etmedi; alınışına itiraz ediyor haklı 
olarak. Biz de alınışına itiraz ediyoruz; alınış tarzına 
demek istiyorum. Bu vergi tutulup belediyelerin sınırı 
içine konulabilir mi?.. Hakkınız da yok zaten. 

Milli ölçüde, düzeyde, ölçekte bir taşıma, ulaş
tırma, vergiciliğinin belediye sınırları içinde, beledi
yelere taksim edilerek yok olmasına, aynen mahalli
ne masruf olacak şekilde mâddelendirilmemiş oldu
ğu için perişan olan tasarruf bonoları gibi bu milyar
ları harcamaya ne hakkımız var? Yazık olmuyor mu? 
Neden düşünmedi Hükümet bunu? Belki başka düşü
nüyor, bilmiyorum. Başka düşünüyorsa onu da bu
radan öğrenmek istiyoruz. 

Onun için, bu noktaya şahsen benim oy vermem 
mümkün değildir, açık söylüyorum. Istırabını duy
dum. Tasarruf bonolarından neye mal olduğunu gör
düm. Burada yakalanmış mükemmel olan bir aleti, bir 
dinamik, yapısal değişikliğe neden*" olacak ekonomide 
bir dinamik ele geçirilmiş, getiriyorsunuz bunu bele
diyelerde harcıyorsunuz. Bu yanlış. Tahmin ediyorum 
hiç bir plancı buna evet demeyecektir. Şimdi Planla
mada çalışmayıp, vaktiyle çalışmış, büyük birtakım 
görevler ifa etmiş arkadaşlara da şöyle bir soruver-
dim, katiyen yanlış bir sistem, ele hazır bir fırsat geç
mişken; teyit için.. Sanmıyorum plancıların, halen 
Planlamanın içerisinde buna «Evet» diyecek bir in
sanı. E, bu nasıl koordinasyondur, nasıl eşgüdüm
dür? Bu yasa nasıl gelir böyle önümüze? 

Değerli arkadaşlarım; 

Onun için buna değinmek istiyorum. Bu, benim 
için kabul edilemez bir hal tarzıdır. 

Bu verginin toplanma şeklini arkadaşlarım izah t et
tiler, şimdi benden sonra konuşacak arkadaş, çok da
ha ehliyetli olarak benden, onu zannediyorum izah 
edecek. Bunu bu noktada kesiyorum. Yalnız şunu 
demek istiyorum ki, bağlarken sözümü, bu noktada 
bağlarken; 35 milyar ton/kilometreyi aşkın 1977 sene
sinde, 84 milyar adam/kilometereyi aşkın 1977 sene
sinde, ton/kapasite ve adam/kapasiteden ibaret bir 
toplam kapasitesi olan bu sektörün, ki aşağı yukarı 
4-5 milyar demektir bunun açısı tam alınırsa; artacak
tır çok, bunu belediye sınırları içinde harcıyoruz. 
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Oysa ki, bakın bu bir Plan döneminde nice mil
yarlara katlanacak ve hepinizin arzu ettiği o büyük de
miryollarına doğru geçiş tahakkuk edecek idi. Bu im
kânı bu Hükümet kaçırmaktadır. Diliyorum ki, yeni 
bir kanun teklifiyle gelsin, bu vergiyi buradan ayırsın, 
başka yere soksun. Çok daha hayırlı olur. «Belediye
lere nasıl olsa pay verilecek değil mi? Bunu vermez
sek ihtiyaçlarını karşılayacak değil miyiz?» gibi, kar
şısında yanıtlar verilebilir; ama ben tasarruf bonola
rının 7 milyar 400 milyon iken nasıl çarçur edildiğini 
görmüş bir insan olarak, o yanıtların hiç birisine evet 
diyecek ruh haletini kendimde hissedemiyorum şu 
anda. Birinci durum bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Temizlik ve Aydınlatma Vergisi de Mecliste ko

nan hüküm; yani mücavir sahalara doğru bunu ge
nişletmenin faydasına inanıyorum. Mücavir sahalar, 
bilhassa turistik bölgelerde işgal edilen mücavir sa
halar, varlıkları itibariyle de iyi kötü vergi vermeye 
müsait kabul edilebilir bir vatandaş topluluğudur. Yal
nız, oraya getirilen, «Yol, su,» arkasından «Veya» 
diyor, «Aydınlatma ve temizlik» mecburiyetinin kon
muş olması; doğru, ibarenin bu şekilde yanlış olma
sı bir fazlalıktır. 

Aslında dikkat ederseniz, «Harç» diye başlıyor. 
O harcı da vergiciler burada izah eetsinler, anlayalım. 
Harç değildir bu. Harç, bir resmi işlem karşılığı alı
nan paradır; bir eylem karşılığı alınan paraya harç 
denmez. Bu, resim idi eskiden zaten. Vergiye katıl
ması lazımdır bunun, vergidir benim bildiğim düpe
düz. Harç da olamaz kolay kolay; ama harç demiş 
oraya. Denmiş her ne hal ise. Kanunlarda böyle bir
çok şeyler söyleniyor ve biz yeni bir kanun dili öğ
renmeye başladık son senelerde artık. 

Arkadaşlarım; 
Bunu Sayın Bakana yukarıda da tevcih ettim; bu 

soruyu zannediyorum burada iyice açıklayacaklar. 
Ona göre vermemiz icap eden önergeleri verip ver
meyeceğimizi kestireceğiz. 

Gerçekte yol, su ayrı bir paket, aydınlatma ve te
mizlik ayrı bir paket olarak mütalaa edilebilir yazı
lış tarzıyla. Bunu (İ l /c) deki yetkiye dayanarak iyi
ce açıklarlar ise, bu hüküm iptal edilmek yoluyla 
ortadan kaldırılma tehlikesiyle başbaşa kalmaz; birin
cisi bu. 

İkincisi; mücavir sahalara getirilen bu mecburi
yetin, belediye sınırları içerisinde teyiden mevcut ol
maması bir noksanlıktır. Belediye sınırları içerisinde 
öyle yer var ki, buraya hizmet götürmezseniz, orada-
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ki insan isyan eder. «Yapmadığın hizmet karşılığında 
benden nasıl para alıyorsun?» der. Vatandaşın duy
gusunu kanunları çıkarırken iyi hesap etmeye mec
buruz. Çünkü biliyoruz ki, daha ziyade gecekondu
lar tarzında nüfusları şişirilen şehirlerin, burada otu
ran vatandaşlarımızın bir yüksek bilinç seviyesine gel
mesiyle, emlâk vergileri veriliyor çok defa. «Ne olur, 
ne olmaz vergisini vereyim, mal üzerimde kalsın.» di
yor. Hani nereden iktisabedilmiş olursa olsun; fakat 
çok vatandaş bu malın kendi malı olduğu endişesi 
içerisinde götürüp vergisini yatırıyor. 

Onun için Temizleme ve Aydınlatma Vergisinin 
hele bu sistem içerisinde toplanması pek zor olmaya-
ca'k; ama o vatandaşın bir isyan duygusu, bir ruhi 
isyan duygusu hesaba katılmalıdır. Hizmet götürül-
mezse bunu nasıl alırsınız? Keşke bu kanunda ikisi 
birbirinden ayrı olmasaydı. 

Yalnız denebilir ki, 1580 sayılı Belediyeler Hiz
met Kanunu, belediyelere bunu bir yükümlülük ola
rak vermiştir. Bu yükümlülük otomatik işler. Olabi
lir; böyle yorum da yapılabilir. ( l l /c) 'ye dayanarak 
Bakanlık bir yönetmelik çıkaracağından bahsediyor. 
O halde bunu vurgulanmalıdır. 

Sırası gelmişken söyleyeyim; o ( İ l /c) ile bir yetki 
maddesi veriyoruz biz âdeta. Hem bir kanun çıkarı
yoruz, sakatlıkları görüyoruz, burasının böyle değiş
tirilmesi lazım, diyoruz; ondan sonra diyoruz ki, öy
le yapmayalım da (l l /c) 'de Bakanlık bunu yapsın.. 
İşte bu ters oluyor arkadaşlar. İşte bu kanunlaşma sü
reci içerisinde, yasalaşmanın karar mekanizmasının 
işlemesi açısından asıl sakarlık işte burada oluyor. 
Bu acelecilikten vaz geçmemiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uzun uzun izah edildi, üzerine değinmeyim faz

la; onun için geçiyorum bunları. Orada bir hüküm da
ha var; belediyeler isterse mücavir sahalar içerisinde 
bulunmak kaydı ile hizmet götürsün veya götürmesin; 
götürmesini alalım ele; yani yol götürmesin, su götür
mesin, elektrik götürmesin, temizliğini yapmasın, «Tu
ristik tesislerle sanayi tesislerinden bana temizletme 
ve aydınlatma harcı» ver diyebilecek ve bunu emredi
ci kanun hükmü olarak koymuşuz. Bunu ben, değerli 
hukukçularımızın da içinde bulunduğu bu Yüce Se
natoya soruyorum; bir kanunda böyle şey bulunur 
mu arkadaşlar?. Bir kanunda böyle bir şey bulunaca
ğına dair hukuk vicdanları evet diyorsa ben konuş
mamı burada kesiyorum. 

Diyorsunuz ki, hem götürmeyeceğim, hem alaca
ğım.. O zaman harcın ismi haraç olabilir. Devlet ise 
haraç alamaz. Niye konmuş bu?.. Ne olur buradan 

çıksaydı?.. Koyanlar da böyle olsun diye değil, bir 
aceleye gelmeden, bir telaştan, bir acelecilikten, bir 
karşılıklı ürküntüden.. Bu ürküntüyü artık bırakalım. 
Bu memleket için bırakalım istirham ediyorum. İkin
ci nokta bu. Bunu ( l l /c) 'de nasıl düzeltirler, pek bile
miyorum; yani o ( İ l /c) kurtarıcı bir madde; ama ka
nuna karşı yönetmelikte olmaz. Hukukun derecesi 
bakımından mümkün değil. Bakalım dinleyeceğiz, 
tatminkâr bulacağız mı, 'bulmayacağız mı; oylarımı
zı da ona göre vereceğiz elbette? 

Arkadaşlarım; 
Bu maddede yine bir hüküm var. Belediyeler, di

yor, ek hizmet götüren sanayi tesislerinden ve diğer iş
letmelerden ayrıca bir tarife üzerinden ücret alır.. 
Alamazsınız arkadaşlar. Bunu buraya nasıl koyarsı
nız?.. Anayasanın 61 nci maddesi açık; «Vergi, resim, 
harç ve benzeri yükümlülükler..» Benzeri yükümlülük 
deyince, bu söylediğiniz madde benzeri yükümlülük
tür. Kanuna bunu nasıl koyarsınız, alamayacağınız 
şeyi? Yanlış anlamayın, ben alınması taraftarıyım. Da
ha da fazla alınması taraftarıyım. Çünlkü verebilir. O 
bir medeniyettir, bir yaşantıdır. Görüyorsunuz hepini
zin Avrupaya seyahatlarınız oluyor, dolaşıyorsunuz; 
bir sanayi çarşısının, bir tamirhanenin içerisinden geç
tiğiniz zaman demirlerin nasıl derli toplu durduğunu, 
çiçeklerin nasıl sıralandığını görüp içiniz yanmıyor 
mu arkadaşlar? «Niye memleketimiz böyle değil» 
demiyor musunuz? Demek için bunu alacaksınız; ama 
'böyle alamazsınız ki, böyle kanun tekniği ile alamaz
sınız. Onun için dinleyeceğiz Bakandan, şöyle yapıl
masını öneriyorum: 

Açıkça söylenmelidir; bu, bir vergi, resim, harç ve 
buna benzer yükümlülük değildir, karşılıklı ve iradeli 
bir anlaşma konusudur. «Anlaşmaya dayanarak ek 
hizmet götürüp belediyeler, karşılığında mukaveleye 
dayanarak ücret alabilirler» deyip, onu böyle tashih 
ederlerse belki işler; belki diyorum işler. Bu haliyle 
işlemez ve defi yoluyla Anayasa Mahkemesine gider 
vatandaş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Değerlendirme Vergisi üzerinde çok duruldu. Bu 

vergi eskiden var, biliyorum; 16 ncı maddede var, 
1948 Kanununda var; ama o daha açık, bundan da
ha sarih, bundan daha güzel, onu da açıkça söyleye
yim. Biraz düzelebilirdi, bu ondan iyi değil bir kere, 
yanlış getirilmiş. 

İkincisi, vardı; ama bir Gayri Menkul Değer Ar
tış Vergisi kondu. Gayri Menkul Değer Artış Vergi
sinde malûm üç ana unsurun bulunması lazım. Birin
cisi; götürdüğünüz fiili hizmetten dolayı artan değer. 
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İkincisi; talep esnekliğinden dolayı artan değer. Ta
lep devamlı bir esnek hâl gösterir. 

Üçüncüm; enflasyonun katkısı olan değer. Bu üç 
değer birleşir Gayri Menkul Değer Artış Vergisinin 
rantını husule getirir. Siz bu rantın üçünden alacak
sınız. Fiziki şey gördünüz alın; ama burada «Ka
rarı aldığım vakit alırım» diyorsunuz. Yanlış. 

İkincisi, talep esnekliği. O bir ekonominin idare
sindeki hüner meselesidir, ona bir şey diyemem. Enf
lasyondan alın, alın; ama bir yeri olan insan burada 
vergi verip karşılığında başka bir mesken almaya kal
karken onu da pahalı alırsa, siz ona ıstırap vermiş 
olursunuz. Devlet odur ki, hükümet odur ki, enflas
yondan toptan vergi alır, hiç bir yerinden kaçak bı
rakmadan vergi alır. İşte o zaman enflasyon durur, 
işte o zaman fiyat artışları durur. Bunlarla fiyat ar
tışları durmaz, bunlarla kaçak işler. Bu kaçaMar bel
ki de ana vergilere tesir eder. Emlak Vergisine tesir 
eder, onu kaçırayım, ötekini de kaçırayım der, bel
ki Gelir Vergisine tesir eder, onu kaçırayım, onu da 
kaçırayım der. Bakın bence ne kadar mahzurları pe
şinden getiriyor. 

Şimdi, bunu getiren iktidardaki arkadaşlarımızın 
içinde benim bu bildiklerimi çok daha mükemmel bi
len insanların sayısı az da değil, yapacak yetenekleri 
benden çok daha fazla. E, nasıl gelir bu böyle bura
ya? Geliyor. İşte bu sırrı çözmeye çalışıyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Hükümetin açıklamasına göre buna oy vereceğim 

şahsen. Memleketteki imar değişikliklerinin ne kadar 
çabuk değiştiğini biliyorsunuz. İtiraz eden hiç bir in
san olduğunu içinizde sanmıyorum. Kararı verdiniz, 
vergiyi aldınız; âdil aldınız, kabul. Aslında çifttir bu 
vergi; ama alınış itibariyle çift olmaz, bir kısmını pe
şin alırsınız «Değerlendirme» diye. Ondan sonrakini 
de gayri menkul değer artışından alırsınız. Böylelikle 
müzakerelrkten kurtarabilirsiniz, kabul ediyorum 
bunu. Ne lüzum vardı iki defa Devlet memurunu iş-
gai -etmeye? Gayri merikul değer artışını ıslah eder
diniz, hepsini birden buradan alırdınız. Rant doğduğu 
zaman alırdınız. Ticaret mevzuu olduğu zaman alır
dınız. Satışa sürüldüğü zaman alırdınız ve ıstırap ver
mezdiniz birçok insanlara da, İstisnalara vereceğiz ıs
tırap. Devlet zalim olamaz, devlet rahimdir. Demok
rasi hele, istisnalara da aynı hakkı tanıyan rejimdir. 
Bu bakımdan da bu kanun sakattır. Onun için dinle
mek istiyoruz Sayın Hükümetten, nasıl düzeltecektir 
bunu? 

Son bir madde var, geçici hükümlerin (D) mad
desi. Bereket o konmuş. «Şayet alınmazsa» diyor ke
sinleşmede, ondan sonra tahakkuk ettiği zaman; yani 
fiilen yapıldığı zaman alınır. Bu bir çıkıştır. Bu çıkışı 
iyi kullanabilirler mi? Bilemem bugünkü hukuki mev
zuatımız karşısında acaba oraya vazedilecek hüküm
ler ana maddedeki bu emredici hükme taarruz teşkil 
eder mi? Ederse yapamaz, etmezse o maddeyi işlettiği 
vakit biraz ferahlamış oluruz. 

Çok söylenecek şeyler var burada arkadaşlar, bu
nu da geçiyorum. 

Bir yanlış anlaşma olmasın. İki hat konmuş, bil
mem yatlarla kontralar için beş ila 25 bin lira. Her 
türlü içten ve dıştan takma motorlu küçük deniz tek
neleri.. Bir kere bunun bana bir tarifini yapsın bir 
denizci arkadaş; yani bu nasıl ayrılıyor?.. İçten ve 
dıştan takma motorlu tekneler yat, kotra. E, onlar 
odur zaten. Onlar aynca iste istimbot, bot, kayık fa
lan diye de ayrılır. Zaten o onun içindedir. Bu ayrımı 
nasıl yapmışlar, hangi teknik bilgiye da}'anarak yap
mışlar?.. 

Sonra kontra dediğiniz şey, tek direkli, ince, göv
desi genellikle ince, spor maksadı ile kullanılan, yel
kenli veya motorlu her boydaki tekne demektir. Şu 
bulunduğumuz yer de bir kontra olabilir. E, yat de
diğiniz şeyler de, müsaade edin 28-30-32 metrelik, 
dört direkli yatlar var. Hacmi hesap edin; eğer alt 
hududu tatbik ederseniz bundan da beş bin alacaksı
nız, efendim ondan da beş bin alacaksınız.. Olmaz. 
Niye?.. Efendim, ikisi de. yat da. kotra da lükstür. 
Hayır, değil birisi spor. müsaade edin. 

Alınsın, tamam o da kabul. Neden geliyor bu?.. 
Anayasanın 61 nci maddesinin 2 nci fıkrasını maale
sef 1971 senesinde yanlış değiştirmişiz. Demokrasi 
yerel iktidara da, yerel idareye de birtakım hakların 
doğru dürüs verilmesi, birtakım kaynakların tahsis 
edilmesi ve genel oy sisteminden gelen, merkezi organ
larla yerel organlar arasındaki en iyi dengenin kurul
ması rejimidir. Biz tutmuşuz 1971 değişiklikleri ile 
belediyenin bizzat meclislerinin tayin edeceği bütün iş
leri getirmişiz buraya. Şimdi, pazarcının işgal ede
ceği kaldırımın bedelini biz tayin etmeye çalışıyoruz. 
Bu gülünç arkadaşlar; vallahi gülünç bu ve demok
rasimize aykırı, rejimimize aykırı. Anayasayı da 
maalesef 1971'de böyle değiştirmişiz, bilmem nasıl. 

Şimdi, «Bakanlar Kuruluna verilebilir» diyor. Hiç 
değilse şu Kanunla beklerdim ki, o iki hadler için de 
sondaki gibi ceteveîîer yapılsın, Bakanlar Kuruluna 
gitmeden burada tasdik edilsin veya bundan sonra 
(Hükümeti dinleyeceğiz bakalım) Bakanlar Kurulu 
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hadleri enflasyona göre değiştirmesin, yanlış olur. 
Dediğim gibi, daha çok misaller verebilirim size, ha
ta olur. Küçücük 2.5 beygirlik bir tekneye de verir
siniz bin lira (Şimdi, 250 başlıyor ya, 500 ila 5 bin li
ra zannediyorum) efendim 11 metre büyüklüğünde, 
yarım kamaralı, 24 beygirlik içten pancar motoru ta-
'kılmış tekneye de verirsiniz bin lira. Olur mu arka
daşlar?.. Olmaz böyle şey. 

Onun için diliyorum ki, Bakanlar Kurulu hiç de
ğilse bu hadler arasında bir esnek ve oynak cetvel 
meydana getirsin. Aslında bu iş her belediye için ayrı
dır. Bodrum Belediyesi liman işgali için ayrı alır, bir 
talep meselesidir bu; ama Devlet yatırımları ile zorla 
ayağa kaldırdığınız bir başka liman bunu başka tür
lü de alabilirdi. Bunlar müsaade edin de artık bizim 
olmasın. Halk tarafından seçilen, doğrudan doğruya 
halka muhatap olan ve politikanın en şiddetli cere
yan eettiği, rekabetlerin en amansız; fakat en meşru 
yürüdüğü yerlerin hakkı olsun. O hakkı da almışız 
ellerinden. Biz demokrasicilik oynuyoruz gibi geli
yor bu sefer bana efendim. Bu yanlış. Bari bunu bi
raz düzeltsin Bakanlar Kurulu. Onu söylemek istiyo
rum ve vakit yok geçiyorum. 

İşgal harcı meselesine gelince: 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir tanesinde bunu; yani 28 nci maddeye ilişkin 

olanında demek istiyorum, küçük deniz vasıtalarını 
hariç hariç tutuyor, diğerlerinden işğgal harcı alaca
ğını söylüyor; istimbot motorbot falan, o hariç di
yor.. 

Son bir başka maddede ki, o maddenin de numa
rası şudur; ö da işgal harcıdır; 28 nci madde o. Bi
rincisi efendim 19 ncu madde. «Liman İşgal Resmi». 
Küçük vasıtaları hariç tutuyor. 28 nci maddede işgal 
harcı için diyor ki, «19/' 1.3 fıkrasından yararlanan
lar hariçtir» diyor. 19 ncu maddenin (B) fıkrasında 
bir kısmım hariç tuttuğuna göre, son maddede (19 B)' 
den yararlananlar hariç olduğuna göre. demek ki, ya
rarlanmayanlar dahil. Açık bu, mefhumu mahalifin-
den bu hükmü çıkartmak için büyük hukukçu falan 
olmaya da lüzum yok, tatbikatçı olmaya. 

O halde, motoru, istimbotu şunu bunu getirip 
işgal harcına sokacaksınız. Bu kesin. Yapmayabilirsi
niz. Yapmazsanız size «Neden yapmıyorsunuz» diye 
kim sorar onu bilmiyorum? Yapmasınlar, keşke tat
bik etemeseler; ama bir madde daha var; kanuna öyle 
bir madde koymuşuz ki, «Bu türlü işgallerde İmar 
İskân Bakanlığından müsaade alınır.» deniyor. Evet 
arkadaşlar; Türkiye'nin her yerinde, herhangi bir yer 
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aklınıza getirin şu anda, nereyi düşünürseniz düşü
nün, serbestsiniz; orada denizi işgal edecek olan pa
zarcı kayığının müsaadesini İmar İskân Bakanlığı ve
recek.. Bunun böyle olmadığını Hükümet.. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, konuşmanız yarım 
saat oldu. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Bunun böyle 
olmadığını Hükümet lütfen izah buyursunlar. 

Konuşmamın zamanı doldu. Hiç huyum değildir 
vakit geçirmek, bağlıyorum ve tekrar diyorum ki, ka
ra taşımacılığının vergilenmesi fevkalâde güzel. Böy
le vergilenmesi, burada vergilenmesi çok yanlış. Ya
zık oluyor. Hükümet büyük bir fırsat kaçırıyor. İn
şallah bunu telafi eder. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kafaoğlu. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

Müzakere edilmekte olan Belediye Gelirleri Ka
nunu teklifi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuzda söz almış bulunuyorum. Yüce Se
natoyu saygıyla selamlarım. 

Sayın senatörler; 
1952 yılında o devrin Maliye Bakanı şimdi ara

mızda bulunan Sayın Ferid Melen'in, belediye fiska-
litesinin yeniden tanzim edilmesi yolunda Vergi Re
form Komisyonuna verilen bir emir üzerine başlayan 
çalışma, aradan geçen 17 yıl sonra huzurunuzda böy
le başı kıçı belli olmayan bir kanun teklifi olarak 
geldi. 

Bu Türkiye için büyük bir talihsizlik. Çünkü, da
ha 1962 yılında Türk belediyelerinin büyük gelir ih
tiyacı tespit edilmişti. 1962 yılında planlı dönem baş
lıyordu. Planlı dönemde devlet gelirlerinin artırılması 
için çeşitli kanunlar hazırlandı ve Yasama Meclisle
rinden geçti ve belediyelerin de planlı dönem içerisin
de endüstrileşmenin, kentleşmenin belediyelere yük
leyeceği mali mükellefiyetleri karşılayacak yeni bir 
fişkal reform yapılması hükümetçe düşünüldü ve bu
na dair çalışmalar yapıldı. 

O zamanlar ben Vergi Reform Komisyonunda ça
lışan bir Maliye Başmüfettişi idim. Talihim beni so
nunda getirip burada senatör olarak, bu belediye fis-
kalitesi reformunun (Bence kefensiz gömülmesi diye
ceğim) sebep olacağı bir kanun teklifi üzerinde söz 
alacağını o zaman hiç bilmezdim. 

Bunun için de çok büyük araştırmalar yaptık; 
biuün dünya devletlerinde belediyeler, mahalli ida
reler nasıl ihtiyaçlarını karşılayacak gelirlere sahip 
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oluyor, bu' gelirler nasıl tahsil ediliyor?.. Bütün bu 
araştii malar yapıldı, çok uzun raporlar yazıldı. İsmet 
İnönü hükümetleri zamanında tasarının hazırlanması 
yetişmediği için bilahara Demirel Hükümeti zama
nında tasarı da hazırlandı ve Türkiye Büyük Mdllet 
Meclisine sevk edildi; fakat 1969 seçimlerine kadar 
bu tasarı çıkarılamadı ve kadük oldu. 

1969 seçimlerinden sonra İkinci Plan dönemine 
girerken «Kalkınmanın finansmanının planlanması» 
diye yeni bir anlayış getirdik idareye. Onun içerisin
de Belediye Gelirleri Kanunu yeni baştan düzenleme
ye tabi tutularak bir daha Türkiye Büyük Mdllet Mec
lisine sevk edildi. Bu ikinci sevk edilişi idi. 

Bilahara 12 Mart geldi. 12 Martta bu tasarı geri 
alındı ve tekrar tanzim edildi, bir daha sevk edildi, 
bu da kadük kaldı. Daha sonra Milli Cephe Hükü
metleri zamanında, Kanun bir kısmı Adalet Partisi
nin bazı sayın ortağı partilerin müsaade ettiği ölçüde 
kırpılarak 1977 yılı. sonunda bir daha sevk edildi bu 
tasarı hükümet tasarısı olarak; fakat bu tasarı da na
zarı itibara alınmadı. Mecliste beklerken Ecevit Hü
kümeti iktidara geldi ve bir finansman kanununun 
son parçasını teşkil etmek üzere belediye gelirlerinden 
bazılarının değiştirilmesi, bazı harçların ve resimlerin 
artırılması konusunda hükümler, geçen yıl Meclise 
sevk edilen tasarının son kısmını teşkil etti; fakat gö
rüldü ki, o tasarıdan ayrı belediye gelirlerinin süratle 
çıkarılması lazımdır. Bunun için Sayın Hayrettin Uy
sal ve arkadaşları tarafından bir kanun teklifi ha
zırlanarak Millet Meclisine götürüldü. Millet Meclisin
de hepinizin bildiğiniz çetin mücadeleler sonunda bu 
tasarı çok büyük hatalarla malul olarak Komisyona 
geldi. Ben, üyesi olmadığım Senatonun Bütçe ve Plan 
Komisyonunda bütün bu hatalara zamanım ölçüsün
de değindim; fakat tasarının geçmesi (Senatör ola
rak, Yasama Meclisi Üyesi olarak çok şeyler öğreni
yoruz) tasarının tekrar Millet Meclisine; bir fıkrasını 
değiştirseniz, bir cümlesini değiştirseniz tekrar oraya 
gitmesi, müzakere mevzuu olması, tasarının geçmesi
ni engeller endişesiyle Komisyonda çoğunluğu teşkil 
eden Cumhuriyet Halk Partili sayın senatörler, bun
ları bilahara düzeltiriz ve bir de Kanunun 11 nci mad
desinin (C) fıkrası var, burada aşağı yukarı Hükü
mete bir yetki hükmü getiriyoruz, bu hüküm çerçe
vesinde bu değindiğiniz aksaklıkları düzeltiriz ve bu
nu burada değiştirmeyelim fikri galip geldi ve Ko
misyondan da huzurunuza Millet Meclisinden geç
tiği şekilde aynen geldi. 

11 nci maddeye hemen temas etmek istiyorum. 
Vergi kanunlarında, tarh, tahakkuk, tahsil usulleri 

kanunla, kararnameyle yahut yönetmelikle düzeltilir 
demesi, yeniden vergi koymayacak anlama gelmez. 
Yani tarh usulünde, bilmem tarh pusulasının nasıl 
olması lazım geldiğine dair, Hükümet bir tebliğ neşre
der, bunu tanzim eder, tahsilde onu yapar; ama ver
gi, faraza birinci madde için koyduğunuz nakliyat 
resminde bir vergi sorumlusu koymadan bu vergi 
tahsıil edilemez, diyoruz. Sayın Yerel Yönetim Baka
nı Komisyonda dedi ki, yönetmelikle koyarız. Hal
buki, hiç kimseyi siz kanunsuz vergi sorumlusu yapa
mazsınız, yani böyle şeyler yapılmaz. Onun için de 
vergi tahsil edilmez. 

Bütün endişemiz, yani bir gün gelip te Adnan Ba-
şc:r Kafaoğlu, Senato kürsüsünde Vergi Kanununun 
aleyhinde konuşacak diye bir şey hiç kimse düşün
mezdi her halde Türkiye'de; ama öyle bir vergi ka
nunu ki, vergi almayı mümkün kılmıyor, üstelik de 
Türkiye'de siyasi gücün, (topyekûn hepimizi kastedi
yorum) çok tehlikeli şekilde itibarını kaybetmesi so
nucunu verecek bir vergileme düzenine doğru bizi 
götürüyor. Bütün endişelerim budur; bunun için size 
teferruatla bütün görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Dördüncü Plan, Senatoda görüşülürken Türkiye' 
nin ne büyük bir tasarruf ihtiyacına gereksinme duy
duğunu huzurunuzda arz etmiştik. Birinci Plan Dö
neminde c/c 30 olan Türklerin marjinal tasarruf eği
liminin, Üçüncü Plan Döneminin sonunda c/c 12'ye 
düştüğünü, bu tasarruf eğilimiyle bizim, Türkiye'nin 
gereksinme duyduğumuz kalkınma hamlelerini gerçek
leştirmesine imkân olmadığını, bu sebeple Dördüncü 
Planın c/c 38 marjinal eğilimine göre hesaplarını, tab
lolarını yaptığını ve c/c 12'den % 38'e bu tüketim top
lumu haline gelmiş bir cemiyetin nasıl getirileceğini 
aklımızın ermediğini ifade etmiştim. 

Burada Devlet gelirlerinin kifayetsizliğini hep söy
ledik, yalnız mahalli gelirlerin perişanlığı ondan da
ha fazladır. Size bunu çok basit bir misalle arz et
mek için şunu söyleyeyim : Siz burada masraf kanu
nu kabul ediyorsunuz. Faraza, memurların ücretleri
nin emsalini 14'ten 16'ya çıkarttık bu yıl mesela Büt
çe Kanununda. Bunun c/c 50'si Devlete gelir olarak 
döner diyoruz yahut da diğer fiskaliteler dolayısıyla 
döner, yani Emekli Sandığı keseneği olarak döner, 
Emekli Sandığı kesenek karşılığı olarak yatırılan pa
ra olarak döner ve bunlar Devlet finansmanında kul
lanılır. Bütün bunların hepsini belediyelere vergi ola
rak koymuş oluyorsunuz siz. Yani, belediyelerin çok 
perişan duruma gelmesinin temel sebebi bu. Sizin 
burada çıkarttığınız her personel kanunu, her mas-

10 — 



C. Senatosu B : 45 

raf kanunu belediyeye ayrıca vergi kanunu tesiri ya
pıyor. Yani, bu sebeple böyle 8-10 maddelik bir ka
nunla,, belediyeleri bugün içerisinde bulunduğu durum
dan kurtarmamız falan mevzubahis değil ve sizi te
min ederim, şu Kanun çıksın, belediyelerin bundan te
min edeceği hâsılat, sizin emsali 14'den 16'ya yükselt
mek, dolayısıyla beeldiyelere yüklediğiniz gelir ver
gisi kadar bile olmayacaktır .Yani, bu sebeple, büyük 
belediyeler memnun değilmiş, belediye reisleri tasarı
nın aleyhinde bulunuyor, falan... Gerçekten doğrudur, 
ben de belediye reisi olsaydım, aynı tavrı takınacak
tım. Yani, siz bana, emsalleri artırarak, şu kadar ge
lir vergisi mükellefiyetimi artırdınız; çünkü onu maa
şının içerisinde ödeyecek, onun geliri olmuyor. Dev
letin geliri olduğu için, ödeme kolaylığı sağlıyor. 
Belediyenin geliri olmadığı için, belediye için vergi 
haline geliyor. 

Bütün bunları düşünün çoğu ülkelerde, faraza ida
relerin birbirini vergilememesi, geniş hukuki prob
lemlere sebep olur. Amerika Birleşik Devletlerinde 
mahalli idarelerin, memurlarından, 1966 senesine ka
dar vergi kesilmezdi. Niye?... Bu mahalli idareyi ver
gilemektir diye; fakat 1966 senesinde Anayasa Mahke
mesi dedi ki, «Bu vergileme değildir, başka kaynaklar
dan gelir oluyor, sübvansiyon yapalım; ama vergile
menin genelini bozmayalım» dediler. O miktarda, Fe
deral devlet, Federe devletlere sübvansiyon yaptı; fakat 
vergileme gayesine yöneltildi. 

Bu sebeple, şimdi, bugün belediyelerimizi içerisin
de bulunduğu durumdan kurtarmak, bunları gerçek
ten hizmet yapar bir duruma getirebilmek için, bele
diyelere büyük kaynak tahsisi lazımdır. Bu kaynak 
tahsis edilirken, biz hazırladığımız eski tasarıda neler 
düşünmüştük?... Belediyelerin Gelir Vergisinden payını 
artırmıştık, belediyelerin Kurumlar Vergisinden payını 
artırmıştık, belediyelerin »Tekel Vergisinden payını ar
tırmıştık, belediyelerin İstihsal Vergisinden payını ar
tırmıştık. Bunlar belediyelere büyük gelir temin ede
cek kaynaklardı. Onun yanı sıra da, belediyeler için 
yeni vergiler koymuştuk. Bu vergilerden hareket eder
ken de, bütün dünya tatbikatını incelemiştik. Genellik
le görmüştük ki, Dört ülkenin mevzuatını incelemiş
tik, (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Al
manya'nın) görmüştük ki, belediyelere temel bir gelir 
verilmektedir. Yani, belediyelerin tanzim dolayısıyla 
zabıta hizmetleri dolayısıyla tahsil edeceği mükelle
fiyetlerin dışında, belediyelerin ayrıca vergi teşkilat
ları olmadığı için, onlara böyle tarhı, tahakkuku, bü
yük bilgileri icap ettiren vergiler tahsis edilmiyor. On-
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ların, tanzim dolayısıyla belediye içerisinde işleyen oto
büs üzerinden pay almak, belediye dahilinde kullanı
lan elektrik üzerinden pay almak, su üzerinden pay 
almak gibi, hep başka idarelerce toplanan ve fakat be
lediyeye ödenen belediyenin fiskalite gücünü artıran 
kaynaklar tahsis ediliyor ve hiç bir ülkenin belediye
lerinin vergi teşkilatı yoktur. Bizimkinde de yoktur. 
Bizde de özel idarenin vergi teşkilatı vardır da, (Bi
na, arazi vergisi tahsil ederdi eskiden beri) belediye
lerin vergi teşkilatı falan yoktur. Belediyelerin yal
nızca zabıta teşkilatı vardır; ama belediyelerin geliri 
vardır; gerek Genel Bütçeden, gerekse, özel idare büt
çelerinden, her tahsil edilen paydan, belediyelere bir 
hisse verilir. 

Bizim de, sudan, mesela bugün su götürmek için 
aydınlatma temizleme resmine karışılıyor. Halbuki, 
sudan belediyenin hissesi vardır, elektirikten belediye
nin hissesi vardır. Elinize gelen faturalarda görürsü
nüz. «Belediye payı» diye. Her yaktığınız elektriğin 
kilovatı başına, belediyeye bir vergi ödersiniz; ama 
bunu belediye tahsil etmez. Elektrik idaresi, belediye 
adına tahsil eder, ay sonunda belediyeye yatırır. 

Bu sebeple, biz belediyeye bir tek temel vergi dü
şündük o zaman, o da Emlâk Vergisi ve eğer Em
lâk Vergisi reformu 1970'de yapılmasaymış, bugün be
lediyelerin o zaman 300 milyon olan Emlâk Vergisin
den gelirleri, bugün 2,5 milyar liraya çıkmış. Yani, biz 
belediye gelir hedeflerinin birincisini gerçekleştirmi
şiz, Emlâk Vergisiyle gerçekleştirmişiz. Emlâk Vergi
sinden payını % 50'ye çıkarmışız, hiç bir ayırım 
yapmadan. Eski Bina Vergisinde yalnız belediye hu
dutları içerisindeki binalardan tahsis edilen verginin 
% 25'i verilirdi; ama biz, belediyelerin durumunu ve
rerek, özel idarenin görevlerini giderek merkezi ida
reye aldığımız için, özel idarenin gelir gereksinme
si yoktur diye, Emlâk Vergisinin büyük payını bele
diyelere tahsis etmek suretiyle, belediyeleri bugün için 
2,5 milyar liralık bir gelire kavuşturmuş oluyoruz. 
1970'den beri, burada seyri var; ama huzurunuzda 
hepsinin teferruatını okumak istemiyorum. Her sene 
500 milyondan başlamış, artarak halen 1978 yılında 
2,5 milyara yükselmiş; 1979'da da 3 milyar olabilir. 

Sayın senatörler, sizlere bütün samimiyetimle söy
lüyorum ki, Emlâk Vergisi, teşkilat olarak iyi kovalan-
sa, buradan belediyelerin geliri 2,5 milyardan 5 milya
ra çıkar. Çünkü, benim Emlâk Vergisindeki müşaha-
dem şu : 

Beyana dayanan bir tarh sistemine gittik. Beyana 
dayanan tarh sistemini kontrol edecek bir de vergi 
getirdik. Bu vergi, Gayri Menkul Değer Artışı Ver
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gisidir. Gayri Menkul Değer Artışı Vergisi, gelir te
şekkül etmeden alınan bir vergi değil. Burada hep 
gördüm ben, değerlenme resmiyle karıştırılıyor bu. 
Hiç ilişiği yok. Gayri Menkul Değer Artışı Vergisi, 
beyan edilen Emlâk Vergisi matrahlarının onun alım 
bedeli kabul edilmek suretiyle ikinci beyana kadar 
arada satılırsa, aradaki fark üzerinden vergi verecek", 
% 50 - 60'a varan bir vergi verecek diye mükellefi 
korkutsun, Emlâk vergileri doğru beyan edilsm di
ye konulmuş bir vergidir ve onun için de, eğer her
hangi bir satış olmazsa Gayri Menkul Değer Artış 
Vergisi yoktur. Bu, Belediye Gelirleri Kanununun 
içerisinde yer alan değerlenme resmi, bizim eski bil
diğimiz şerefle satışa falan lüzum yoktur. Bir bina, 
belediye hizmetinden dolayı değerlenirse, onun üze
rinden o değerlenmeye iştirak payı alınır gayri men
kulün sahibinden. Maddeler geldikçe tabii ki, bunu 
bozan hususları ayrı ayrı arz edeceğim. 

Şimdi, Türk belediyelerinin gelir ihtiyaçlarını kar
şılamasına bu kanun kâfi değildir. Buna hepinizin 
inanmanızı bilhassa istirham ediyorum. Bu kanun, 
kendisinden ümit edilen gelirleri getirecek mükem
meliyette de yazılmamıştır. Yani, kanunu kabul et
sek "dahi, o kanun 100 liralık bir gelir getirecekse, 
düzenlenmesindeki hatalar dolaysıyla bu 50'ye düşe
cek kadar da düzenlenme hataları vardır kendi içeri
sinde. Bu sebeple, yaptığımız hayır, ürkütülen kur
bağaya deymeyecek bir teklifin üzerinde burada ko
nuşmakta bulunuyoruz. 

Bizim belediye gelirleri için düşündüğümüz ikinci 
anavergi de, Fransa'nın «Patent Vergisi» diye eski
den beri aldığı ve fakat şimdi bunu «Meslek Vergisi» 
diye almaya başladığı vergiydi ki, bizde «Unvan 
Vergisi» diye belediye hudutları içerisinde ticaretle 
iştigal eden her işletmeciye bir basit; ama geliri üze
rinden hesaplanmayan ve fakat işletmesinin büyük
lüğü nazara alınarak konulan, orada da bizim Gelir 
Vergisinin götürü mükellefiyet hadlerine göre dü
şündüğümüz bir belediye vergisi vardı. Bu iki temel 
verginin yanında da harçları ve diğer tanzimlerden 
alınacağı cezalan falan belediye gelirleri olarak dü
şünmüştük. 

İşte o kocaman 150 maddelik belediye gelirlerinin 
reformuna ait kanun, sizin huzurunuzda şimdi 12 
maddelik bir kanun haline geldi ve bu 12 maddelik 
kanunun içerisine de hiç bir şekilde belediye geliri 
olarak dünyada düşünülmemiş, yeryüzünde emsali 
olmayan vergiler sokuldu. Bunların başında hemen 
bu teklifin 1 nci maddesi. 1 nci maddesinde; «Tür-
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kiye'deki bütün karayolu taşımacılığından belediye
lerin vergi alması» diye bir madde, bir fıkra getirili
yor; fakat fıkranın başına, Millet Meclisindeki tan
zim sırasında «Madde» yazılıyor. Halbuki maddenin 
şekli şemali tamamen başkadır. Maddelere geçildi
ğinde 1 nci madde üzerinde hem takrir vereceğim, 
hem maddenin nasıl tanzim edilmesi lazım geldiğini 
arz edeceğim. 

Şimdi beyler, eğer bir karayolundan belediyelere 
hisse almak, yani karayolunun vergilendirilmesinden, 
kara nakliyatının vergilendirilmesinden belediyelere 
bir gelir sağlamak istiyorsak bunun yolu, belediyeleri 
bu mükellefiyeti alır diye hüküm koymakla olmaz. 
Neden?.. Belediyenin, arz ettiğim gibi gelir teşkilâtı 
yoktur. Demek ki, biz, eğer karayolu nakliyatını ver
gilemeye karar verdiysek, bizim elimizde «Nakliyat 

• Vergisi» diye bir vergimiz vardır. Bizim Nakliyat 
Vergisi, Gider Vergisi Kanununun 34 ncü maddesin
den itibaren dört madde içinde tanzim edilmiştir. 34 
ncü madde, mükellefiyeti tesis ederken yük nakliya
tını içermemiştir, yük nakliyatı yoktur. Demiryolun
da, deniz yolunda ve hava yolunda yolcu ve yük nak
liyatını vergilediği halde, karayolunda yalnızca yolcu 
nakliyatını vergilemiştir. yüke temas etmemiştir. De
mek ki yapılacak şey, Nakliyat Vergimizin, karayo
lunda yük nakliyatını da o ilgili maddesine sokmak
tır. Peki «Yolcu nakliyatını vergilemiştir» dediniz. 
Evet, verginin mevzuundadır ve 35 nci maddedeki 
istisnaların (J) fıkrasında «Şehirlerarası yolculuk ha
riç» diye onu çıkartmıştır. Demek ki, bizim karayo
lunda doğan gelirleri vergilememiz için yapacağımız 
iki şey var: Birincisi, 34 ncü maddenin ilgili fıkrasın
da karayolu taşımacılığındaki vergi fıkrasına «Yük 
nakliyatını» ilave etmek, 35 nci maddedeki istisnala
rın içerisinden de (J) fıkrasını silmek .Bu takdirde 
Türkiye'deki bütün nakliyat vergilenmiş olacaktır; an
cak bu Kanunla şimdi biz bunu yapamayız. Sayın 
Maliye Bakanımız burada. Biraz önce Sayın Başbakan 
da buradaydı. Keşke şimdi burada olsaydı, o da bu 
fikrimi bizzat duymuş olsaydı. 

Temel fikrim şu : Millet Meclisinde bir vergi pa
keti konuşulacak. Millet Meclisindeki vergilerin içe

risine biz nakliyat vergisinde şu dediğim değişiklik
leri yapabiliriz; çünkü nakliyat vergisi, bütün mües
seseleriyle vergi mükellefi kim, vergi sorumlusu kim, 
vergi nasıl tahsil edilir, nereye yatırılır; hepsi belli 
olan bir vergi sistemidir ve biz de bunu 40 seneden 
beri falan alırız. Yani, çeşitli kanunlarla aldık; ama 
40 senedir Türkiye'de Nakliyat vergisi vardır. Şim-
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di Gider Vergisi Kanununun içerisinde bunu tanzim I 
eden hükmü getirelim. Buradaki 1 nci maddeyi de, | 
diyelim ki, Nakliyat vergisinin % 50'si belediyelere 
ait olur. Orada Gider vergisi çıkmasa bile, 1979'da 
nakliyattan 600 milyon lira tahsil edeceğimizi zanne
diyorum. Bir defa belediye 300 milyon vergi vermiş 
olursunuz; ama Gider Vergisini orada tanzim edip 
de kara nakliyatını verginin çerçevesi içerisine ala
bilirsek o takdirde, yine belediyelere buradan ger
çekten büyük bir gelir sağlar, Devlet bunu mükemmel 
alabilir. Devlete de gelir sağlar. Belediyelere de bi
zim şimdi tanzim edeceğimiz şu hükümle vereceğini
zin beş misli gelir vermiş olabilirsiniz; çünkü bele
diyeler bu vergiyi alamazlar. Bir kere belediyelerin 
böyle bir vergi alma yetkisi, bizim Anayasamıza gö
re de mümkün değildir. Biz, Anayasanın 116'ncı mad
desindeki mahalli idareleri tanzim ederken Kurucu 
Mecliste şöyle düşünürdük; mahalli idarelerin fiska-
litesi için iki türlü hüküm tanzim edilir. 

Bir; ya bu idarelere tahsis edilen gelirler Ana
yasada gösterilir. İki; veyahut da bu idarelere hangi 
görevler verilecekse, ona uygun şekilde, yani görev 
esas alınarak bir gelir tahsis edilir diye hüküm konur. 
Türk Anayasası ikinci yolu tercih etmiştir, yani 116 
ncı maddenin son satırındadır, hiç bir geliri belediye
ye tahsis etmemiştir. Ne demiştir? «Mahalli idarelere 
verilecek hizmetlere uygun, yetecek gelir onlara tah
sis edilir» demiştir. 

Şimdi, Türkiye'nin çok büyük bir gelir kaynağını, 
ileride 50 milyar, 100 milyar gelir getirecek bir nak
liyat vergisini, siz kalkıp ne hizmet yaptığı belli ol
mayan bir belediyeye falan tahsis edemezisiniz, yani 
böyle bir şey yok. Pay verebilirsiniz, böyle büyük 
Devlet gelirlerinden pay verirsiniz. Çünkü, belediye
nin tahsil edeceği vergiler illa da basit vergi olmalı
dır, mükemmel vergiyi belediye tahsil edemez. Ben 
bu sebeple, Sayın Maliye Bakanına arz ederim; Gi
der Vergisi Kanununun içerisinde bu tanzimi yapa
lım ve bu devreye de bunu yetiştirelim; fakat bu Be
lediye Gelirleri Kanununun 1 nci maddesindeki hük
mü buradan çıkartmazsak bir şey yaptığımızı zannet- | 
meyelim. Gelir de alınmaz; Türkiye'de büyük curcu-
na doğar. Bu curcunada da en büyük payı tabii ki, 
siyasi gücü bugün uhdesinde bulunduran Cumhuriyet 
Halk Partisi zarar görür. Benim kanaatim budur. Yani, 
bu curcunadan hepimize belki bir nasip düşecektir. 
Oradaydınız, böyle vergi olur muydu, niye bunu 
böyle yaptırdınız falan denecektir; ama biz de diye
ceğiz ki, işte her şeyi söyledik, ama kanun tekrar | 
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Millet Meclisine dönmesin diye Senatoda yeni bir 
usul çıktı. Bu usul gereğince, Senatonun böyle işler 
yapmaya artık hiç yetkisi falan kalmadı, biz de bir 
şey yapamadık, onun için de bu Kanun böyle çıktı. 
Bunun üzerinde de bize vebal yüklemeyin; ama Se
natoyu o hale getirme dolayısıyla bir vebalimiz var
sa onu da kabul ediyoruz deriz. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Düzeltmeye ça
lışıyoruz. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Düzeltmenin yolu vardır tabii. 1 nci maddeyi gördü
ğüm günden beri, 1 nci maddeyi Belediye Gelirleri 
Kanunu içerisinde tanzim etmek için, ben yedi - se
kiz gecemi harcadım, tanzim edemedim, imkânı yok 
bunun. Bunun imkânı yok. Belediye geliri içerisinde 
bunun tanzim edilmesinin imkânı yok. ama Gider 
Vergisi Kanunu içerisinde tanzimi çok kolay ve Gi
der Vergisi Kanunu içerisinde tanzim edip belediyele
rin gelirini verelim ve belediyeler doğru dürüst bir 
gelire kavuşacaktır. Tabii ki, yine İller Bankası ka
nalı ile alacakları bir gelir olacaktır ve gerçekten bu
gün ücretten başka hiç bir masraf yapamayacak du
ruma gelmiş belediyeleri, gerçekten hepimizin özle
diğimiz, sokaklarını yıkayabilen, temizleyebilen birer 
kuruluş haline getirebileceğiz. 

Sayın senatörler; 
Burada belediyeler, çok personel istihdam edili

yor, bu sebeple gelirleri ondan kâfi gelmiyor falan 
gibi sözler de söyleniyor. Bunda bir gerçek payı var
dır. Bizim 1580 sayılı Belediye Gelirleri Kanunumuz 
belediyelerin personel masraflarının c/c 3ö'u geçme
yeceği hükmünü getirmiştir; fakat biz Türkler, her-
şeye bir hile-i şer'iye buluruz, buna da bir hile-i şer'-
iye bulmuşuz. Aslında 30 lira olacak gelirimizi, 100 
olarak göstererek 30 lirayı gene ücretlere harcıyoruz; 
ama bütçenin geri tarafının, yani 70i lirasının geliri 
yok; onu tahsil etmiyoruz. Bütçe 100 lira; ama 30 li
ralık bir bütçe, o da şeye gidiyor ve bu suretle 1580 
sayılı Kanunun hükmü yerine geliyor; ama öyle bir 
gelir yok. 

Bu sebeple, Türkiye'de bugün belediyelerin ne 
kadar geliri vardır hesabının içerisinden, ben yedi 
yıl Gelirler Genel Müdürlüğü yaptım, çıkamadım. 
Çünkü çıkılmıyor. Merkezi idarede yalnız bütçe he
sapları var. Bunların hesabı katileri hiçbir şekilde 
tanzim edilemiyor ve Muhasebei Umumiye Kanunu
na göre, gelmesi lazım geldiği halde Sayıştaya da 
gelemiyor ve bu sebepte kaç para tahsil ettiklerini 
bilemiyoruz. Ancak, Dahiliye Vekâleti idari malu-
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mat olarak topluyor Bu idari malumatta da görüyo
ruz ki, hepsi bütçesini 100 gösterip 30 ücret ödeye
rek günlerini gün ediyorlar. Bu arada Devlet, bir üc
ret artırması yaparsa vergilerini ödeyemeyecek duru
ma geliyorlar. Belediye reisleri, hemen Gelirler Ge
nel Müdürünün kapısını çalıyorlar, Maliye Bakanı
nın kapısında bekliyorlar; diyorlar ki, «Biz vergileri 
ödeyemiyoruz. Bunu tescil edin.» Hemen kaynak bu
lamayan Maliye bakanları, birkaç ay tescil ettikten 
sonra, merkezden bir eliyle para veriyor, öbür eliy
le «Vergi» diye tahsil ediyor. Belediyelerimiz bu du
ruma gelmiş durumda. Yani, belediyeleri bir gelire 
kavuşturmaktan başka herhangi bir takip edeceği
miz yol yoktur. İllede belediyeleri, Yasama Meclisi 
olarak, güçlü gelir kaynaklarına kavuşturmak mec
buriyetindeyiz; fakat, bu elimizdeki teklif, şu hede
fi gerçekleştirmeye kifayetli değildir. Yani, benim 
bilhassa üzerinde durmak istediğim bu ve gördüğüm 
kadarıyla da Yasama Meclisinin ne iktidar kanadın
da, ne muhalefet kanadında belediyeleri bir gelir 
kaynağına kavuşturmayı reddeden kişi var mı içi
mizde?... (AP sıralarından «Yok, yok» sesleri) Yok 
böyle bir kişi. Neden bu hale getirdik bunu?... Ba
zı inatlarla bu hale geldi. Başlangıçta belki Hükü
metin bir acele etmek, süratle gelir elde etmek en
dişesiyle hareket ederek büyük Repetition doğura
cak bir kanunun içerisine, Belediye Gelirleri Kanu
nunu da koymasıyla hata başladı. Halbuki, Bakan
lıkta hazır bulunan Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı. 
(Ki Adalet Partisi tarafından üç kere sevk edilmiş 
bir tasarı bu, yani, bir şey diyemeyeceklerdi) aynen 
sevk edilseydi ve bugün bence, gürültüsüz patırtı
sız belki geçen Haziranda çıkmıştı bu tasarı. Yani, 
bu zamana kadar kalmasına da imkân yoktu. Bu se
beple, oradan başlayan hata devam etti. 

Sayın Maliye Bakanı, paketinin bozulmaması için 
Belediye Gelirleri Kanunu üzerinde İsrar etti ki, o 
bu teklife nazaran çok mükemmeldir, bu teklifte 
onun çok unsurları yoktur; o teklif geçseydi de bun
dan iyi olacaktı. O da gelmedi. Tasarının tamamının 
geçirilmesine kadar bekleme tahammülü olmadığı 
için, bir teklif ortaya çıktı ve bu teklif, günlerce Tür
kiye Büyük Millet Meclisini gerçekten sabahlara ka
dar çalışarak, yoklama üzerine yoklama, günde beş 
defa yoklama ve orada da İktidar Partisinin başarı
sı, her yoklamada mevcudu bulundurmak oldu; ben 
gittim, her seferinde baktım, çok keyifli idiler; iyi 
bir tanzim yaptıkları için değil, o mevcudu o anda 
da bulabildikleri için kendilerini çok başarılı kabul 
ediyorlardı, bu başarı hep öyle devam etti; fakat 

o gürültü içerisinde gerçekten Hayrettin Uysal ve 
arkadaşlarının teklif ettiği metinden de daha kötü bir 
metin ortaya çıktı; o itiş kakış sırasında. 

Şimdi, 1 nci maddeyle getirilen bu nakliyat ver
gisi konusundaki fikrimi arz etmiş bulunuyorum. 
Eğer belediyeye bir gelir sağlamak istiyorsak, bunu 
gider vergileri içerisinde tanzim edelim. Birinci mad
de üzerinde bir takrir vereceğim maddenin sırası ge
lince. Diyelim ki, «Nakliyat resminin !% 50'si bele
diyelere aittir.» Orada da tanzim edelim, büyük ge
lire kavuşturalım. Meseleyi gayet basitleştirmiş olu
ruz. «Birinci madde içerisinde tanzim et. Size yetki 
verdik» deseniz tanzim etmeye imkân yok. Yani, bu 
haliyle de geçerse bundan vergi almak imkânı yok. 
«Hiç mi alınmaz?...» diyeceksiniz. Alınacak; ama 
dediğim gibi, incitilen halk elde edilen gelire değ
meyecek. Böyle vergilerden iktidarların, hatta yasama 
meclislerinin şiddetle kaçınması lazımdır; çünkü, bu
gün iktidar oradadır, yarın buraya geçer, aynı hata 
onun da sırtında kalacaktır. Yani, yasama meclisi 
olarak biz bu şekilde hâsılatı olmayacak vergilerin, 
toplumu curcunaya sokacak vergilerin yürürlüğe kon
masını engellemek durumundayız. 

Sayın senatörler; 
Bu tasarıyla ikinci olarak tanzim edilmiş olan 

gelir kaynağı, Temizletme ve Aydınlatma Harcıdır. 
Temizletme ve Aydınlatma Harcı, aslında 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanunu içerisinde mevcut bir 
resimdir, harç değildir. 

Temizletme ve Aydınlatma Resmi, Emlâk Vergisi 
beyana dayandığı zaman, Meclislerde çok istememize 
rağmen, «Emlâk Vergisinin 1/4'ü kadar, 1/8'i kadar 
Temizletme ve Aydınlatma Harcı da tahsil edilir.» 
denmesine rağmen, bu hüküm geçmemiştir. Çünkü, 
Belediye Gelirleri Yasası gündemde müzakere sıra
sını beklemekteydi. Bana o zaman Meclisteki arka
daşlarım haklı olarak, «Belediye Gelirleri Kanunu 
içerisinde görüşülecek hükmü neden buraya alıyor
sun?» diye sormuşlardı. Ben de, «Meclis, Belediye 
Gelirleri Kanununu, Personel Kanunundan sonra gö
rüşme kararı aldı. Bu görüşülemez. Ondan korktu
ğum için Temizletme ve Aydınlatma Harcını bu»mad-
denin içerisine koyalım.» diye çok İsrar etmeme rağ
men, gruplar, «Müşterek takrir verelim.» dediler. 
Ben grup başkanlarıyla teker teker konuşarak bir müş
terek takrirle Emlâk Vergisine kesri munzam ola
rak Aydınlatma ve Temizletme Resmini ilave etmek 
için harekete geçtim. Herkes, «İlk imzayı başka grup 
atsın.» dedi. Bu arada yalnızca Sayın Feyzioğlu (O 
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zaman Grubu vardı Millet Meclisinde), «Senin şere
fine güvenerek ben sana imza veriyorum. Diğer par
ti gruplarının da imzası olmazsa bu takriri vermez
sin.» dedi. Ben de takrire başka gruplardan imza ala
madığım için, Feyzioğlu'nun takririni de kendisine 
iade ettim tabii. Böylece bu vergi alınmaz hale gel
di. 

Aslında, bu vergi mevcuttur; fakat Emlâk Vergi
sindeki değişiklik dolayısıyla Belediye Gelirleri Ka
nunu da çıkacak diye yapılan tanzim hatasından 
alınmamaktadır Yani, bu tanzim hatası, yedi yıl
dır Temizletme ve Aydınlatma Harcımızı almama
mızın sebebi oldu^ Yoksa, Harç duruyor, kaldırılmış 
da değil. Mevcut harç duruyor; ama takdir komis
yonlarınca takdir edilecek iradın ı% 2,5'udur diye 
konduğu için, takdir komisyonlarınca da takdir edi
len bir irat kalmadığı için alınamamaktadır. Yalnız 
«trat» dese mümkündü; çünkü Vergi Usul Kanunu 
der ki... 

BAŞKAN — Sayın Kafaoğlu, 30 dakika oldu. 
Takdirinize bırakıyorum. (AP sıralarından, «Konuş
sun efendim, dinleyelim.» sesleri) 

Müdahale etmeyin. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, bir hususu daha söyleyeyim müsaade 
ederseniz. 

BAŞKAN Takdirinize bırakıyorum. Genel Ku
rul, bağlayıcı karar almamıştır. Başkanlığın bir gö
rüşme şeklidir. Onun için takdirinize bırakıyorum. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Ben söz hakkımı veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bırakın lütfen, ben idare 
ediyorum. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
«Temizletme ve Aydınlatma Harcı» deniyor. Halbuki, 
aslında «Resim»dir. İlla da hizmet götürülen kişiden 
alınan bir şey değildir, bu aslında vergidir. Yani, 
herhangi bir belediye, yalnızca çarşısını ayd!ınlaıttıysas 

ve diğer sokakları aydınlatamadıysa bile, o aydın
lanmamış sokaklarda oturanla, «Biz belediyeye Ay
dınlatma Resmi vermeyiz» diye itiraz edemezler. 
Resim olması onun içindi. Buna, «Harç» dediğiniz 
anda yanlışlık oluyor; çünkü harç, hizmet karşılığı
dır. Vatandaş «Aydınlat sokağımı, Harcı al» diyor. 
Onun için bunun başını yine «Temizletme ve Aydın
latma Resmi» haline getirirsek daha uygun olur. 

Bir de, maddenin içindeki tanzim tarzında «Mü
cavir alanlara hizmet götürülmediği takdirde alına
maz» diye bir hüküm konmuş. Bunun Harç olarak 
muhafaza edilmesi halinde, «Belediye içerisinde de 
hizmet götürülmeyen yerlerden alınmaz» diye mu
hakkak dava mevzuu olacaktır. Vergi davalarının da 
bir özelliği vardır. Komisyonda, Sayın Komisyon 
Başkanına da arz ettıim; «Bu bir yorum meselesiidlir 
Sayın Kafaoğlu. Yorum öyle olur.» dediler. 

Vergi kanunu vatandaşın aleyhine yorumlanamaz. 
Dünyadaki genel kaide budur. Hiç bir vergi mahke
mesi, bir vergi kanununu vatandaşın aleyhine yorum-
layamaz. Çünkü, diğer borç-alacak münasebetleri gibi 
iki taraf karşısında Devlet nötr değildir, Devlet ala
caklıdır. Bu sebeple, mahkemeler, «Devlet nasıl is
tiyorsa öyle alsın.» der. Eğer açıkça devletin nasıl 
alacağını göstermediyse, vatandaşın lehine yorumla
nır; yani vergi olmaz. İllâ da Vergi Kanunu çok açık, 
çok konkre olmalıdır ve illa da mükellefi, nispeti, 
her şeyi çok açık şekilde bilinmelidir ki, yoruma mü
tehammil olmasın. Eğer yorum çıkarsa, vergi kalmaz. 
Mahkemeler vatandaşı korumak mecburiyetindedir. 
Yorumla vergi olmaz, kanunla vergi olur. Bizim Ana
yasamızın temel hükmü de budur. 

Bir de orada, belediyelerin 300 bin nüfuslu olup 
olmadığına göre bu harcın % 100 fazlasını verme 
yetkisi konmuş. Bu, belki büyük belediyelerin mas
rafları daha çok falan filan diye düşünülmüş yahut 
da küçük belediyeleri korumak için düşünülmüş; 
ama tatbikat öyle değildir. İstanbul'u bilirsiniz, Bos
tancı köprüsünün bir tarafındaki apartman 500 lira 
temizleme harcı verirken, aynı kıymetteki bir apart
man; öbür taraftaki Küçükyalı Belediyesi İçerisinde 
olacaktır ve 250 lira verecektir. Yani, onun için re
simlerde belediyelere göre falan ayırmak imkânı 
olursa, illa da belediye meclislerinin takdirine bıra
kılır. 

Sözü bu noktada, belediye meclislerinin takdir 
haklarının bu kanunla Bakanlar Kuruluna aktarıl
mış olması vakıasına getirmek istiyorum. Burada da 
bir anayasal hata içerisindeyizdir. Bu nedir? 1961 
Anayasası yürürlüğe girdiği günden beri, belediye 
gelirlerinin bütün kalemleri üzerine Anayasa Mah
kemesinde, «Anayasaya aykırıdır» diye dava açılmış
tır. Anayasa Mahkemesi, bir kısım gelirlerini Ana
yasaya aykırı bulmuş, iptal etmiştir; bir kısım gelir
leri «Anayasaya uygundur» demiştir,- kabul etmiştir 
ve kabul edilenlerin tahsiline devam edilmektedir. 
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Sayın senatörler; I 
Mesele şudur : Anayasa Mahkememiz, «Belediye 

meclislerinin yükleyecekleri vergi miktarının hudu- I 
dunu kanun koyduysa bu anayasaldır; ama hudut- I 
suz bir yetki verdiyse, belediye meclislerince tanzim 
edilecek tarifelerle tahsil edilir» dediyse, bu Ana
yasaya aykırıdır. Niye? «Vergi Kanununda gösteri
lecek» demiştir. Bu sebeple de tarifenin, 100 lirayı 
geçmemek üzere belediye meclislerince tahsil edi
lecek bir tarife içerisinde alınır hükmü Anayasaya 
uygun bulunmuştur. 500 lirayı geçmemek üzere be
lediye meclislerince tespit edilecek tarifeye göre alı
nır, Anayasaya uygun bulunmuştur. Bunlar yürür- | 
lüktedir. Tahsil edilmektedir. Ancak. Damga, İlan 
Vergisi, bizim Tabela Resmi dediğimiz resim. İstan
bul Belediyesi 500 bin lira Tabela Resmi koydu, hu
dudu yoktu. Anayasa Mahkemesi iptal etti, «Beledi
ye meclisleri böyle tabela resmi tarifesi tespit ede
mez» diye. Limiti belli değil, vazu kanunun limitini 
koymamış bu tarifenin. Gerçekten, «Anayasaya ay
kırıdır» dendi. 

1961 Anayasası düzenlenirken, biz, Anayasa I 
Mahkemesinin, belediye meclisleri için tanıdığı yet
kiyi ele alarak, aynı yetkinin Devlet gelirleri içinde 
Bakanlar Kuruluna tanınması gereğini Anayasa Ko
misyonuna getirdik. Yani, orada Bakanlar Kuruluna 
verilen yetkiye; tarifesinin alt ve üst sınırı belli ola
rak Bakanlar Kurulunun tarifeleri değiştirme yetki- I 
si Devlet gelirleri için verilmiştir, tasarı iyi yazıla-
mamıştır; fakat tasarının bütün müzakeresinde delil 
olarak Anayasa Mahkemesinin belediyeler için ver
diği kararı müzakere konusu olmuştur. Yani. Yerel 
Yönetim Bakanı komisyonda, «Artık belediye mec- ı 
üslerinin tarife tanziminde her hangi bir yetkisi yok
tur. Onun için, bütün tarife tanzimlerini biz Bakan
lar Kuruluna almaya mecbur oluyoruz» dedi. Ben 
böyle düşünmüyorum. Belediye meclislerinin tarife 
tanzim eytkisi vardır, anayasal bulunmuştur; alt ve 
üst sınırları belediye meclislerine bırakıldığı takdirde, 
belediye meclisleri onun içerisine tarif ve tanzim 
ederek o resimlerini alabilirler. Bunun için Bakanlar 
Kuruluna gelmeye lüzum yoktur. Yoksa, çünkü Tür
kiye'nin 2 259 belediyesi vardı (1970'ten sonraki ra
kamı bulamadım) o tarihten beri de belki 500 bele- i 
diye filan olduysa 3 bine yakın belediye var. Bu, 
3 bine yakın belediyenin altı ayda bir, sekiz ayda bir. | 
on ayda bir yahut senede bir değiştireceği tarifeleri 
Bakanlar Kuruluna tasdike getirecek olursa, (ki, her 
bir tarifesi de ayrı ayrı olacaktır) getirecek olursak, 
Bakanlar Kurulu bu işin içerisinden çıkamaz. Çün- j 
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kü, benim yine yaptığımız bir araştırmada, halen bi
zim Bakanlar Kurulu yılda 36 bin imza atar. Düşü
nün bunu daha ne kadar arttıracağız. Bugünkü mev
zuatımıza göre yılda 36 bin imza atar. 

Sayın senatörler; 
Bir diğer gelir konusu bu teklifte; Değerlenme 

Resmi. Değerlenme Resmi, 5237 sayılı Kanunun 
1948'de yürürlüğe girmeden evvel belediyeler tarafın
dan «Şerefiye» diye tahsil edilen gelir kaynağıdır. 
Hepimizin maliye kitaplarında okuduğumuz, bildiği
miz şerefiyedir bu; fakat 1948'de kanun yeniden tan
zim edilirken, Türk dilinin geliştirilmesinde yeni ke
limeler bulunması akımına uyularak, buna da «De
ğerlenme Resmi» denilmiş, şerefiyeden daha da gü
zel bir isim. Bu isimle devam ediliyor. 

Değerlenme Resmi nedir? Değerlenme Resmi, 
belediyenin yaptığı bir hizmet, bir kamulaştırma, bir 
meydan açma, bir yol yapma, bir yolu bulvar ha
line getirme gibi, belediye hizmetleri dolayısıyla bu 
hizmetten faydalanan gayri menkulün değerindeki ar
tışa, o gayri menkulün sahibini iştirak ettirmedir. 
Zaten klasik maliye. kitaplarında da hepimiz böyle 
okuduk. Bizim 5237 sayılı Kanundaki hüküm de ay
nen böyledir. Yeni kanunda, bir yeni anlayış tarzı 
geliyor, hizmet esası terk ediliyor. Ne yapılıyor? «Be
lediye veya mücavir alan sınırlarının genişletilmesi, 
(Yani bundan her hangi bir fiziki imar kastedilmi
yor. Planın değiştirilmesi, fiziki imar yok) bu sınır
lar içinde imar planı yapılması, (Mevzii imar plan
ları dahil. Yine fiziki bir hizmet yok) veya mevcut 
imar planlarında değişiklik yapılması, (Yine bir fi
zik yok) bölge kat rejiminin değiştirilmesi veya böl
ge sınırlarının genişletilmesi dahil sonucunda taşın
mazların artan değerleri, bu faaliyetlere ilişkin ka
rarların kesinleşmesinde Değerlenme Resmine tabi
dir» deniyor. 

Yani, biz burada yasama görevlisi olarak bir te
mel fikir değişikliği yapıyoruz. Yani belediyeler ön
ce böyle bir kaynak toplasın, (Belki terviç edilebilir) 
ve bu kaynaktan belediyeyi fiziki hizmetlerde bulun
dursun; fakat fiziki hizmetten istifade edecek kişi, 
bu fiziki hizmeti görmeden, bu fiziki hizmetin sonu
cundaki değerlemeden bizatihi faydalanmadan bu 
verginin nasıl bir jusîification. nasıl bir hakkaniyet 
bulacağını tahmin edebiliyoruz? Çünkü gerçekten 
değerlenme olmaktadır ve dünyada bir fiskalite ola
rak bu belediyelerin değerlenen arsalardan gelir al
ması büyük bir kaynak olarak düşünülmüş ve çeşitli 
ülkelerce kullanılmaktadır. Ancak, illa da belediye bu 
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imarı bizatihi gerçekleştirmesi lazımdır. Bir bölgeyi 
istimlak eder, orada büyük bulvarlar açar, imar sa
haları açar, onun üzerinde değerlenen arsalarından 
da '% 80'ini bile belediyeye mal edebilir. Çünkü sü
ratle kentleşen şehirlerde imar kolay olan bir iş de
ğildir; bunun kaynaklarının muhakkak bulunması 
lazımdır. 

Ancak, bizim tanzim tarzımızda yalnızca kâğıt 
üzerinde yapacağımız değişikliklerle bir vatandaşa 
değer artışı... Komisyonda, Başkan bana, «Değer bu 
vaziyette artar mı, artmaz mı» diye sordu. «Değer 
artar» dedim; ama bu artan değer, öyle bir fective 
değerdir ki, o imar planı uygulandığı zaman o değer 
gerçekten artacaktır; ama tasdik edilmiş imar pla
nıyla değer artmış olmaz. Yani, o imar planına uy
gun yol açılacaktır, o imar planına uygun beldenin 
güzelleşmesi için park yapılacaktır, okul yapılacak
tır. Yani o imar planına göre b r̂ hizmet yapılacak
tır, o değerleme onun içindir. 

Bir de kat vermek dolayısıyla şey... Eskiden beri 
bizim şehirleşmemizi yozlaştıran bir unsurdur. Belki 
kanunun tanzimcileri bunu düşünmüşlerdir. Gerçek
ten de, Sayın Gündoğan dün burada izah ettiler, Tür
kiye'de en güçlü sınıf arsa sahipleridir. Arsa sahiple
ri de, bizim imar planlarımızın her gün bir tarafın
dan girer, bir tarafından çıkar; delik deşik yaparlar. 
Bu sebeple Türkiye'de imar planları dayanmaz. Çün
kü arsadaki spekülatif kâr, (Biz ona rant diyoruz) 
o kadar yüksektir ki, bu arsa rejimi devam ettiği sü
rece, siz hiç bir imar planını tatbik edemezsiniz. Bu 
arsa rejimine, bütün dünya ülkelerinin, Garp üike-
lerinin tatbik ettiği rejimleri getirmek mecburiyetin-
deyizdir. Bu rejimler, hiç bir ülkede antidemokratik 
kabul edilmemiştir. Hollanda'da, Belçika'da, İsviçre' 
de tatbik edilir. Bu rejimler bellidir, bu rejimleri ge
tirmek lazımdır. 

Bizim getirdiğimiz bu sistem bu rejimlerden biri 
midir?.. Değildir. Neden?., Çünkü iki katlı evi olan 
bir vatandaşa «Oradaki kat adedini değiştirdik, beş 
kata müsaade ettik, bu sebeple senin arsanın değeri 
arttı» diyoruz. Fiîhal arsasının değeri arttı; ama beş 
kat yapma imkânı olduğu zaman arttı. Yani adam 
hayatı boyunca ona beş kat da yapmayacaktır, arsa
sını herhangi bir şekilde, bu şekilde kat yapacak bir 
kişiye de satmayacaktır. 

Bu sebeple illa da bu şekildeki vergiyi şerefiye 
anlamından, değerleme anlamından çıkarıp da bir 
belediye vergisi anlamına getireceksek, ben kendi şe
refiyemizi öldürmeyelim derim. Kanunun içerisindeki 

I şerefiye fiziki hizmetlerden dolayı gayri menkul de-
j ğerlerindeki artışı yine vergilendirelim; ama o şere-
j fiyenin yerine böyle arsa rejimini, kat rejimini tan-
j zim edecek bir vergi getiriyorsak, onun içinde mu-

haikkak tahsilinde alınmak kaydını getirmek lazım 
I gelir. Yani, herhangi bir şekilde bu gelir artışından 
I faydalanma olduğu zaman bunu alalım. Yoksa, evin-
I de oturan garip kişiye, «Ben, kat rejimini değiştir

dim, sen böyle bir kıymet artışıyla karşı karşıyasın, 
1 bu kıymet artışının % 3G'unu belediyeye vereceksin» 

dersek, buna bir hakkaniyet bulamayız. Vatandaş 
vicdanında izah bulamaz, yani hiç birimiz, «Bunu 
niye yaptınız?» diye sordukları zaman, vatandaşa 

I izah edemezsiniz. Yani, ben evimde oturuyorum, du
rup dururken sen belediye meclisinde karar aldın, 

I iki kat daha artırdm, bundan benim bir istifadem ol
madı ki, ben iki katlıya dönünceye kadar oturaca
ğım, yani ben niye vergi vereyim diyecektir. Bunu 
vatandaşa izah edemeyiz; ama bu yolda belediyele
rin tanzim şeyinde bulunması şarttır, bu arsa rant
larından belediyenin pay alması şarttır; ama rantın 
teşekkülünde alalım. 

Diyeceksiniz ki, «Gayri menkul değer artışı ver-. 
giniz var, rantın artışında onu alıyorsunuz da niye 
bunu alamıyorsunuz.» Sizi temin ederim ki, Gayri
menkul Değer Artışı vergisiyle bunun bir ilişkisi yok
tur. Çünkü bu şekilde ödenecek her vergi, Gayri 
Menkul Değer Artışı vergisine masraf yazılır, gayri 
menkul değer artışı çıkmayabilir. Yani, iktisab edil
diği günden, elden çıkarılacağı güne kadar, ne ka
dar vergi Ödediyseniz hepsi Gayri Menkul Değer Ar
tışı vergisinde masraf olarak matrahın tespitinde he
saba geçer. Böyle bir değerlenme var da, bunu bele
diye ödediyse Gayri Menkul Değer Artışı vergisi kal
mayacaktır. Çünkü Gayri Menkul Değer Artışı ver
gisi, geliri tenzim eden vergidir, yani vergisiz gelir 
doğmasın düşüncesinden hareket etmiştir. Bu sebep
le, orada tanzim edilen gelir gerçek gelirdir. Gerçek 
olmayan gelir fikri (Fictive gelir) Gelir Vergisinin 
içinde tanzim edilmez. Bu sebeple Gayri Menkul De
ğer Artışı vergisinde, değer artışından doğan gayri 

I safi gelirden indirilecek masraflar tek^tek yazılmış
tır. Bu da, belediye rüsumları, bina vergisi, şimdi 
ödenecek tenvirat, tanzifat vergisi, ne varsa, ne ka
dar vergi ödediyse onların hepsi Gayri Menkul De
ğer Artışı vergisine masraf yazılır. Böyle bir vergi 
getirilirse ki, değer artışlarının Devlete değil beledi
yelere ait olması çok daha normaldir. Çünkü çoğu 
zaman belediye hizmetlerinden artar, bu çok istisnai 

J hallerde Devlet hizmetinden artar. Belediye hizmet-

17 — 



C. Senatosu B : 45 24 . 2 . 1979 O : 1 

lerinden dolayı artan değerlerin belediyeye mal edil
mesinde mahza isabet olur. Bu sebeple o yolda tan
zim edilmesi gerekir bunun. Bugün, tanzim ettiğimiz 
şekliyle biz kanun koyucular vatandaşlarımıza, vergi 
mükelleflerine karşı bunun bir izah tarzını bulabile
ceğimizi zannetmiyorum. Ben, kendi çapıma bu işte 
epeyce izah bulmuş bir adam olarak, bunu izah ede
bileceğimi zannetmiyorum. 

Dördüncü 'bir vergi olarak, «deniz nakil vasıta
ları vergisi» gelmiştir. Burada demin arz ettiğim gi
bi, tarife tanzimi problemi vardır; o noktaya değin
dim. Tarifelerin illa da belediye meclislerince tanzim 
edilmesinde isabet vardır. Çünkü küçük belediyeler
deki nakil vasıtaları başka olması lazımdır, büyük 
zenginlerin oturduğu büyük belediyelerdeki tanzim 
tarzı başka olur, gelirleri farklı olur. Bu sebeple nak
liyat vergisinde, liman işgal harcını tonilato itibarıy
la faraza Derince Limanını işgal eden bir petrol tan
kerinden işgal resmi alınırsa, oraya belediye yüksek 
tarife koyar; ama Derince'ye küçük kayıkçı da ya
naşır, limanı işgal eder falan; onlara da düşük ko
yar. Bunların hepsinin merkezden, Bakanlar Kurulu 
kararıyla tanzim etmesine Devletin imkânı yoktur. 
îlla da belediyelerin yetkilendirilmesi lazımdır. 

Bu konuda Sayın Kadri Kaplan, benden önce tan
zim tarzındaki yanlışlıklara temas ettiler! Maddesi 
gelince de görüşme imkânı vardır, onun tanziminde 
takrirler verilerek tanzim ıslah edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Kafaoğlu, 45 dakika oldu 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Buyurun, 
buyurun. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Bir, iki nokta daha var, onları arz edip bitireceğim 
Sayın Başkan. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Maddelere 
geçtik mi Sayın Başkan? 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Hayır efendim maddelere geçmedik, genelli üzerin
de konuşuyorum. Maddeler üzerinde konuşursam 
daha ne kadar teferruatlı konuşacağımı arz ederim. 
Burada kaba hatlarıyla söylüyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sabırsızlıkla 
bunu bekliyoruz. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
İlan reklam resmi, eskiden beri tanzim edilen şekliy
le gelmiştir, söylenecek bir şey yok. Eğlence ve hiz
met işletmeleri resminde, İşletmeler vergisine tabi 
hizmet işletmelerini biz belediyelere devrediyoruz. 

Gerçekten belediye zabıtası takip edebilirse, çünkü 
biz Devlet olarak takip edemedik. Başlangıç yılında 
çok ciddi takip ettik, ondan sonra peşini bıraktık. 
Hizmet işletmelerinden vergi alamayacak duruma 
geldik. Bunu belediyeler alırsa iyi olacaktır. 

İşgal harcında, yine Sayın Kadri Kaplan temas 
ettiler. İşgal harcıyla liman resmi arasında bir karı
şıklık olmuştur. Yerel Yönetim Bakanımız Komis
yonda bunu 11 nci maddenin (c) fıkrasına dayanarak 
tanzim edeceğini bize vaat etmiştir; ama o tanzim 
de kanunların maddelerini tersine işletmek şeklinde 
bir tanzimin yapılabileceğini ben zannetmiyorum. 
Burada düzeltilse çok daha isabetli olur. 

Mühim bir nokta da, bu yangın sigortalarından 
alınan belediye payıdır. Buna ait şey de, Belediye 
Gelirleri Kanununun 15 nci maddesinde yer almış
tır. 15 nci maddesinde yer alan hükmü ıslah etmek 
lazımsa; yani orada yalnız gayri menkul yangın si
gorta poliçeleri 15 nci maddenin şümulüne girmekte
dir; ama yeni tanzimde bütün yangın sigortalarını, 
yani gayri menkulün dışındaki yangın sigortalarını 
da mükellefiyetin içerisine almaktadır; o maddeyi 
yeni şekliyle tanzim edip oraya koymak lazımken, 
10 ncu maddenin çok belirsiz bir yerine, üst üste baş
ka hükümler gelirken, o araya bir «Mükellefiyet» 
hükmü yerleştirmişiz; onu da oradan çıkarıp, yani 
10 ncu maddenin 5 nci fıkrasını oradan çıkarıp 15 
nci madde olarak yeniden tanzimde vergi tekniği ba
kımından çok isabet olur. O şekilde tanzim edersek, 
uygulayıcılar hemen aradıkları yerde bulacaklardır. 
Çünkü, bunu bu memurlar 40 senedir uyguluyorlar. 

Şimdi, bizim götürüp de bunu 10 ncu maddenin 
en bilinmez bir yerine koyarsak, yangın sigortasının 
mahiyetini değiştirdiğimizi; biz tebliğ de yazarız oku
mazlar. Ben, 32 yıl çalıştım Maliye dairesinde. Teb
liğ okuyan memur r/c l'dir. İlla da teftişte gider bu
lursanız memura tatbik ettirebilirsiniz. Vergi koy
mak, vergi almak demek değildir, illa da uygulat
mak için gidip murakabe etmek lazımdır. Biz bura
da bu Kanunu böyle değiştiriyoruz; ama «Yangın 
poliçesi kalktı» diye 15 nci maddeyi görürler, almaz
lar bundan sonra. O arada bir tamimle «Yeni Kanu
nun 10 ncu maddesinin 5 nci fıkrasında biz bunu 
tanzim etik; orada arayın bulun» dersek; hangi me
mur okursa o bilecektir. Çoğu belediyelerde olmaya
caktır. Bu sebeple, yeni tanzimi kendi yerine koy
makta isabet vardır. 

Bu «Akaryakıt Tüketim Vergisi» için de «Yeni 
vergi değildir, eskiden beri alman vergidir» diye dün 

\ temas edildi, Aslında bu, başına büyük hikâyeler 
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gelmiş bir husustur. Bizim, eski Belediye Gelirleri I 
Kanunumuzda, % 3'e kadar belediyelerin, belediye 
hudutları 'içerisindeki akaryakıt satışından bir resim 
almak haklan vardı. Bu haklar kullanılırken, rafine
rilerin bulunduğu belediyeler, «İlk satış, teslim orada 
oluyor»; diye bu % 3'ü kendilerinin alacağını iddia 
ettiler ve rafineri tesliminde % 3 vergiyi almaya baş
ladılar. Diğer belediyeler mükerrer duruma geldiler. 
«•Biz bunun % 3 vergisini ödedik» diye çıktılar. Bu 
dava mevzuu oldu. Biz, hudutları içerisinde rafineri j 
bulunan belediyelerin hakkı olmadığını, bunun bir 
tüketim resmi olduğunu, bütün belediyelerin alması 
lazım geldiğini Şûra-yı Devlete iddia ettik. Şûra-yı 
Devlette biz davayı kaybettik. Rafineri bulunduran 
belediyeler kazandılar. Bu suretle, diğer belediyeler 
bu verg'iden mahrum oldular. ı 

Bunun üzerine, biz 1383 saydı Kanunda tanzim 
yaparken, o akaryakıt vergisinin içerisine % 3'ü de 
dahil ederek aldık ve İller Bankasına istihsal vergi
sinden yatıracağımız payın içerisine dahil ettik ve bu 
suretle bütün belediyeler genel düzenleme 'içerisinde 
o % 3'ü almışlardı ve onu dağıtmıştık. Şimdi, bele
diyeler onu aldıklarının farkında olmadıkları için, 
«Bizim bu vergimiz gitti, alamıyoruz», dediler ve ye
ni baştan tanzim edildi, bir vergi daha geliyor; fakat 
bu petrol fiyatıyla ne bizim istihsal vergisini alabili
yoruz, ne de bunu alabiliyoruz; yani hep tersine iş
liyor fon. Bu sebeple, bu vergi de petrol fiyatına 
bağlıdır. «Vergi koyduk, alırlar» diye bir şey pek 
mümkün değildir. Onun için, her belediye kendi hu- | 
dutları içerisinde % 3'ü alsın. Genel tanzimin içeri
sinden, bu, orada dursa bile o (alınmıyor. Bunun alın
masında isabet vardır. Aslında, vergi kalktığı için 
değil, yeniden koyarak alsınlar diyorum ben. Çünkü, | 
öbürü alınmıyor, fiyatın içerisinde kaynıyor. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sözlerimi bitirirken, beni sabırla dinlemiş oldu
ğunuz için hepinizi saygıyla selamlarım. Maddeler 
geldikçe, bazı teferruat üzerinde tekrar söz alıp, ve
receğimiz takrirlerin izahı sadedinde konuşmalarda I 
bulunmamıza müsaade edeceğinizi zannediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kafaoğîu. | 
Sayın Erdoğan Adalı, buyurunuz efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Huzurunuzu fazla işgal edecek değilim. Çünkü, 

benden evvel konuşan birkaç kıymetli arkadaşım her 
konuya temas ettiler. J 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bir meseleye açıklık getirmekte ve samimi olmak

ta fayda var. Bu vergi konusunun, parlamentolar için 
ne kadar önemli bir konu olduğu izahtan vareste. 
Bir yerde parlamentoların sebebi hikmeti vergi koy
ma konusu olduğu hepiriizce malum; fakat işin bu 
ağırhk kısmı (Maalesef realite bu. Samimi konuş
mak lazım) bir tarafa verildi. İş, politik bir iddia, bir 
yarış haline getirildi. Neyin sırtından?.. Hiç politika 
yapılmaması, yasa] bakımdan da politika yapılma
ması lazım gelen Belediyeler Kanunu dolayısıyla me
sele bir politik nümayiş halini aldı. Bu nümayiş ha
vası içerisinde çıkarıldığı içindir ki, fevkalâde aksak 
bir Kanun taklifi önümüzde. 

Biraz evvel konuşan kıymetli arkadaşım da değin
mişti, çok merak edilecek bir husus. Tabii, Senato
muzun bütün kıymetli mensuplarını tenzih ederim; 
ama bu Kanun teklifi bir siyasi parti tarafından bir 
nümayişmiş gibi, bir kuvvet gösterisiymiş şeklinde 
Meclisten geçirilerek getirildi. Hatta, o Partinin Sa
yın Genel Başkanı da üyelerini, bu kanun dolayısıy
la yaptıkları gayretten dolayı tebrik etti. 

Şimdi bu Kanun teklifi Senatomuzda böyle bir 
siyasi gövde gösterisi niteliğini muhafaza ederek mi 
müzakere edilecek, yoksa gerçekten parlamentoların 
en mühim görevler'inin başında gelen kanun koyma 
görevini bihakkın, tekniğine uygun olarak, güzel bir 
kanun çıkarma gayreti içinde mi bulunacağız?.. Bu 
bir siyasi tercih meselesidir. Müzakereler sırasında 
her halde bunu bizimle beraber Tüık kamuoyu da 
görecek. 

Ben, teknik bakımdan birkaç nokta üzerinde dur
mak istiyordum; fakat onları zamanınızı almamak 
için, Sayın Başkanı da yormamak için maddeler kıs
mına bırakacağım. Yalnız, bu değerlendirme resmi 
üzerinde önemle durmak istiyorum. Biraz evvel ar-. 
kadaşımız Sayın Kafaoğîu da daha vukufla izah etti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Esasında, «Belediye Gelirlerinde Reform tasarısı» 

ismi altında getirilen bu tasarı, hiç olmazsa bundan 
uzun yıllar evvel çıkarılmış olan Belediye Gelirleri 
Kanunundaki değerlendirme resminden çok daha kö
tü vaziyette, teknik bakımdan değil reform olması, 
çok daha geriye doğru; yani tabiri caizse, vergi tak
tiği bakımından irticai bir davranış olarak getirildi. 
Hiç bir tarafı doğru olmayan bir madde tedvin edil-
r.-,:.ş. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Uzun yıllar, birçok arkadaşım gibi bu değerlen

dirme resminin tatbikatını yapmış bir insan olarak 
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bunu fevkalâde sakıncalı buluyorum. Sakıncalının 
da ötesinde, âdeta takdire müstenit, fevkalade suiis
timale müsait bir madde hazırlanıp getirilmiş, değer
lendirme resmi altında. Eski değerlendirme resmi şu 
anda elimde yok; fakat hatırladığım kadarıyla fev
kalade daha müşahhas, fevkalade daha belirli, mü
kellefiyetin ne zaman doğacağı, ne şekilde tahakkuk 
ettirileceği çok daha belirlidir, bugünkü mevcut Be
lediye Gelirleri Kanunundaki değerlendirme resmi. 
Bu madde fevkalade müphemdir. Sayısız suiistimal
lere müsait şekilde hazırlanmıştır. Mükellefiyetin do
ğum anı belli değildir bu maddeye göre. Ne zaman 
değerlendirme resmi mükellefiyeti doğacaktır? Bu 
maddeye göre bu husus belli değildir. Değerlendir
me resmi, geçen 30 yıllık tatbikatı içerisinde en faz
la ihtilafa konu teşkil etmiş, itiraz ve temyiz komis-
yonlarmda ve Danıştay'da belediyeler aleyhine açılan 
yüzde nispeti itibariyle en yüksek dava konusu de
ğerlendirme resminde olmuştur ki, eski; yani mev
cut bugünkü madde bundan çok daha tatbikata uy
gun, suiistimale gayri elverişli olmasına rağmen. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu maddeye göre % 30'a varacak olan değerlen

dirme resminin alınmasını düşünmek dahi insanın 
tüylerini ürpertiyor. Ne olacak?.. Bilhassa büyük be
lediyeleri 'kapsayan bölgelerimizde devamlı olarak. 
hemen hemen her gün belediye meclislerinden bir 
plan tadili geçer, hemen hemen her gün gündemle
rinde bölgevi bir tadil vardır. Her bölge tadilinde 
o mıntıkadaki binalara ve gayri menkullere c/c 30'a 
varan değerlendirme resmi tahakkuk ettirmek imkâ
nı bulunacaktır. 

«Sonucunda»; diyor, mükellefiyetin doğum nokta
sını buraya bağlıyor. Bu sonuç var mıdır, yok mu
dur? Bu fevkalade takdire ve suiistimale müsaittir. 
tatbikatta da maalesef böyle olmaktadır. Mesela, bir 

' bölge tadili yapılacak, (biraz evvel arkadaşımın da 
belirttiği gibi) Erenköy mıntıkasında iki katlı bina
ların da bulunduğu bir bölgede, bölge tadilatıyla altı 
kat verilecek. Binaların imar durumunda değişiklik 
olduğu için o binanın imar halinde, yıkılıp yeniden 
•inşası hailinde, imar durumu altı kata müsait oldu
ğu için, bu Kanunun kapsamına göre değerlendirme 
mevcuttur. Binaenaleyh, mükellefiyet doğmuştur. 
Bu % 30 muhterem arkadaşlarım. 

O mıntıkadaki her dairenin asgari 1,5-2 milyon 
civarında satıldığı düşünülürse, eğer iki kat ilaves' 
imkânı verilmişse, hele o iki kata dört daire sığdır
mak mümkünse, dört milyondur artan değer eski ha-

ı 'liyle yeni hali arasında ve bunun inşa bedellerini çı
karırsak, vasati iki milyon desek, % 30'u olan 600 

I bin lira, hiç bir şey yapılmadan iki katlı evinde otu-
I ran insana 600 bin lira değerlendirme resmi tahak-
I kuk ettirmek mümkündür bu Kanuna göre. 

Tabii takdirleri komisyonlar yapacaklardır. Ko-
I misyonlar bildiğiniz gibi çalışır; 600 bin de takdir 
I edebilir, 60 bin lira da takdir edebilir. Bu içinden 
I çıkılmaz bir keşmekeş doğuracaktır. Ne mükellefiye-
I tin doğuşu bellidir, ne de miktarlar usulüne uygun 
I alınmamıştır. Kaldı ki, teknik bakımdan biraz evvel 
I arkadaşımız gayret iyi izah etti. Eğer, belediye de-
I ğerlendirme resmi alınırsa, ikinci defa değerlendirme 

resmini zaten almak mümkün olamayacaktır. 
I Şuna bir nokta olarak Sayın Kaplan arkadaşımız 
I değinmişti, ben onu tekrar etmek istemiyorum. 19 
I (B) fıkrasına «Giren işgaller hariç»; denmektedir, iş-
I gal harcında. Bu teknik bakımdan herhalde dikkat 
I edilmemiş. 19 (B) fıkrasına, «İstisnalar mahfuz»' den-
I mesi lazım. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bu-
I nu söylemekten maksadım, arkadaşımın söylediğini 
I tekrar etmek değil. Nasıl olsa. bu Kanun üzerinde 
I hiç bir yerinde düzeltilme yapılmasa, mutlaka işgal 
I resmindeki bu maddi hata düzeltilecektir. 
I Binaenaleyh, geriye gitmesi, zaten hiç bir tara-
I fından gitmese, her maddesini Sayın Maliye Bakanı-
I mız müsellem dirayetiyle savunsa dahi, şu teknik zo-
I runluk bakımından o düzeltme dolayısıyla zaten iade 
I edilmesi lüzumlu olan bir tasarıdır. 
I Bu bakımdan, «Nasıl olsa geriye gidecektir» ka-
I ranmızı yahut fikrimizi gözönünde tutarak, bunun 
I her tarafını birden düzeltme imkânı sağlayacak ariz 
I amik bir müzakereye imkân sağlamanızı rica ediyo-
I rum ve beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyo-
I rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
I — Sayın Başkan, benden evvel konuşan değerli ar-
I kadaşlarım büyük bir vukufiyetle konu hakkında gö-
I rüşlerini serdettiler. Benim söylemek istediklerimin 
I çoğunu ifade buyurdular. Bu bakımdan hakkımdan 
I vazgeçiyorum. 

I BAŞKAN — En güzel konuşmayı yaptınız, teşek-
I kür ederim. 
I Sayın Rendeci, buyurunuz. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Başkan, 
I saygıdeğer arkadaşlarım; 
I Bu teklifin lehinde - aleyhinde, aşağı - yukarı fi-
I kirler belli oldu. Bendeniz sadece bazı teknik husus-

20 — 



C. Senatosu B : 45 

lara temas edip, hatalı gördüğüm kısımları da tekrar 
ederek, huzurlarınızı fazla işgal etmemeye çalışaca
ğım. 

Şimdi evvela meseleye, Anayasanın 61 nci madde
si zaviyesinden bakmak lazımgeldiği kanaatindeyim. 
Anayasanın 61 nci maddesi, vergi ödevinin nasıl ye
rine getirileceği, bunun nasıl düzenleneceği hakkında
ki amir hükümlerini koymuştur. 

Anayasanın 61 nci maddesi muvacehesinde bu tek
lifli tetkik ettiğimiz zaman, Anayasanın esprisinin dı
şına çıkıldığını, vergi mevzuunun kanunla konulması 
ve Devletin bu kanunlarla vergiyi kontrol etmesi 
prensibinin ve ölçülerinin aşıldığı kanaatini ifade et
mek istiyorum. 

Yüksek huzurlarınızda 61 nci maddeyi bir defa 
okumanın faydalı olacağı kanaatindeyim : «Herkes, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne gö
re, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yüküm
ler ancak kanunla konulur. 

Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler için
de kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartıyla, 
Vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnalarıyla 
nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yap
maya, Bakanlar Kurulu yetkili kılınabilir.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Burada tabii nispetlerin tayini mevzuu da, benim 

üzerinde durduğum noktalardan birisi. Şimdiye ka
dar olan vergi kanunlarında Bakanlar Kuruluna yetki 
verilirken, bu vergi 100 liradır. Ancak, Bakanlar Ku
rulu 'bunu 'bir misli artırabilir yahut da yüzde 50'si 
nispetinde artırabilir veya bir misli artırabilir denmiş
tir. Bazı kanunlar da zannediyorum istisna olarak, 
iki misline veya üç misline kadar müsaade etmiştir. 

Şimdi, bu teklifi ele alıyoruz. Mesela diyor ki, «15 
kuruştan 1 500 ikuruşa kadar tayin etmek üzere Ba
kanlar Kuruluna ydtki verilmiştir. «Neyi?.. Liman
lardaki gemilerden alınacak işgaliye resmini. 

Muhterem arkadaşlar; 
İşgaliye resmini 'belediyeler alacak, belediyelerin 

gelirine dahil olacak; ama Bakanlar Kurulu, 15 ku
ruştan 1 500 kuruşa kadar; yani şimdiye kadar olan 
nispetleri aşarak, ibir misli değil, iki misli değil, üç 
misli değil; yüz misli artırma yetksini Yüce Meclis, 
kendi yetkisini Bakanlar Kuruluna verîiyor. Bir Anaya
sanın koyduğu vergi anlayışına aykırıdır. Buradaki nis
petlere, ölçülere konulan istisnalar için tanınmış olan 
yetkilere aykırı düşer. I 
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Şimdi, evvela üzerinde durmak istediğim nokta 
bu idi. Kısaca bu ciheti belirttikten sonra, bir cihete 
daha temas etmek işitiyorum. 

Yatandaşlar, bütün haklarıyla; gerek mallarıyla, 
mülkleriyle, canlarıyla Anayasanın teminatı altında
dır. Bu teminıtın vatandaşlara mükellefiyet olarak ge
tirdiklerini ancak kanunla düzenleyebiliriz. Kanun, 
bunlara gelecek zararın hangi yollardan telafi edile
ceğini de yollarıyla gösterir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımdan bir tanesi zan
nediyorum işaret ettiler, bendeniz bu noktayı bir neb
ze daha açıklamalk istiyorum. Söylemek istediğim şu : 

Muhterem arkadaşlar; 
iBu Değer Artış Vergisi tamamen keyfi bir vergi 

olarak gelmektedir. Neden keyfidir?.. Diyor ki, «Be
lediye veya mücavir alan sınırlarının genişletilmesi...» 

Şimdi, bir belediye reisi paraya ihtiyacı olduğu 
zaman, bir belediye hududunda küçük bir tadilat ya
pacak; bir mahallede hududu, feir belediye meclisi 
kararı ile 300 - 500 kişinin oyu ile belediye sınırında 
bir genişleme yapacak. Bu olağan işlerdendir. Falan 
köyü belediye hududu içerisine aldım, falan mahal
leyi belediye hududu içerisinden çıkardım, tarzında 
burası mücavir sahaya girdi diye gayet kolaylıkla 
yapıla'bilen bir iştir bu; sınırların genişletilmesi. Bu 
sınırlar içerisinde imar planı yapılması, mevzii imar 
planları da dahil. Küçük bir plan tadili, mevcut imar 
planlarında değişiklik yapılması, kat rejiminin değiş
tirilmesi... 

Şimdi, belediyelere t>u Değer Artış Vergisini ar
tırabilmek için, çok kötüye kullanılabilecek açık bo
no vermişiz. Bunu istedikleri gibi kullana'bilirler. Şim
di bu tadilata sığınarak ne yapacak? Değer Artış 
Vergisi yoluna gidecek. Ne diyor kanun : İstimlak 
Kanunundaki hükümler içerisinde, İstimlak Kanu
nundaki usuller içerisinde Değer Artış Vergisine tabi 
olacak gayrimerikullerin değeri takdir ettirilir. Kim
lerdir İstimlak Kanununa göre değer takdirini ya
panlar?.. Onların her sene muayyen bir üstesi ya
pılır, mahkemelere tebliğ edilir, bu bilirkişilerin lis
tesi mahkemelerdedir. Şimdi, belediye;Jbu^bMrkişile-
re değer takdiri yaptıracak. Şimdi izin verirseniz bura
yı burada durduralım ve meselenin diğer yönünü ele 
alalım. 

Yine bizim Emlak Vergisi Kanunumuza göre, 
vatandaşlar gayrimenkullerini her beş senede bir de
ğerlerini bildirmekle mükelleftirler. Bildiriler, herkes 
bildirmiştir; ama bu değer hakiki değerdir veya de
ğildir. Bildirilen değer üzerinden beyannamesiyle be
raber vergisini götürür yatırır. 
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Türkiye'de herkes beyannamelerim vermiş. Bir 
belediye reisi veyahut da belediye encümenleri çık
mışlar, sınır değişti demişler, takdire gitmişler. Tak
dire g'ttiğiniz zaman, İstimlak Kanunu hükümlerine 
göre değer takdiri yaptığınz zaman, beyannamelerde 
gösterilen ICO bin lira, 200, bin lira, bir milyonluk 
gayrimenkul mutlaka 300 bin lira gösterilmiştir. Kim
se bir milyon göstermemiştir. Bugün Türkiye'de de, 
Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerimizde, nüfusu 
150 bin 200 binin üzerindeki şehirlerimizde oturuia-
biîecek bir dairenin değeri bir milyondan aşağı de
ğildir; ama bir milyon lira değer gösteren hiç kimse 
de yoktur. 

Şimdi, İstimlak Kanunu hükümlerine göre, bu 
yerlere kıymet takdir etmek üzer giden, bu takdir 
komisyonu beyannamede 100 bin, 200' bin veya 300 
ibin lira gösterilen gayrimenkulun değerini bir mil
yon lira olarak koyacak, hiç değilse 800' bin lira ko-
yaoaktır. Asıl gürültü de bundan sonra çıkacak za
ten. Nedir?.. Kanunda bunun teminatı yok. Onun 
için bu meseleye temas etme lüzumunu duydum. 

Beyannamede bildirmişsiniz. Beyannamede bil
dirdiğiniz değerin üzerinde bir değer tahakkuk ettiği 
zaman ne yapacaksınız? Vergi Usul Kanununa göre, 
vergi kaçakçısı olacaksınız; matrahın üç mislini ce
za olarak ödeyeceksiniz. O zaman gayrimenkulun de
ğeri bir milyon lira olsa bile, bu bir milyon liralık 
gayrimenkulun tamamını Maliyeye verseniz, borçtan 
kurtulamazsınız. 

Bu Kanun bu 'beyannamelerle bu beyannamelerin 
teminatını getirmemekte, hiç. değilse bir defaya mah
sus olarak, bu beyannamelerde noksan gösterilmiş 
olduğu takdirde, «Bu noksanlıklardan dolayı vergi 
kaçakçılığı muamelesi yapılmaz, Vergi Usul Kanu
nuna göre ceza tayin edilmez ve bunlardan dolayı 
takibat yapılmaz» diye bir hükmü getirmemektedir. 
Böylece şunu ifade edeyim : Asgari manada bu ka
nun tam manasıyla belediye reislerinin bütün Türki
ye'de gayretiyle tatbik sahasına konulduğu zaman, 
bütün herkesin dairesi Maliye Bakanlığına tapularıy-
la birlikte teslim edilmiş olur. Bu hususu bendeniz 
biraz belki mübalağalı anlatmaya çalıştım; ama Ma
liye ile ilişkileri olanlar, Vergi Usul Kanununa göre 
yapılan muameleleri bilenler, söylediklerimde mü
balağa olmadığını bilirler. Bu ciheti Yüce Heyetin 
bilgilerine ve takdirlerine sunmayı uygun buldum. 

iMuhterenı arkadaşlar; 
Bir mevzu daha var; bu Kanunun 1 nci maddesi

nin hukuk tekniği ile olan hatalarını muhterem arka
daşlarım ortaya koydular. Şimdi, evvela bir maddeye 

I okra ilave edilirken, madde diye konmaz. Bu kanun 
i bu haliyle meriyete girerse, Belediyeler Kanununun 
I 7 nci maddesi kendiliğinden ortadan kalkmış olur. 
I Çünkü, hukuktaki kaideye göre, sonradan çıkan ka

nun hatalı da olsa esas alınır, evvelki kanunu ortadan 
I kaldırır. 7 nci madde bu maddedir, başka 7 nci mad-
I de yoktur. Bu 7 nci maddeye aşağıdaki fıkra ilave 
j edilmiştir, fıkra böyledir demek lazımgelirdi. Teknik 
I hatadır bu hukuki bakımdan, tedvin hatasıdır. Bu 

hatanın düzeltilmesi kanaatimce isabetli olur. 
I Bir mevzu daha var, ben yerini bulamadım; sa

yın yetkililerden ve ihulsas erbabından aydınlanmamı 
istiyorum. 

1 nci maddede diyor ki, «Yük ve yolcu taşıma üc-
J retlerinde belediye payı. «Bir belediye sınırları için-
I den hareket ederek, şehirlerarasında veya yurt dışına 

yük ve yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarının taşı-
I ması... 

Muhterem arkadaşlar; 
j Burada zannediyorum kastedilen kamyon, otomo

bil ve saire buna benzer vasıtalar. Fakat, tren karada 
gider, kara nakil vasıtasıdır; motorludur, yük taşır, 

i yolcu taşır; bir kara nakil vasıtasıdır kanunun bu 
tarifine göre. Şimdi, bu Kanunun başka maddelerini 

I aradım, demiryollarının bu maddenin dışında mü
talaa edildiğine dair bir istisna madde bulamadım. 
Bir yerde yok. Demiryolu da karayoludur; demiryo-

I lunun üzerinde çalışan da motorludur, yük ve yolcu 
I taşır. Şimdi, karayolu ile demiryolu diye ayrım yok 
j burada. Her ikisi de belediye hudutları içerisinden 
I kalkar; ama kanun kastedilen belki demiryolu hariç-
I tir bu ifadenin içinde; ama kanun tekniği bakımın-
j dan ifadede, ibarede, tarifte noksanlık vardır. Bu 
I noksan tarif ile bu Kanun meriyete girdiği zaman, 
I yarın Devlet Demiryollarından da vergi almaya kal-
I kaçak belediyeler çıkarsa şaşmayınız. Ben bunun açık-
I bğa kavuşturulmasının, demiryolunun istisna edilmiş 

olduğunun açıklığa kavuşturulmasının faydalı ola-
J cağı kanaatindeyim. Yanlış bir tatbikata gider. Do-
I layısıyla da, tabii karayolunun karşısında demiryo-
I lunu himaye gibi bir düşünce ile bu madde getiril-
I miş ise. getirilen düşüncenin açık olmadığını, karan

lıkta kaldığını da ifade etmek istiyorum. Yanlıştır, 

I Şimdi muhterem arkadaşlar; 
I Bir de karayolu ve toplu taşımacılığı verğilen-
j direrek, deniz taşımacılığına ve ucuz taşımacılığa kay-
I dırma yolunda bir düşünceyi de getirmek istiyorsa bu 
I Kanun, yine yanlış ölçülerden hareket etmiştir. Şöy-
J le ki, şu «Liman işgal resimleri» diye konan resim-
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lerin, denizyolunda taşımacılığı teşvik yerine, deniz
yoluyla taşımacılığı baltalayarak, tamamen karayolu 
taşımacılığına döner bir havanın içerisine girmiş ol
duğunu benden önce konuşan arkadaşlarım da muh
telif misalleriyle izah etmeye çalıştılar. Tamamen yan
lış bir politikayı getirmektedir. 1 milyon, 1,5 milyon 
lira gibi, belediyelere liman işgal resmi ödeyecek olan 
şileplerin, gemilerin Türkiye'nin bugün nakliyatının 
denizden yapılan kısmının ancak % 18'ini veya % 20ı' 
sini kendi deniz vasıtaları ile yaptığı gözönüne alı
nırsa, '.% 80'ini de döviz karşılığı naklettirdiğini he
saba alırsak, İstanbul limanında ödenecek olan 1,5 
milyon liranın, dışarıdan gelecek malların tarifelerine, 
nakliye ücretlerine İstanbul'da ödenecek paranın dö
viz olarak dışarıda bu gemi sahiplerine ödenmesi, ge
mi sahipleri de İstanbul'a, İzmir'e geldikleri zaman 
Türk limanlarında bu ücretleri Türk parası olarak 
belediyelere ödemeleri halinde memleketin döviz kay
bının nazarı itibara alınması lazımgelir. 

Bu düşüncelerle bu kanunun, bu maddesinin tat
bikatı da birçok yanlışlıklara sebebiyet vereceği, do
layısıyla Türkiye'nin dış ticaret açığı ve dengesi me
selesini, ihracatı geliştirme ve Türkiye'ye gelecek mal
ların ucuz getirilmesi, ithalatın ucuz yapılması husu
sundaki anlayışlara da ters düşeceği kanaatindeyim. 
Bu ciheti de yüksek huzurlarınızda ifade etmeyi va
zife sayarak, açıklığa kavuşturmak istedim. 

!M uhterem arkadaşlarım; 
Gene bu vesileyle bir noktaya daha temas etmek 

istiyorum. 
Şimdi, burada gene bir teknik hatanın içerisinde 

olduğumuzu zannediyorum. Cumhuriyet Halk Par
tisinin seçim beyannamesinde kesin alarak yerini bi
lemiyorum, ama zannediyorum. 

Şimdi, merkeziyetçilik ve ademi merkeziyetçilik; 
yani mahalli idarelere muhtariyet tanıma ölçüsü bu
güne kadar müdafaa edilmiş bir fikir idi; fakat şu 
Kanunu tetkik ettiğiniz zaman artık bu muhtariyet 
fikrinden, merkeziyetçilik fikrine tamamen dönülmüş 
olduğunu; bütün belediyeleri hükümetin kanadı al
tına almak, bütün işlerini kendilerinden geçirmek ve 
dolaylısıyla parayı da kendi ellerinde tutmak suretiyle 
bu nüfuzlarını mahalli idareler üzerinde azami dere
ceye vardırma yolundaki bir gayretin ifadesini bu Ka
nunda bulmak mümkün. 

Belediye tarife yapmayacak, Bakanlar Kurulu ya
pacak tarifeyi. Ondan sonra da bu belediyeden muh
tariyet bekleyebilir misiniz?.. Bu belediyenin bir is
tiklal, bir kendi kendine anlayış, kendi kendine hare-

1 ket, kendi kendine hizmet bekleyebilir misiniz?.. Müm
kün değil. Bu bir defa şimdiye kadar müdafaa edil
miş olan ve bugün de Devlet idaresinde teferruatlı 
işlerle uğraşma yerine, her idarenin kendi kendini ida-

I re eder, kendi yağı ile kavrulabilir, kendi işlerini ken-
I dişinin görmesi prensibine aykırı düşecek noktaları 
I getirmektedir. Bu düşünce haddizatında tasvip edilir 

bir düşünce değildir benim görüşüme göre. Kanun 
bu ciheti ile de düşüncelerimize ve kanaatlerimize 
aykırı bulunmaktadır. Bu ciheti de huzurlarınızda ifa
de etmek istiyorum arkadaşlarım. 

1 Şimdi, kara nakil vasıtaları vergisinde bir cihet 
daha var, bir haksızlık daha olduğu kanaatindeyim. 
Türkiye'nin ticari hayatını tetkik ettiğiniz zaman, ge
len ve giden malların biriktiği yerler muayyen liman
lardır. Aşağı yukarı Türkiye'ye gelecek mallar üç 
limandan gelir ve gidecek olanlar da buralardan gi
der. Şimdi, İstanbul'a çıkan bütün mallardan kara 
nakil vasıtası olarak İstanbul Belediyesi vergi alacak. 

I Diğer belediyeler?.. Hakkâri'nin Belediyesi ne ala
cak, Malatya'nın Belediyesi ne alacak, Samsun'un Be
lediyesi ne alacak?.. Türkiye'de bu Kanunla muayyen 
birkaç belediyeye, kendilerinin hakkı olmadığı hal-

I de, diğer belediyelerin hakkından fazla bir para ver
mek suretiyle bu belediyeleri zengin etme yoluna 
gidilmektedir. Bir ölçüsüzlük vardır, kara nakil vası-

I talan vergisinin konuluşunda1 

Bu bakımdan da Kanunun adaletsiz olduğu ka-
I naatindeyim. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
Diğer hususları arkadaşlarım kâfi miktarda belirt-

I tiler. Bendeniz fazla sizleri yarmak istemiyorum; ama 
I bu değer artış vergisinde ifade ettiğim hususu bir de-
I fa daha tekrar etmek istiyorum. 

I Beyannameler beş senede bir verildiği için, İs-
I tirrilaık Kanunu hükümlerine göre kurulacak takdir 

komisyonları, yeniden değerleri tespit ettikleri zaman, 
I bütün vatandaşlar Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
I göre vergi kaçakçısı durumuna sokulacaklar ve maıt-
I rahın birkaç misli ceza ödeme gibi bir durumen içe-
I risine gireceklerdir. Burada ceza tayin edilmese bile, 
I tayin edilecek miktarlar bir daireden, nüfusu 300 bini 
I aşan şehirlerde 1 milyon liralık değer koyulduğu za-
I man; 300 bin lira Değer Artış Vergisi, 300 bin liraya 
I göre Emlak Vergisi, 300 bin liraya göre Aydınlan-
I ma Vergisi olarak aldığınız zaman, dairenin yarı pa-
* rasını bir defa daha Devlete ödeme gibi bir durumun 
I içerisinde kalınacaktır. Bu da mesken politikası, her 
j vatandaşın bir ev sahibi olması politikasıyla olabil-
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mesi politikasıyla bu düşüncede yürümek isteyen bu
günkü sosyal devlet düşüncesiyle kabili telif değildir 
kanaatimce. 

Bu hataların tashihini diliyor, Yüce Senatoya say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz istediniz; ancak 

Sayın Cantürk ve Sayın Melen de söz 'istemişlerdir. 
Acaba bu iki değerli meslektaşlannızı da dinledikten 
sonra konuşmak ister misiniz?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Şüphesiz Sayın Başkan. Böyle bir tel
kinde bulunmak gevreğini duyduğunuz için, ben de uy
mak gereğini duyuyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Cantürk. 
Sayın Cantüı'k az konuşur bilirim, Sayın Melen 

•de az konuşur, ikisi de size çok bir zaman bırakacak
lardır. 

KEMAL CANTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Konuşmamı gayet kısa bir çerçeve içerisinde ya
pıp, kıymetli zamanlarınızı almayacağım. 

Burada benim konuşmamın amacı, Yüce Sena
tonun belli bir fikri benimseyerek, önümüzdeki ta
sarının daha düzgün hale gelmesini sağlamaya yar
dımcı olmaktır. 

Şöyle ki: 
Belediyeler vergisiyle alakalı bu teklif, belediyele

rin yeterli olmayan gelirlerim artırmayı amaçlamış
tır. Bendeniz, senelerce bu noksan hükümler dolayı
sıyla belediyelere para bulma çabası içerisinde bulun
muş ve bunun büyük ölçüde yükünü çekmişirndir. 
Hazine Genel Sekreteri iken Ankara Belediyesine pa
ra lazım olurdu, İstanbul Belediyesine para lâzım 
'olundu, bütçede tahsisatlar bulunmazdı; fakat bir
takım mali imkânları kullanmak sureliyle banlara 

-.para sağlanması için elimizden geleni yapardık ve bu 
sayededir ki, mesela, Ankara'nın sanlık hastalığına 
büyük ölçüde maruz kaldığı bir dönemde açık su
ların, açık mecraların kapatılması için 75 milyon lira 
para verilmiştir. İstanbul Belediyesinin memur maaş
ları ödenemediği için, Hazineden verilen paralarla 
bunları ödemişizdir. Burada çekinerek •söylemek iste
diğim bir husus vardır; bu doğrudan doğruya birtakım 
'•bürokratların gayretleriyle olurdu ve sonuçta da 
bütçede tahsisat olmadığı halde, bu vergilerin yeterli 
•seviyede olmaması nedeniyle hâsıl olan boşluk bu 
ş ikilde giderilebilirdi; 
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Önümüzdeki tasarıya baktığımız zaman, bunun bir 
değerlendirmesini yapmak ta tabii iki unsur göz önün
de tutulur. Birinci unsur, maddi unsurlar; ikinci un
sur ise, manevi unsurlardır. Maddi unsurlar şudur: 
Bir vergi kanunu incelenirken bunun mevzuuna ba
kılır, nispetlerine bakılır, tahsil ve uygulama kısım-
lanna bakılır. Bunlarda aksaklık var mı, yok mu? 
Değerlendirme ona göre yapılır ve sonuç olarak tasarı 
iyidir veya köeüdür, kanun iyidir veya kötüdür de
nir yahut şuraları düzeltilsin diye bir düşünce ileri 
sürülebilir. 

Bu maddi yönün dışında bir de manevi tarafı var
dır, o da şudur: Herhangi bir vergi kanununun, ida
re ile halk arasındaki münasebetleri zedeleyici bir 
yönü var mıdır, yok mudur? Buna bakılır. 

Maddi tarafına baktığımız zaman ,birtakını ek
siklikler, birtakım bana göre hatalar mevcuttur. Bu 
hataları, benden evvel konuşan sayın arkadaşım Ka-
faoğiu gayet veciz bir şekilde izah ettiler. Onlara ilâve 
edecek hususları bulamıyorum. Yalnız, hatırlatma ba
kımından hemen söyleyeyim; mesela, Nakliye Vergisi 
diye ortaya konulan husus çok sakıncalıdır. Bunun 
uygulanması belki de büyük adaletsizliklere yol aça
caktır. Gayet basit bir misal vereyim.; İstanbul'dan 
boş olarak çıkan bir kamyon, muhtelif yerlerde yük al
mak suretiyle bu vergiden kendini kurtarabilecektir. 
Buna benzer birtakım suiistimale mevzu teşkil edebi
lecek durumlar oiabileceiktin 

Nispet konusunda gene birtakım adaletsizlikler 
vardır. Meselâ, bugün nüfusu düşük olduğu halde, 
geliri yüksek yerler vardır. Halbuki, orada mesela bir 
oteli düşünelim; bir de nüfusu 500 binden yukarıda 
olan bir yerdeki bir oteli düşünelim; bunları birbir
leriyle mukayese ettiğimizde küçük; fakat turistik 
bir yerdekinin tabela resmi veya buna benzer resim
lerdeki düşük seviyesine mukabil, (halbuki çok para 
kazanan bir yerdir) nüfusu 500 binden yukarı olan 
yerlerde daha fazla vergi verme durumu olur. Hal
buki, biri çek Kazanıyordun diğeri az kazanıyordun 
Binaenaleyh, vergide de belli adaletsizlik bu nispet 
konusunda olabilir. 

Tahsil usullerine gelince; tahsil usulleri, bilhassa 
vatandaşları her yönüyle ilgilendiren, nispet ve mev
zu kadar önemli olan husuftur. Bunları da bir yerde 
önemli vergi kr-mında, nakliyatta tamamen talimat
namelere veya vekâletin düzenlemelerine bırakmak
tadır. Bu da büyük sakıncalar yaratabilir. 
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Onun ötesinde birtakım mali prensiplere aykırı [ 
durumlar vardır. Mesela, kıymet artışından, değerlen- I 
cirme vergisine mükerrerlikler olabilir. Tam yeni Em
lak Vergisi beyannamesinin verildiği sırada, bir şe
hir planındaki değişiklik dolayısıyla bir onun yüzün
den, bir de beş senelik sürenin doluşu yüzünden ver
gi ödenmesi durumu hâsıl olabilir. Bu da bir mü-
kerrerlik konusudur. Kaldı ki, burada birtakım tak
dir ölçülerinin de ortaya koyacağı ciddi sorunlar 
vardır. 

Bu itibarla burala-da çok dikkatli olunması göre- I 
kir ve onlan zaten demin arz ettiğim gibi, arkadaş
larım beyan buyurmuşlardır. 

Onun dışında maliye prensipleri de genellikle na
zarı itibara alınmak gerekir. Bu, Maliye prensipleri 
yüzünden de mesela, reklam masraflarının giderlere I 
sayılmaması Maliyenin prensiplerine aykırıdır. Bu 
aykırı olsun, fazla vergi alalım da, nasıl alırsak ala
lım diye düşünülebilir; ama diğer taraftan da belli 
prensiplerin dışına çıkmak, tümüyle vergi kanun
ları hakkında yanlış intibaların doğmasına ve halk j 
nazarında kanunların küçümsenmesi ve değerleri
nin düşülmesi şeklinde bir durum ortaya çıkartabi
lir. 

İkinci tetkik konusu, manevi tarafıdır demiştim. 
O da, demin Sayın Tokerin buyurdukları gibi, Se
natonun burada belli bir fonksiyonu vardır, onu 
gayet veciz şekilde ifade buyurdular. Birtakım yan
lışlıkları ihtiva eden tasarının burada aynen geçmiş 
olması, sanırım ki, bu manevi yönden zedeleyici bir 
durum ortaya çıkartabilir. 

Onun dışında, kanunun uygulanmasında ortaya, 
çıkabilecek birtakım aksaklıklar, idareye halkın ba- I 
kışı bakımından birtakım nakıs eler getirebilir. Halk, 
idareye karşı iyi olmayan bazı intihalara sahip ola- I 
bilir. Bunlar da çok önemli unsurlardır. Bunlara da 
sebep olmamayılız. I 

Bütün bu kısaca arz etmek istediğim hususları 
'bağlamak istediğim nokta şudur: Kabilse, bu tasarı- I 
nın (usuli muamelenin ne şekilde olacağını bilmiyo
rum) bir şekilde gözden geçirilerek, tam mükemmel 
hale gelmesinin sağlanması ve bunun da çok kısa I 
zamanda; yani bir veya birbuçuk günde olacağına I 
inanıyorum. Çünkü, bu konuda başta Sayın Kafa-
oğlu olmak üzere, çok yetenekli arkadaşlar vardır, 
bu konuda derhal ellerimden gelen yardımı yaparlar I 
ve böylece tasan, Senatonun incelemesi sonunda en I 
uygun şekline kavuşmuş olur ve vatandaşlar naza- 1 

nnda da biz kendi vazifemizi her yönüyle yapmış 
oluruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Melen, buyurunuz. 

FERİD MELEN (Van) _ Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bu tasarı üzerinde benden evvel konuşan grup 
sözcüleri ve şahısları adına konuşan arkadaşlarımız 
gereken her noktaya iliştiler ve görüşlerini söyledi
ler. Onlara ilave edecek fazla !bir şey yok. Yalnız, 
bununla beraber, vergi mevzularında uzun zaman 
dirsek çürütmüş bir arkadaşınız olanak, ben de bir
kaç cümle ile bu müzakerelere bir katkıda bulun
mak işitiyorum. 

Her şeyden evvel, Türkiye'nin 'bugün bir vergi 
gayreti içinde olması gerektiğine inanıyorum, Bir 
vergi gayreti yapmamıza büyük ihtiyaç vardır. Ev
velâ, bunalımdan kurtarmak için ihtiyaç vardır. 
Çünkü, bu bunalımdan (Ben katılmıyorum, Hükü
met bütçe sırasında bazı tedbirler söyledi.) o tedbir
lerle kurtulabileceğimize pek inanmıyorum. 

Büyük bir istikrar proramına ihtiyaç var sancı
lı bir istikrar programına ihtiyaç var. Kolay olma
yacaktır. Derinlere işlemiştir yara. Ameliyat büyük 
olacaktır. Onun için, büyük bir istikrar programına 
ihtiyaç var. Bu istikrar programı ister istemez san
cılı olacaktır. Bu nedenle bütün Parlamentonun, Mec
lisin, partilerin Türkiye'yi bu bunalımdan kurtar
mak için, böyle bir istikrar programına katkıda bu
lunmaları gerekmektedir. Bugün Türkiye'nin ihtiya
cı budur. Aksi halde, büyük bir felaket ile karşı kar
şıya bulunuyoruz ve yakında büyük bir felaket bü-

I tün ekonomimizi topuyla çökertebilir ve bundan kur
tulmamız da mümkün olmaz, hatta rejime dahi mal 

I olabilir. 

I Bu vergi gayreti, bunun parçalarından birisidir. 
I Ben temenni ederdim ki, Hükümet bu istikrar prog-
I ramını tümüyle getirsin, Parlamentoda tartışısın ve 

onun bir parçası olan bu vergi gayreti hususunda, 
I 'Meclisten, partnerden destek istesin. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — İstedik, yar-
I dım etmiyorlar. 
I FERİD MELEN (Devamla) — Ama, bunu yap

mamaktadır. Kendi gayreti ile kendi gücüyle bu yü
kün altına girmeyi denemektedir. Görülüyor ki, 

I kendi gayretiyle kendi gücüyle çeşitli nedenlerle 
Parlamentoda büyük bir desteğe dayanmıyor, büyük 

1 bir çoğunluğa dayanmıyor, kıl üstünde bir iktidarla 
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bir çoğunlukla bu nevi büyük yüklerin altına giri
lemez. İktidarın kendıi içlerinde zaaflar vardır. Bu 
nedenle girememektedir, bazı tavizler verme duru
mundadır. O nedenle, Türkiye'yi bu iktidarın yal
nız başına bu burîalırndan çıkarma gücünde olmadığı 
kanısındayım. İnşallah başarı gösterirler, yanılmış 
oluruz; ama bugün görünüş odur. Bu nedenle, bü
tün Parlamentonun, Türkiye'yi bu çıkmazdan kur
tarmak için elbirliği yapmasına, işbirliği yapmasına 
ihtiyaç vardır ve bir beraberlik, birlik ortamı ya
ratmaya mecburuz. O vakit, bu vergileri de çıkara
biliriz, önün dışındaki başka tedbirlere de başvurabi
liriz ve kısa zamanda Türkiye'yi ekonomimizi, sosyal 
bayatımızı tümüyle çökmekten kurtarabiliriz ve böy
le bir ihtiyaç karşısındayız. 

Bu konuya da bu nedenle bu açıdan bakmak isti
yorum. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu yıl bütçede fırsat olmadı, konuşamadım. 

Geçen yıl söylemiştim; bir vergi gayreti göstermeye 
mecburuz demiştim. Enflasyon hızını kesmek için 
'buna mecburuz. Para değeri düşmüş olduğu _Jçin. 
vergi kanunlarımızda yeniden ayarlamalar yapma 
zarureti mevcut olduğu için söylemiştim. Bozulmuş 
olan vergi adaletini, şartların değişmesi dolayısıyla 
yeniden sağlamak için vergi reformu yapmaya mec
buruz demiştim. Gelir dağılımındaki adaletsizlikleri 
bir ölçüde bertaraf etmek için bir vergi gayreti 
göstermeye mecburuz. 

Bu, gelen Belediye Gelirleri Kanunu onun parça
larından birisidir ve en müstacel olanıdır da. Çünkü, 
Belediye Gelirleri Kanunu 1948'de yürürlüğe girmiş
tir. 1946 - 1950 yılları arasında biliyorsunuz Türki
ye'de büyük bir reform hareketi oldu. İşte gelir ver
gisi, kurumlar vergisi, modern vergiler, gider vergi
leri o dönemde ihdas edildi ve Belediye Gelirleri 
Kanunu da o reformun bir parçası olarak yürürlüğe 
girdi. O tarihteki o günkü şartlara göre oldukça ileri 
bir vergi kanunu idi. Fakat, aradan 30 yıl geçti, 
maalesef şartlar değişti, hatta bir çok kanunlar değiş
ti, bu Belediye Gelirleri Kanununun ilişkili olduğu 
(matrah bakımından, vergi hesabı bakımından) kanun
lar değişti, Belediye Gelirleri Kanunu değişemedi. 

Sayın Kafaoğlu'nun da belirttiği gibi, 1962 ve 1965 
yılları arasında, hatta 1961'de başlayan Milli Birlik 
Komitesinin kurduğu bir Reform Komisyonu vardı, 
biz onu devam ettirdik o tarihte. Sayın Kafaoğlu da 
o Reform Komisyonunun. çalışmalarına bilahara ka
tıldı. O reform hazırlandığı zaman, belediye gelirleri 

24 . 2 . 1979 O : 1 

de elbette düşünüldü. Çünkü Anayasamız, belediye
lerin hizmetlerine karşılık olacak varidatı Devletin te
minine mecbur tutmuştur. 

İşte o tarihte iki şey düşünüldü : Birisi, belediye 
gelirlerini, belediye hudutları içerisinde faaliyetlerden, 
kazançlardan alınacak vergileri yeni bir belediye ge
lirleri kanunu içinde toplayalım ve belediyelere vere
lim. Onun dışmda bütün büyük Devlet vergilerinden 
belediyelere hisse verelim... Bugün dahi böyledir. Dev
let bütçesinin gelirlerinin c/c 90'ını biz altı büyük kay
naktan alıyoruz; altı büyük vergimiz vardır : Gelir 
Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gider Yergisi (ki, içinde 
bir çok vergiler vardır) Gümrük Vergisi ve Emlak 
Vergisi. Bütün bu vergilerden de belediyelere hisse 
verelim... Bunlar esasen yer yer bu vergi kanunların
da var; ama onları toplayalım, sistemleştirelim... Bu
nun için de Meclise bir Mali Tevzi Kanunu sevk et
tik. Hatta bununla da yetinmedik, sadece bu yet
meyebilir, planlı döneme giriyoruz, belediyelere plan 
hizmetler verebilir, gelirleri yetmeyebilir; bir de fon 
kuralım, belediyelere verilecek hizmetler eğer beledi
ye gelirleriyle karşılanması mümkün olmuyorsa, bu 
fondan yardım yapalım... 

Mali Tevzi Kanununu sevk etmiştik. 1965'ten son
ra Adalet Partisi İktidarı geldi. Onlar da benimsedi
ler. Hatta adını değiştirdiler «Mali Denge Vergisi Ka
nunu» diye; fakat nedense, o tarihten 1970'e kadar 
bu kanunu Meclisten çıkarmak mümkün olmadı. Yine, 
İstanbul'ca çalışmış olan Vergi Reform Komisyonu
nun hazırladığı Belediye Gelirleri Tasarısı da yine 
Adalet Partisi Hükümetleri tarafından benimsenip, 
Meclislere gönderildiği halde, her nedense uzun za
man çıkarılamadı. 

Bugün belediyeler konusunda çektiğimiz sıkıntının 
büyük nedeni budur. Yani, bu büyük bir ihmaldir. 
Yıllarca bu iki kanunu çıkarmadığımız için bugün 
belediyelerimiz ya hizmet yapamaz duruma girmişler
dir veya Devlet bunlara zaman zaman bütçesinden 
yardımlar yapmış, borçlarını affetmiş ve bu suretle 
ayakta tutmaya çalışmıştır. 

Bunların da iyi işlemediğini kabul etmek lazım. 
Kim iktidarda ise kendinden olan belediyelere aslan 
payı ayırmış ve ötekileri ihmal etmiştir. Bunu bun
dan evvelki iktidar da yaptı ve bugünkü de Allaha 
şükür onları aratmayacak şekilde yapmaktadır. Bu da 
iyi işlemiyor; yani Hükümetin; bir taraftan demokra
siden bahsediyoruz, mahalli idarelerden bahsediyoruz, 
halk idarelerinden bahsediyoruz; ama onları geliştir
me yerine, hükümet kapılarında para dilenir halde 



C. Senatosu B : 45 

tutmak, hatta birçoklarının parti değiştirmesini sağla- ! 
mak gibi neticelere sürükleyip gidiyor, tabii bu sis- I 
temsizlik nedeniyle. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bugün bir vaziyet karşısındayız; belediyelerimiz 

muhtaç, hizmet yapamıyorlar, hatta bu yüzden hiz
met tedahülleri başlamıştır. Devlet yer yer belediye
nin yapmakta olduğu, kanunen ekonomik ve sosyal 
şartlar bakımından da belediyelerce yapılması gereken 
hizmetlerin bir kısmım kendi üzerine almaya başla
mıştır. Evvelce ilköğretim belediyelere aitti, almıştır; 
sağlık hizmetlerinin bir kısmı belediyelere aitti, büyük 
bir kısmını almıştır, bir çok hizmetler almıştır. Çün
kü, hizmetler ortada kalmıştır. Belediyeler sadece biı 
sokak temizliği vesaire gibi ufak tefek hizmetlerle kar
şı karşıya kalmıştır ve bugün de bu hizmetleri dahi 
yapamamaktadır. İşte Ankara Belediyesini görüyoruz; 
ikide bir çöpler ortadadır. Sadece ve sadece maaş ve
ren, fuzuli olarak, hizmet yapmadan maaş veren bi
rer teşekkül haline gelmişlerdir. Bunları gelir sahibi 
yapmak lazımdır, başka çaresi yok. I 

Bu nedenle ben bu Kanuna karşı değilim. Yalnız | 
hemen söyleyeyim, arkadaşlarım da belirttiler, bu ge
len kanun uygulaması mümkün olan bir kanun ol
saydı. 

Yine bir hatıramı anlatmak istiyorum. Sanıyorum, 
1969 yılındaydı. Buraya Hükümet bir Bekçiler Ka
nunu getirdi. O tarihte o kanuna karşı konuştum ben. 
Baktım ki, bekçi teşkilatının masraflarını karşılamak 
üzere Devlet bir vergi düşünmüş, Hükümet almış ge
tirmiş. Böyle bir vergi. Ama verginin mevzuu belli 
olacak, matrahı belli olacak, mükellefi belli olacak, 
nispeti belli olacak, tarhı, tahakkuku, vesairesi, tabii 
bir vergi tekniğinin gerektirdiği çeşitli şeyler var. 
Bunların hiçbirisi yok. Bir örfi vergi, tevzii vergi. O j 
vakit dedim ki; «Bu Kanunu uygulayamazsınız ve 
Parlamentoyu gülünç hale sokacaksınız. Parlamento- ' 
dan böyle bir kanun çıkmamalı.» Tabii, iktidar gü
cü ile çıkardılar. Ne oldu bilir misiniz? Dört ay son
ra o dönemin Başbakanı Sayın Demirel seyahate çık
tı. Tabii her gittiği yerde Önüne Bekçiler Kanunun- T 
dan şikâyetler çıktı. Bütün halk kitleleri şikâyetçi, j 
Bilmiyorum neresidir; bir yerden yıldırım telle bu 
kanunun tatbikatını durdurmayı emrettiler. Bu kanu
nun tatbikatı durdu ve arkasından Hükümet kanun j 
getirdi, ilga etti, mesele bitti. j 

Bu gelen kanun bana onu hatırlattı. O derece 
vergi hukukuna, vergi tekniğine, sosyal adalete, ver
gi adaletine uymayan ve Türkiye'de mülk emniyeti- | 
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ni, hatta tehlikeli bir duruma sokan hükümler var 
ki, bu Kanun yürürlüğe girdiği takdirde, bu Kanun 
çıktığı takdirde; sadece bu Kanunu getiren (Hükümet 
getirmemiştir; ama desteklemiştir) iktidar değil, bü
tün Parlamento, kamuoyu önünde çok gülünç bir du
ruma girecektir. 

O nedenle Parlamentonun haysiyetini korumak 
zaruretindeyiz. Sayın Toker de buna işaret etti. Bu 
Kanunda gerekli değişiklikleri yaparak çıkaralım. Bu 
Kanunu durduralım; reddedelim demiyorum; ama bu 
Kanunda düzeltilmesi gerekli hususlar varsa gece top
lanalım, gündüz toplanalım ve bu değişiklikleri yap
mak suretiyle çıkaralım. O vakit hem belediyelerin 
ihtiyacını bir ölçüde karşılamış oluruz. Tabii yetme
yecektir. Başka tedbirlere ihtiyaç vardır ve hem de 
bütün Parlamentoyu gülünç bir vaziyete sokmamış 
oluruz. Çünkü, vergicilikte büyük incelik vardır. Bir 
vergi kanununun başarısı için her şeyden* evvel vergi 
mukavemeti yaratmamalıdır. Bir vergi, vatandaşın gö
zünde gayri adil, örfi olarak görülürse vergi muka
vemeti başlar. Vergi mukavemeti başladıktan sonra 
da uygulayamazsınız. Maddelere geldiği zaman izah 
edeceğim. Arkadaşlarımın hepsi temas ettikleri için 
detaya fazla girmiyorum. Sadece bir kaç şey ilave 
edeceğim. 

Kara Taşıtları Vergisi : 
Sayın Kafaoğlu arkadaşım, uzun zaman aynı dai

relerde beraber çalıştığımız arkadaşım, Türkiye'de ve 
Türkiye dışında bütün bu vergi mevzularını her yö
nüyle tetkik etmiş, incelemiş ve uygulamada bulun
muş arkadaşım da izah ettiler, görüşlerine katılıyo
rum. Faraza bir Kara Taşıtları Vergisi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gene bir hatıramı anlatmakla başlayacağım. 
Sene 1943. O tarihte, biliyorsunuz, bizim karayol-

larımız zaten yoktu. Ufak tefek yollar vardı ve onlar 
amelei mükellefe ile yapılırdı. Her sene vatandaşlar 
götürülür, yolda çalıştırılır, bir miktar yol yapılırdı. 

O tarihte hükümet, bütün dünyanın gidişine ayak 
uydurarak Türkiye'de karayollarını geliştirme kararı 
vermişti. Bir komisyon toplanmıştı. Maliye adına da 
ben katılmıştım. O tarihte yeni Vasıtalı Vergiler Ge
nel Müdürü olmuştum, itiraf edeyim ki, bir şey de 
bilmiyorduk. Maliye Kütüphanesinde elime bir kitap 
geçti. Paris Ticaret Odasının, Milletlerarası Ticaret 
Odasının hazırlatmış olduğu bir etüt : «14 memleket
te yollar nasıl yapılıyor ve nasıl finanse ediliyor». 
Bir etüt. Bunun içinde Amerika ve bir çok Cenubi 
Afrika memleketleri vardı. O kitap bizim rehberimiz 
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oldu ve bugünkü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve- I 
sairesini o çalışma sonunda kurduk. O vakit bir pren
sip üzerinde duruluyordu. Biz de benimsedik o pren
sibi. Şu saydığım 14 memleketin çoğu, yapılacak yol
ları, yolun masrafını yolu kullanandan alma pren- i 
sibini vaz ediyordu. Biz de benimsedik o prensibi : 
Yapacağımız yolların giderini, yolu kullananlardan 
karşılamak, almak suretiyle yapmak. 

Kara taşıtlarından vergi alma fikri, tabii bununla J 
birlikte doğdu; ama o günün şartlarına göre, zaten 

sayısı fazla değildi. Kara taşıtlarından doğrudan doğ
ruya bir yük üzerinden, yolcu üzerinden vergi alsak 
bile gayet cüzi bir şey kalacaktı; vasıta sayısı o ka
dar azdı. Teknik bakımdan da imkân görmedik de
ğerli arkadaşlarım. 

Bu mevzu, uzun zaman basında, bütün vergi 
mevzuuyla uğraşan mahafilde ortaya kondu kaldı
rıldı, kondu kaldırıldı; her defasında kara taşıtla
rından vergi alınması tavsiye edildi; her defasında 
Parlamentoda konuşuldu; ama biz «Devlet vergisi» 
olarak dahi kara taşıtlarından vergi alınmasını, için
de bulunduğumuz şartlar bakımından pratik görme
dik, mümkün görmedik, kabili tatbik görmedik. Ne
denini biraz sonra arz edeceğim; bu gelen teklifi etüt 
ederken. 

Bir defa, bir müstakil vergi mevzuu olmak ia-
zım; ama bugün mümkün mü?.. Sayın Kafaoğlu 
arkadaşım, bugün imkân dahiline girmiş olduğunu 
söylüyorlar. Ben, bu mevzuda o kadar cesur bir ka
rar verecek durumda kendimi hissetmiyorum. Olsa 
dahi gayet dar bir çerçeve içerisinde, belki böyle bir 
vergi alabiliriz. Çünkü, kara taşıtları nakliyatı Türki
ye'de zannedildiği gibi, böyle 5 - 1 0 şirketin elinde 
değildir. Bilhassa kamyonlar; yüzlerce, binlerce va
tandaş birer kamyona sahiptir. Kamyonunu almıştır, 
çalıştırır, yük taşır ve bir gün burada çalışır, yarın 
Van'da çalışır, öbür gün İstanbul'da çalışır, daha 
öbür gün Edirne'de çalışır ve böyle seyyar gezer 
durur. Kara nakliyatının büyük bir kısmı bu türlü va
tandaşların elindedir. Bu TIR nakliyatı vesairesi yeni 
başlamıştır. Belki onlar için mümkün olabilir; ama 
dediğim gibi, yolcu nakliyatı yapan 5 - 1 0 şirket dı
şında kara nakliyatı, birer kamyona, birer arabaya, 
birer vasıtaya sahip olan ve esnaf diyebileceğim yüz 
binlerce vatandaşın elindedir. Şimdi bunların hepsi 
düşünülmüş. 

Bir vergi mevzuu düşünün. Bir vergi, bilhassa şü
mullü vergi kolay değil. Ne üzerinden vergi alacak- I 
siniz?.. Aldığı ücret üzerinden vergi alacaksınız. Bi-
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naenaleyh, bunu kavrayabilmek lazım. Bunu kavra
mak için de, hepsine defter tutturmamız lazım, fatura 
nizamına sokmamız lazım, bir disiplin tesis etmek 
lazım, vesaire vesaire. 

Ben bugün dahi bu kadar dağınık ve şümullü bir 
kütleden böyle sistemli bir vergi alınabileceği inan
cında değilim; ama bir başlangıç olabilir, başlayabili
riz, bazılarını da götürü vergiye tabi tutmak şartıyle, 
bir ölçüde büyüklerini kavrayarak bu işe yürüyebi
liriz. 

Nitekim, biz bu Karayolları Taşıt Vergisini bir 
Devlet Vergisi olarak dahi düşünemediğimiz için, bi
raz önce de işaret ettiğim prensibi yerine getirmek 
üzere (Yani, yolların giderini, kullanandan almalı) 
şunları yaptık : 

Benzine vergi koyduk. Taşıtlara vergi koyduk. 
Plaka Resmi koyduk. Otomobil Alım Vergisini ihdas 
ettik. Yani, buna benzeyen dolaylı bazı vergiler koy
mak suretiyle, bu işaret ettiğim prensibi bir ölçüde 
gerçekleştirmeye çalıştık. 

Şimdi bugün Devletin dahi tatbik edemeyeceği bir 
vergiyi, teklif sahipleri bir tek madde ile getirmiş ve 
Belediye Gelirleri Kanununun içine sokmuş ve bele
diyeler de bunu tatbik edecekler. 

Vergicilikte, vergiyi doğuran hadise vardır. Şim
di burada vergiyi doğuran hadise şu : Bir defa bü
tün mükellefler; yani karayolunda motorlu vasıtala
rın hepsi vergiye tabi. Otomobil, kamyon, traktör, 
hatta motosiklet dahi dahil. Hepsi vergiye tabi, vergi 
mevzuuna giriyor. Yolcu taşırsa vergi verecek. Bunu 
kavrayacağız, bu bir. 

Sayın Komisyon Sözcüsü gülüyor; ama lütfen 
bir tetkik ettirsin, getirdiği madde böyledir. 

İkincisi, «Aldığı ücret vergiye tabi.» diyor. Aldığı 
ücretleri beyan edecek. Bunu beyan etmezse ne yapa
cağız? Bu beyanı doğru mu yapacak; bunu kontrol 
etmemiz lazım. Aksi halde, herkes dilediğini verir, 
tabii böyle bir vergi de olmaz. Büyük adaletsizlik 
doğar. Vergi veren namuslular, vergi kaçıranlarla re
kabet edemez duruma düşerler. Tabii bunların çeşit
li sakıncaları var. Bunu kavrayamayız. 

Başka önemli bir husus; bir belediye hududu için
den yük ve yolcu alarak şehirlerarasına veyahut da 
memleket dışma çıkanlardan alınacak vergi. 

Değerli arkadaşlarım, 
Elbette ki mükellefler de, kendilerini korumaya 

mecbur hissederler. Bu hükmü koyduğumuz anda ne 
olur bilir misiniz?.. Belediye hududu içinde kimse 
bir tek yazıhane bulundurmaz. Belediye hududu için-
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den hareket ederse, vergiye tabi; ama belediye hu- I 
dudu dışındaki bir köyden hareket ederse, vergiye 
tabi değil. Belediye hududu dışına çıkar ve bir köy
de yazıhane kurar, yükünü oradan alır. Mesela, Van' 
in Saray bucağından yükünü alır veya Van'a 3 - 5 
kilometre mesafede yakın bir köyden yükünü alır, 
İstanbul'a gider ve beş kuruş vergi vermez. Başka bir 
zavallı Van'dan hareket eder, giderse vergi verir. 
Böyle bir vergi olur mu?.. Böyle bir vergi düşünü
lebilir mi?.. Bu kadar kolaylıkla içinden çıkılması... 
Vergi sisteminin etrafının duvarlarla çevrili olması la
zım, kolaylıkla çıkılamamak, evasion olmamalı, sız
ma olmamalı. İçinden bu kadar rahatlıkla çıkılması 
mümkün olan bir vergi. Hele bunu belediye tatbik 
edecek. Devlet olsa, Devletin, Türkiye'nin her ye
rinde vergi teşkilatı var. Belediyenin nesi var?.. Fa
lan ilçenin belediyesi gelip, biraz önce işaret etti
ğim gibi benim Van'ımın Saray Bucağındaki beledi
ye ta Konya üzerinden falan yere gidecek bir kam
yonun doğru beyan yapıp yapmadığını nasıl kontrol 
edecek, hangi vasıtayla kontrol edecek, ne yapacak? 
Bunlar mümkün mü?.. Bunları tipik birer misal ola
rak gösteriyorum; yani böyle bir vergi olamaz. 

Bunun dışında madde geldiği zaman tekrar söz 
alacağım için söyleyeceğim. Böyle bir vergi haddi; bü
tün Parlamentoyu bırakın, Hükümeti gülünç hale so
kar. Bu kadar garip bir şeydir, gülünç bir tekliftir ve 
kelimeyi yerinde kullanıyorum, özür dilerim gülünç 
bir tekliftir öncelik bakımından. Bütün Türkiye, va
tandaş, bizimle alay eder. 

Bunun gibi Değer Artışı Vergisi var. Arkadaşla
rım işaret ettiler. Zamanınızı almamak için burada 
söylemiyorum, tekrar işaret ediyorum. Türkiye'de 
Anayasanın garanti ettiği mülk emniyetini tümüyle 
ortadan kaldıracak bir tekliftir. Belediye reisinin key
fine tabi olacaktır. Ne, imar planında mevzii değişik
lik, falan mahallede... 

BAŞKAN — Sayın Melen, müddetiniz dolmak 
üzere. 

FER İD MELEN (Devamla) — Bir sokakta imar 
planında ufak bir değişiklik yapacak, bütün Anka
ra'da herkesten buyurun beyanname verin; veyahutta 
imar planında mevzii değişiklik yapın, böyle vergi 
verin veyahut belediye hududunu genişletecek; bele
diye hududunu genişlettiği sahada vergi alsa biraz 
mantıklı izahı var; ama belediye hududunu Balgat' 
in ötesine götürecek, Yenişehir'de gelip; bu nedenle 
vergi isteme hakkı veriyoruz bu maddeyle. Bu kadar 
da gülünç şey olmaz. 

Sayın Başkana teşekkür ediyorum, maddenin sıra
sı geldiği zaman tekrar söz almaya çalışacağım. Be
nim ricam, arkadaşların tahmin ediyorum hazırlıkları 
vardır, bilhassa Sayın Kafaoğlu arkadaşımın, bu Ka
nunu düzelterek çıkaralım. 

Aksi halde dediğim gibi, bütün Türkiye ve dün
ya karşısında da çok kötü duruma gireriz. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. Sayın 
Bakan, bir değerli üyemiz kalmıştır; Sayın Sarlıcalı, 
ona sözü vereceğim. Buyurun Sayın Bakan. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ben de söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı'ya son sözü verece
ğim. Komisyonda mı istiyor?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Ben saat 19.00'a kadar tümü üzerin
de görüşmeleri bitirmek istiyordum. O halde Sayın 
Bakan biraz az konuşur. Komisyon da aynı ölçüde 
olursa saat 19.00'da tümü üzerindeki görüşmeleri bi
tiririz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOGLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Dünden beri Yüce Senatonun görüşmekte bulun
duğu, Belediye Gelirleri Kanununun değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun teklifi üzerinde söz alan değerli 
arkadaşlarımız, yaptıkları konuşmalarda grupları ve 
şahısları adına bu kanun teklifini çeşitli açılardan eleş
tirmiş bulunuyorlar. Bu eleştirilerde kanun teklifinin 
getirdiği yaklaşım, çeşitli yönleriyle değerlendirildiği 
gibi, bu teklifin yasalaşması halinde, ortaya çıkabi
lecek güçlükler üzerinde de ayrıca enine boyuna du
ruldu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bunlara ayrı ayrı geçmeden önce, izin verirseniz 

ben bu teklifin Türk vergi sistemi içindeki yeri açı
sından bu eleştirileri bir değerlendirmeye tabi tut
mak ve bu konudaki görüşlerimi Yüce Senatoya sun
mak istiyorum. Öyle sanıyorum ki, benden sonra söz 
alacak olan Yerel Yönetim Bakanı Sayın arkadaşım 
eleştirilerin konuları üzerinde daha ayrıntılı bir açık
lama yapmak yoluna gidecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepimizin bildiği gibi, parlamentoların başlıca gö

revlerinden biri, yasama görevidir. Yani yasa yap
maktır ve parlamentoların bu görevleri içinde vergi 
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düzenlemeleri de her zaman büyük ve önemli bir yer 
alır. Türk Parlamentosunun bu açıdan durumunu in
celediğimiz zaman, karşı karşıya bulunduğumuz çıplak 
gerçek şudur : 

Türk Parlamentosundan 1970 yılından bu yana 
herhangi bir vergi yasası geçmemiştir. Buna karşılık, 
onu izleyen yıllarda çeşitli harcama yasamaları ka
bul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Bunlar ayrı 
ayrı, ekonomik ve sosyal alanda karşı karşıya bulun
duğumuz çeşitli sorunları çözümlemeye çalışan yasa
lardır. 

Yalnız vergi alanında, gelir alanında aynı dikka
tin gösterilmemiş olması ve Türk vergi sisteminin 1970 
düzeyinde vardığı noktada öylece bırakılmış olması, 
bildiğimiz gibi beraberinde büyük sakıncalar getir
miştir. 

Eğer, Türkiye'de gelirler harcamaların gerisinde 
kaldığı için enflasyon olmuşsa, bunun nedenlerinden 
birini bu noktada aramak gerekir. Eğer Türkiye'de 
bugün vergi adaletsizliği, geçmişten daha büyük bo
yutlara ulaşmışsa, bunun nedenini yine aynı nokta
da aramak gerekir. Eğer Türkiye'de bugün vergi ka
çakçılığından, vergi kaybından söz ediyorsak, bu
nun nedenini yine bu noktada aramak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aynı durumu, belediyeler alanında da daha açık 

bir biçimde görüyoruz. Belediye gelirlerinde, 1948 
yılından bu yana herhangi bir düzenleme yapılmamış
tır. Yani belediyelerimiz gelir alanında bugün 1948 
yılı düzeyindedir. 

Oysa, aradan geçen yıllarda Türkiye hızlı bir 
kentleşme ve sanayileşme olgusuna sahne olmuştur. 
Halkımızın gelir düzeyindeki artış yanında, bu hız
lı kentleşme, beraberinde büyük sorunlar getirmiş ve 
bu nedenle belediyelere düşen görev her zamandan 
daha artmıştır. Buna karşılık belediyelerin gelirleri 
aynı düzeyde kaldığı için, bu kuruluşlar görevlerini 
yerine getirememe durumuyla karşılaşmışlar ve çok 
zaman da hükümetin, Hazinenin kapısında kuyruk 
yapmak ve yardım beklemek zorunda kalmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte, bu nedenledir ki, Türkiye'de tüm vergi sis

teminde olduğu gibi, bunun bir parçasını oluşturan 
belediye gelirleri alanında da bir yeni düzenleme ka
çınılmaz duruma gelmiş bulunuyordu. Hükümetimiz, 
kendi Programında da yer alan bu konuyu gerçekleş
tirmek üzere, bildiğiniz gibi, geçen yıl içinde bir ta
sarı hazırlayarak Parlamentomuza sunmuştur. Ne var 
ki, aradan uzun zaman geçtiği halde, geçen yılın Ha-

I ziran ayından beri Millet Meclisinin gündeminde bu
lunan bu tasan, bugüne kadar görüşülerek yasalaş
tırılması bir tarafa, bugüne kadar görüşülmesi ola-

I nağı bile sağlanamamıştır. 
İşte, bugün önümüzde bulunan bu teklifi, belediye

ler alanında şiddetle duyulan bu ihtiyaca bir yönüy
le cevap vermeye çalışan bir teklif olarak değerlen
dirmek gerekir. 

Bu nedenledir ki, Hükümet de bu teklifi benim
semiş ve onu desteklemek yoluna gitmiştir. Teklif
te neler yer alıyor?... Bunlar ayrı ayrı dünkü ve bu
günkü görüşmelerde burada ortaya konuldu ve eleş
tirildi. Bunlara geçmeden önce şunu belirtmek iste
rim. Burada yer alan hususların en büyük kısmı 
esasen yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanununda 
yer alan konularla ilgilidir. Başka bir deyişle, bu 
teklif yeni bir vergi getirmekten ziyade, Belediye 
Gelirleri Kanununda yer alıpta, aradan geçen otuz 
yıl içinde etkinliğini ve geçerliliğini kaybetmiş olan 
bazı resim, harç ve paylara, bugünün koşullarına 
göre bir etkinlik ve verimlilik getirmeyi amaçla
maktadır. 

Buna ek olarak, bazı Devlet gelirlerinin bu tek
lifte, Devlet gelirleri bölümünden alınarak belediye
lere aktarılması öngörülmüştür. O halde basınımız
da zaman zaman yer aldığı gibi bu teklifin yasalaş
ması halinde belediyelere gelir sağlamak için birçok 
yeni vergi, resim ve harç getirmiş olduğunu söylemek 
yanlış olacaktır. Çünkü bu teklif yeni vergi, resim, 
harç gibi mükellefiyetler getirmekten çok, yürürlük-

i te bulunan Yasada yer aldığı halde, zaman içinde 
geçersiz hale gelmiş bulunan vergi, resim ve harç
lara bugünün koşullarına göre bir etkinlik getirme
yi ve böylece belediyelere bir miktar gelir sağla
mayı amaçlamaktadır. 

Teklif yasalaştığı takdirde sağlanacak gelir ne 
olacaktır? Bu konuda yaptığımız tahminlere göre, 
tümüyle bu teklif böylece yasalaşır ve yürürlüğe gi
rerse, belediyelerimize 13 milyar 20O milyon liralık 
bir kaynak sağlanması söz konusudur. Bu rakam bel-

I ki ilk bakışta büyük bir rakam olarak görünebilir; 
fakat şunu hemen arz etmek isterim ki, belediyeleri
mize bugün yürürlükteki çeşitli kanunlarla pay ve 
ona benzer biçimde sağlanan gelirler 9 milyar lira 
civarındadır. O halde buna ek olarak sağlanacak 13 
milyar liralık bir gelirle belediyelerimiz bugünkü du
rumla karşılaştırılacak olursa, oldukça önemli sayıla
bilecek bir kaynağa sahip olacaklar ve böylece hiz-

I met güçleri de artmış olacaktır. 
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Bu noktada hemen şunu da eklemek isterim. Bu 
ihtiyaç bugün ortaya çıkmış değildir. Başka bir de
yişle, bugün Yüce Senatonun önünde bulunan tek
lifte yer alan düzenlemeler, bundan önce de ele alın
mıştı. Geride bıraktığımız yıllarda 1970 yılında, 1971 
yılında, 1975 yılında ve 1976 yılında o zaman işba
şında bulunan hükümetlerin, belediyeleri içine düş
tükleri bu durumdan kurtarmak için, tasarılar hazır
layarak Büyük Millet Meclisine sunduklarını görüyo
ruz. Ayrıca, yine Parlamento içinde de bu yönde 
teklifler hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Fakat ne 
yazık ki, bunlardan hiç biri bugüne kadar yasalaşma-
mış ve bu nedenle de sorun giderek daha büyük bo
yutlara ulaşmıştır. 

Teklifte yer alan ve en çok tartışma konusu olan 
konulardan biri, karayolları taşımalarından alınacak 
pay oldu. Değerli arkadaşlarımızın hemen hemen tü
mü bu konu üzerinde durdular ve böyle bir pay al
manın vergicilikle bağdaştırılamayacağı gibi, uygula
mada da birçok güçlükleri beraberinde getireceğini ile
ri sürdüler. Oysa, teklifte yer alan bu konuyla ilgili 
kısa maddede, verginin hemen hemen tüm unsur
ları yer almaktadır. 

Vergide bilindiği gibi, bir vergiyi doğuran olay
dan söz etmek gerekir her şeyden önce; bu, taşıma 
olarak belirlenmiştir. Verginin istisnası yine kendi 
içinde gösterilmiştir. Verginin matrahı taşıma be
deli olarak belirlenmiştir. Mükellefi, taşımayı yapan 
kimse, yani şahıs veya firma olarak açıklanmıştır. 
Oranı bellidir; yük taşımacılığında c/c 5 ve insan ta
şımacılığında % 10'dur. Vergilendirme dönemi yine 
bellidir : Aylık olarak alınacaktır. Ödeme zamanı da 
belirlenmiştir; İzleyen ay içinde, 15 gün zarfında öde
necektir. 

Böyle olduğuna göre, sanıyorum ki böyle bir ver
ginin ya da böyle bir payın bu Teklifte yer almasına 
tümüyle karşı çıkmak, kolay kolay izah edilecek bir 
olay değildir. Bu alanda eleştiride bulunan arkadaş
larımız, bu arada özellikle Sayın Rendeci, «Karayolu 
taşımacılığından» söz edildiğine göre, «demiryolu taşı
macılığı da bu konunun içine girmiş olacak» dedi. 
Oysa, burada söz konusu olan motorlu karayolu ta
şımacılığıdır değerli arkadaşlarım. 

Sayın Melen de bu arada aynı konuya değindiler 
ve Teklif böylece yasalaştığı takdirde, bunun bera
berinde birçok güçlükleri getireceğini, örneğin başka 
türlü, yani motorlu kara taşıması niteliğinde olma
yan taşımaların da vergi konusu olabileceğini ileri 
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i sürdüler. Oysa, motorlu kara taşımacılığının neleri 
I kapsadığı, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 

2 nci maddesinde açıklanmıştır. Söz konusu olan, kam
yon, kamyonet, otobüs, minibüs ve otomobille yapı
lan taşımalardır ve verginin konusu da bu çerçeve 
içinde ele alınacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aynı şekilde «Değerlendirme Resmi» de çeşitli 

yönleriyle burada eleştiri konusu yapıldı. Burada da 
j sanıyorum ki, yine yer yer yanlış anlayışlar, ortaya 
I konulan düşüncelerin büyük bir bölümünü etkisi al-
j tında bıraktı. 

Hepinizin bildiği bir «Şerefiye» uygulaması var-
I dır, % 50 oranında. Burada söz konusu olan % 15 
• ya da c/c 30 oranında bir değerlendirme resminden 

ibarettir. Resmin konusunun ne olduğu açıklanmış
tır. Bazı arkadaşlarımızın ileri sürdüğü gibi, enf
lasyon veya başka nedenlerle; ortaya çıkan değer 
artışı değildir. O, hepimizin bildiği gibi ayrı bir ver
ginin, yani Gayri Menkul Değer Artışı Vergisinin 
konusudur. Burada söz konusu olan, kamunun yap
tığı düzenlemeler sonunda, bir yerin imar planı içi-

I ne alınması, plan değişikliği ya da üzerinde çok du-
' rulduğu gibi, kat sayısının değiştirilmesi dolayısıyla 

ortaya çıkan değerin vergilendirilmesidir. Bir vergilen
dirme olayından söz edebilmek için bu değerin mut
laka gerçekleşmiş olması gerekir (Ki bunun nasıl sap
tanacağı da yine Kanunda açıklanmıştır) ve ondan 
sonra da özelliği düşünülerek bu değer artışının 
(Ki, gerçek bir değer artışı mutlaka bulunmalıdır) 
vergisinin de, olayı izleyen 5 yıl içinde 10 taksitle 
alınacağı hükme bağlanmış bulunuyor. Başka bir de
yişle, birçok arkadaşımızın iddia ettiği gibi, böyle bir 

j düzenleme sonunda ortaya çıkan değerin toptan alın-
| ması ve böylece gayri menkul sahibinin satıma zor-
\ lanması gibi bir durum açıkça sözkonusu değildir. 

i Bu Kanunun bazı yönleri açıklığa muhtaç görülmüş 
I olabilir. Başka maddelerde de aynı şey söz konusu 
! olabilir. Biz bunun büyük ölçüde yasa teklifinin 11 
i nci maddesinin (C) fıkrasında öngörülen yetki çerçe

vesinde çözümlenebileceği kanısındayız. Çünkü, o mad-
| denin o fıkrası bütün bu konularda verginin güvence 

altına alınması, tarh, tahakkuk ve tahsiliyle ilgili ola
rak Maliye Bakanlığına düzenleme yetkisi vermiştir. 
Bu nedenle, değerleme vergisinde olsun, öteki vergiler
de olsun, bu şekilde şimdi ilk bakışta açıklamaya muh
taç görülen ve tereddütü mucip olabilecek hususların 
o çerçeve içinde açıklığa kavuşturulabileceğini söyle-

| mek sanıyorum ki, yanlış olmayacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Burada sanıyorum ki, asıl üzerinde durulması la

zım gelen nokta değerlendirme resmi bakımından ran
tın vergilendirilmesidir. Kamunun düzenlemesi dola
yısıyla oluşan bir rant vardır. Bir bölge imar planı 
dışındadır; arazi olarak işlem görmektedir. Kamu bir 
düzenleme yapmış, burası arsa haline gelmiştir ve bir
den bire değeri yükselmiştir. Bu rant kimin olacaktır?... 
Soru odur. Ya da bir mücavir alanda yine bu biçimde 
bir değişiklik yapılmıştır; plan değişikliği olmuştur; 
kat rejiminde değişiklik olmuştur. Yani yine kamunun 
bir düzenlemesi dolayısıyla bir rant oluşmuştur. Bura
da da sorun aynıdır. Bu rant kimin olacaktır?... 

Kanun teklifi, bu rantın % 15 ya da 30'unu be
lediyeye ait olarak görmektedir ve sanıyorum ki, bun
da da yaklaşım olarak tartışılacak önemli bir nokta 
görülmemesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başlangıçta da arz ettiğim gibi, ben bu teklifte 

yer alan düzenlemeler üzerinde ayrı ayrı ayrıntılı 
bir biçimde durmak istemiyorum. İki önemli örnek 
olduğu için, kara taşımacılığından alınması öngörü
len pay ile, yine üzerinde çok durulduğu için değer
lendirme resmine değinmek gereğini duydum. Bunun 
dışında, teklifte öngörülen düzenlemeler, başlantıç-
ta da arz ettiğim gibi, esasen yürürlükteki kanunda 
yer alan vergi resim ve harçlar mahiyetindedir ve 
teklif bunları bugünün koşullarına göre gerçekçi bir 
biçimde yeniden düzenlemeyi amaçlamaktadır. 5 ku
ruşluk bir resmin, 10 kuruşluk bir resmin, (Ki bu
gün yürürlükte olan kanunlarda bu düzeyde resimler 
vardır) tahsili bir yana, ödenmesinin ne kadar güç 
olacağını sanıyorum ki, hepimiz kolaylıkla düşüne
bilecek durumdayız. Bu nedenledir ki, maktu resim 
ve harçların 50 kat artırılması yoluna gidilmiştir. 
Cezalarda bu artırma yapılırken de ilgili kanunların 
yürürlüğe girdikleri tarih gözönünde tutularak bun
lar bazen 50 kat, bazen 30 kat, bazen de 10 kat ola
rak düzenlenme yoluna gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu açıklamalardan sonra şunu Yüce Senatonun 

değerlendirmesine sunmak istiyorum izin verirseniz: 
Konu, başlangıçta da arz ettiğim gibi, bir vergi dü
zenlemesinden yana olup olmamak sorusuyla ilgili
dir. 

Bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin bugünkü 
ortamı içinde bu sorun her zamandan daha büyük 

ve daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. Sayın Melen'in, 
burada dikkatle izlediğimiz konuşmasında belirttiği 
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J gibi, ülkemiz ekonomik alanda veya sosyal alanda 
ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bunların çözüm
lenmesi için gerçekten programlı bir biçimde konu
ya yaklaşmak gerekmektedir ve bu Hükümetin de 
geçen yıldan bu yana yaptığı bu olmuştur. 

Bu çerçeve içinde vergiler önemli bir yer tut
maktadır ve vergiler alanında da hepinizin bildiği 
nedenlerle belediye gelirlerinin düzenlenmesi özellikle 
son yıllarda her zamandan daha büyük önem kazan-

I mıştır. 
O halde, şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki, önümüz

de bulunan kanun teklifine karşı olmak ya da ondan 
yana olmak aslında yeni bir vergi düzenlemesinden 

I yana olmak ya da ona karşı olmak anlamını taşımak
tadır. 

Hükümetimiz Türkiye vergi sisteminin tümünün 
gözden geçirilmesinden yana olduğu içindir ki, geçen 
yıl içinde bu amaçla hazırladığı bir tasarıyı Büyük 
Millet Meclisine sunmuş bulunmaktadır. Ne yazık 
ki, o tasarı bugüne kadar yasalaşmak bir yana, Mil
let Meclisinde görüşme konusu dahi olamamıştır. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Bu durum; yani Hükümetin hazırladığı ve vergi-
I lerde yeni düzenlemeyi öngören bir tasarının hepimi

zin bildiği nedenlerle bugüne kadar görüşülememiş 
olması bir yan ürünü ortaya çıkarmıştır. Bugün önü-

I müzde bulunan kanun teklifi aslında bu anlamı taşı-
I maktadır ve bu nedenledir ki, bundan yana olma-
I nm ya da buna karşı olmayı, ben aslında Türkiye'de 
I yeni bir vergi düzenlemesinden yana olma ya da ona 
I karşı olma anlamını taşıdığını arz etmek istiyorum. 
I Arkadaşlarımız çeşitli yönler üzerinde durdular. 
I Öyle sanıyorum ki, bunları maddelere geçtiğimiz 
I zaman birçok bakımdan, birçok açıdan ele alınıp 
I açıklığa kavuşturabiliriz ve biraz önce arz ettiğim 
I 11 nci maddenin (C) fıkrasının özellikle gerekli de-
I recede açıklık taşımayan konularda bize bu olanağı 
I verdiği kanısında bulunuyoruz. 

I Bu nedenle, kanun teklifinin tümünün kabul edi-
j lerek görüşmelere geçilmesini Yüce Senatonun tak-
I dirlerine sunuyorum. 

I Değerli arkadaşlarım; 
1 Bu fırsattan faydalanarak izin verirseniz bir ko

nuyu da arz etmek isterim: 
I Belediye Gelirleri Kanunu dolayısıyla basınımız-
I da son günlerde yer alan haber ve yorumlar arasın-
I da, Hükümetin Millet Meclisi gündeminde bulunan 
I öteki gelir vergisi tasarısını geri almak yoluna git-
I tiği hakkında haberler yer almıştır. Bu haberler ger-
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çeğe uymamaktadır. Bugün karşımızda bulunan ka
nun teklifi Millet Meclisinde görüşülürken o kürsü
den de arz ettiğim gibi, Hükümetimiz geçen yılın 
Haziran ayında Meclislerimize sunmuş olduğu tasa
rının kanunlaşmasından yanadır ve bunu sağlamak 
için elinden gelen her çabayı göstermeye devam ede
cektir. 

Söz konusu kanun tasarısında şu sırada herhang? 
bir değişiklik yapılması konusunda da alınmış bir 
karar yoktur. Yalnız bazı kuruluşlarla yapılan temas
larda, özellikle Gelir Vergisi Kanununda çok tartış
ma konusu- olan, çok eleştiri konusu olan asıl ücret
lerle yan ücretlerin birlikte vergilendirilmesi konu
sunda ve buna benzer bazı konularda görüş teati
sinde bulunmuş ve bunların tasarının Millet Meclb 
sindeki müzakeresi sırasında ayrıca değerlendirilebi
leceği ifade edilmiştir. Bunu da bu vesileyle Yüa 
Senatoya arz etmek istiyorum. 

Tekrar Yüce Heyetinizden teklifin tümü üzerin
deki görüşmelerin kabulüyle maddelere geçilmesini 
arz ve istirham ediyorum. O noktaya geldiğimiz za
man, askıda kalan birçok hususun ayrıca açıklığa 
kavuşturulacağı kanısındayım. 

Yüce Senatoya saygılar sunuyorum. (CHP sıra
larından alkışlar) 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ergün Ertem 
de bir önerge vererek, sizin eleştirilere yanıt verme
nizi istemektedir. Sanırım 40 dakika içinde bitirebi
lirsiniz Sayın Bakan, buyurunuz. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — 40 dakika içinde bi
tiririm efendim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önce, tenkitlere cevap vermek ya da eleştiride 

bulunan değerli üyelerin, açıklık kazanmasını istedik
leri konulara gelmezden önce, izinlerinizle, kısa bir 
iki bilgiyi arz etmek istiyorum. 

Değerli üyeler; 
Bazı konuşmacı arkadaşlarımız, özellikle son ko

nuşan Sayın Melen, Hükümetlerin belediyeleri mer
kezden besledikleri sürece, partizanlık yapabilecek
lerini, geçmiş hükümetlerin bu yolda kötü örnekler 
verdiğini, bugünkü Hükümetin de böyle bir çaba için
de bulunduğunu ifade ettiler ve eklediler, bu vergi ya
saları, pek karşı değilim, ama nereden de çıktı gibi 
bir cümle ile bitirdiler sözlerini. 

O halde, bir şeyi ortaya koymak zorundayız. 
Gerçekten özerk, kendi sağlam kaynaklarına kavuş
muş, bu özerkliğinin gereği olarak hizmet üreten et
ken belediyeler yaratmak istiyor muyuz istemiyor mu
yuz? Eğer istiyorsak, onları düzenli, sağlam, kendi
leri tarafından tahsil edilir kaynaklara kavuşturmak 
zorundayız. 

İşte bu gereksinimdir ki, geçmiş hükümetleri de 
bugünkü Hükümeti de Belediyeler Gelirleri Yasasını 
yeniden düzenlemeye itmiştir. 

Geçmiş Hükümetin Sayın Başkanı Demire! de 
bugün elinizde bulunan teklifin içeriğinden daha ağır 
şartları havi tasarıları Yüce Meclislere getirmiş, ama 
yasalaştıramamıştır. 

O halde, Belediye Gelirleri Yasasının gündeme 
gelmiş olması, bizim özel gayretlerimizin dışında, be-
%iiyelerin içinde bulunduğu zor durumdan kaynak
lanmakta, doğmaktadır. Tüm üyeler tanıktırlar ki, 

belediye başkanları, seçilmiş demokratik kuruluşların 
halk temsilcileri olmaktan çok, Medine fukaraları 
gibi Devlete el açan, avuç açan duruma gelmişler
dir. Sonuçta, tüm hükümetler belediyeleri, demok
rasinin birer organı, yerel demokrasinin temsilcileri 
olarak görmek yerine, kullanılabilir, kendi politika
larının bir aracı saymışlardır. 

O halde, demokratik belediyecilik için mücadele 
verecek isek, önce onları kâğıt üzerinde değil, yaşa
yabilir özerkliğe kavuşturmak, kendi kaynaklarına 
kavuşturmak durumundayız. Aksi halde, bugün ya
pamıyor olsa bile, yarınlarda belediyeler, merkezi 
hükümetlerin oyuncakları haline gelirler, halkın bele
diyeleri denetlemek, ondan hizmet beklemek şansla
rı olmaz. Derler ki, «Vermiyor ki hükümetler biz de 
s;ze hizmet üretelim» derler, kendilerini bir atalete, 
belki bir başka kötü düşünceye götürdüler, sa
parlar. saptırırlar. 

İşte, Hükümet olarak bu teklifin yanında olmak
taki esas hedefimiz, belediyeleri özerk, kendine ye
ter, halk demokrasisinin anaişlevlerini yapabilen ku
ruluşlar haline getirmektir. 

İzinlerinizle bir - iki rakamı arz etmek isterim. 

Değerli üyeler; 
Bazı maddelerini değiştirmeye gayret ettiğiniz, 

çalıştığınız, gayretlerinizi esirgemediğiniz bu teklifin 
Anayasası olan, yani kendi yasası olan 5237 sayılı 
Yasa, 1948 şartları içerisinde bugün sayın üyelerin 
(Demokrasinin özüne uygun değil, mülkiyet hakkı
nın özünü zedeliyor» şeklindeki beyanlarının tam ak
sine, çok daha cesur, çok daha yürekli hükümler 
getirmiştir. 
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Düşününüz ki, bu Yasanın çıktığı 1948 yılında 
Türkiye'de sadece 583 adet belediye vardı ve nüfusun 
% 29'u şehirlerde, kentlerde yaşıyor idi. O günler
de, yani bu Yasanın yürürlüğe girdiği yıl içerisin
de, belediye gelirlerinin tüm kamu gelirlerine oranı 
!% 10'un üzerinde idi. Bugün ne olmuştur. Bugün 
hızlı bir kentleşme... Kırsal kesimden kente hücum 
eden büyük bir nüfus, '•% 50'ye varan nüfus bugün 
kentlerde yaşıyor. Belediye sayısı bugün 1 716, bele
diye gelirlerinin kamu gelirleri içindeki nispeti 
i%4'tür. 1948'lerde '% 10 ve üzerinde, bugün % 4'tiir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sayısal yapı karşısında kamuoyunun çukurla

rını doldurmasını beklediği belediye, aydınlatmasını 
beklediği belediye, musluğumu çevirdiğim zaman 
tıssss, sesi yerine su bekliyorum diye kavga veren 
bir kamuoyunun hizmet beklediği belediye. 

Değerli arkadaşlarım; 
Takdir buyurursunuz, almadan vermek Tanrı'ya 

mahsus bir şey. Vergi alacaksınız, vergisiz devlet 
yaşamaz. Alacaksınız... Eğer, siz siyasi tercih ola
rak, Parlamento olarak tercihinizi yeni vergi getir
mek yerine, belediyeleri bugün Maliyenin aldığı ana-
vergilerdeki paylarım artırarak, besleyelim diyorsa
nız, sorunu çözmüşünüzdür. Bu sorunu çözmüş sa
yarız, ama diyorsanız ki, ne Hazine pay versin, ne 
de belediyeler vergi alsın, o zaman bir şeyi birlikte 
söylemek zorundayız; belediyelerden de hizmet bek
lemiyoruz, onlara da söyleyecek sözümüz yok de
mek gerekir. 

Anadolu'nun güzel tekerlemesiyle şunu söylemek 
lazım; fakir baba çocuğunu kilere soktuğunda di
yor ki, «Evladım bütün ekmeği bölmeyeceksin, 
yarım ekmeği de yemeyeceksin, ama karını da doyu
racaksın.» 

Değerli arkadaşlarım, bu sadece tekerlemedir, 
gerçekte de tekerlemede kalır. 

Eğer belediyeler halkı hizmetle doyursun, tatmin 
etsin, kendi görevlerini yapsın istiyorsak, onlara 
kaynak aktarmaya mecburuz. Bu kaynağı ya genel 
bütçeye giren vergilerinizden verirsiniz, ya onların 
hizmet karşılığı yaptıkları işin bedelini hizmetten ya
rarlananlara ödetmek suretiyle hakça bir vergileme
ye gidersiniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yük değildir. Buna bizim geleneğimizde «İme

ce» derler, «İmece payı» derler. Hiç kimse evini te
mizleyen kadıncağızı bedava çalıştıramıyor, ama so
kağınızı temizleyen belediyeyi bedava çalıştırmak is

tiyorsunuz. Varsa kaynağı yapsın, ama yoksa ona, 
o hizmetin karşılığı harç alma, vergi alma, rüsum 
alma hakkım vereceksiniz. İşte teklife taraf olurken, 
teklifi desteklerken Hükümet olarak, bu gereksinim' 
lerden hareket ediyoruz, 

Değerli üyeler; 
Şunu ifade edeyim; bugün belediyeler şu anda 

kendilerine has olmak üzere, yani bütçeye gelir kay
dedilen Devletin anavergilerinden, mali tevzin ge
reği aldığı paylar sonucu, şu anda yedi milyar lira
lık kaynağa sahiptirler. 1978 yılı içerisinde Devletin 
yardımlarıyla, merkezden yardımlarıyla, bakanlıkla
rın bütçelerinden karşılıksız verilen, aktarılan kay
naklarla ödeme zorunlulukları olmaksızın, bir anlam
da karşılıksız diyebileceğimiz, 6,7 milyar lirayı da 
aldıktan sonra 1978 yılı içerisinde fiilen ve kendileri
ne ait olmak üzere 13,7 milyar liralık kaynak kul
lanmışlardır. Buna rağmen aynı yıl içerisinde, yani 
1978 yılı içerisinde belediyenin başta Türkiye Elektrik 
Kurumu olmak üzere, Maliyeye vergi borcu, Sosyal 
Sigortalara sigorta borcu ve diğer kamu kuruluşla
rına olan borçlarının toplamı 21,4 milyar Türk lira
sıdır, 

Demek ki, şu mütevazi ölçekte bile belediyeler
den hizmet beklediğinizde, şu kavga ve gürültü için
de bağıra bağıra bazı şeylerin yapıldığını farz etti
ğinizde, var saydığınızda bile, belediyelere hem Dev
let bütçesinden yılda 6 milyarın üstünde kaynak, 
hem de her yıl 21,4 milyar liralık borçlarını silmek 
zorundasınız. Aksi halde, bugünkü düzeyde bile hiz
met bekleme olanağınız yok. Onun için belediyeler 
götürdüğü hizmetin karşılığını almak zorundadırlar. 

Kaldı ki, biz bu yükü o kadar hafif tutmak is
tiyoruz ki, aldığı vergilerle her yıl TEK'e olan borç
larını, vergi borçlarını, sigorta borçlarını bile karşı
layamayacak. Çünkü, onu arz ettim 21,4 milyardır, 
onun altında düzeyde bir gelir sağlıyorsunuz. Ne 
olur sağlamazsanız? Şu olur; her yıl bütçelerinize 
15 - 2Q milyar liralık yardımı koyarsınız, her yıl bir 
o kadar borçları silersiniz; ama bir şeyi de silersiniz 
değerli üyeler, belediyelerin özerkliğini silersiniz, öz
gürlüğünü silersiniz, halkın onlardan hesap sorması
na engel olursunuz, denetimine engel olursunuz. Son
ra da kâğıt üzerinde fiyat denetimi yapamazsınız. 
Kâğıt üzerinde vurgunu, soygunu denetleyemezsiniz, 
o halk o belediyeye sen neden fiyatı denetlemiyor
sun, neden beni soyduruyorsun, bana sahip çıkmıyor-

] sun demediği sürece. 
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İşte biz, Sayın Melen'in de eksiklik olarak kabul 
ettiği ve bizim de öyle bir uygulamada bulunmadı
ğımız için pek pay almadığımız partizanca merkez
den beslenmelere de böylece engel olma olanağına ka
vuşmuş olacaksınız./ 

Bakınız 1948'lerde çıkan 5237 sayılı Yasanın o 
gün değişmeyen Anayasasında belediyelerin kendile
rine tarife yapma yetkisi verilmiş değerli arkadaş
larım. Vergi ve resmi tayin etme yetkisi verilmiş; 
ama Anayasamız son şekliyle belediyelere bu olana
ğı vermemiş. «Vergi yasa ile alınır.» demiş. Anaya
samız. «Verginin asgari ve azami ölçüsü yasada gös
terilir.» demiş ve «Bunu değiştirmeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir.» demiş. Şimdi, siz diyebilir misiniz 
ki, hep beraber diyebilir miyiz ki, «Var elinizde ola
naklar, kendi verginiz hizmetleriniz karşılığı olarak 
siz koyun.» Maalesef belediyelerimiz bugün bundan 
mahrum ve yoksundurlar. 

Şimdi, manzara bu olunca, görünen bu olunca, 
bu ölüyü kaldırmak zorundayız: 

Sayın senatörler; 
Artık belediyeler ölüdür, sokaklar ölüdür. Çöpü, 

pisliği temizlenmediği için şikâyet edenler, kentin 
fakir fukarasından çok, aydınlarıdır, rahata alışmış 
olanlarıdır. E, izin veriniz, bu aydınlar bu hizmet
lerin, bu halk bu hizmetlerin bedelini ödemeye ha
zır; yeter ki siz onun çöpünü alın, suyunu akıtın, 
onu aydınlatın. Türk halkı kendisine dönen, hesa
bının verilebildiği hiçbir vergiye karşı olmamış ve 
bu sizin getireceğiniz mütevazi düzenlemeye de' kar
şı olmayacaktır. Yeter ki size inansın, bunun bir 
vurgun yolu, bir soygun yolu, bunun bir sömürü yo
lu olmadığını kendisine hizmet üretmek için bedel 
istediğinizi bilsin ve inansın. Türk kamuoyu, kent 
halkı buna hazırdır, vermeye gönülden razıdır de
ğerli arkadaşlarım. 

O halde, «Siz ne yapıyorsunuz da, yük getiriyor
sunuz?» a gelelim : 

Değerli arkadaşlarım; 
Tüm vergici arkadaşlarım bilir; «Vergi» «vergi 

yükü» tabirleri, insanın sırtına yüklenen yük gibi dü
şünülemez. Vergi yükünün adil olup olmadığı dü
şünülür; vergi yükü olsun olmasın düşünülmez. Ver
gi âdilse vergi yük değildir arkadaşlarım. Anayasa
mız herkesi kudreti ölçüsünde, kazancı ölçüsünde 
karşılıksız olarak ve de zorla alınan Devlet payını 
ödemeye mecbur etmiştir değerli arkadaşlarım. O 
halde, bu bir yük değil, bu Anayasa emri. Hele hele 
bir kaynakta, bir merkezde toplanıp dağıtım ölçüle

rine itiraz edebileceğiniz bir vergi de değil. Temizli
yor alıyor, aydınlatıyor alıyor, yol getiriyor alıyor, 
su getiriyor alıyor... Buna vergi değil, hizmetin kar
şılığı, hizmetin harcı demek gerekir. 

Peki, genel bütçede toplanan vergilerden belediye
leri beslediğiniz zaman, hakça bir şey mi yapmış olu
yorsunuz? Vergi koyulmasına taraf olmuş, vergi ya
salarını yazmış arkadaşlarımın öyle düşünmelerini; 
arz ederek söylüyorum, beni bağışlayın, kınıyorum 
değerli arkadaşlarım. Eski maliyeciler bu savunma
da bulunurlarsa, kınıyorum kendilerini. Ben, çağı
mın maliyecisi olarak böyle şeyin yanlış olduğu iddia
sındayım, ispata da hazırım. Ne yapacaksınız? Mali
yeden belediyeleri merkezde besleyip, kaynak vere
ceksiniz; yani köye gidecek elektriği azaltacaksı
nız, köye gidecek yolu kısacaksınız, kent halkına 
mutluluk vereceksiniz... Bu mu sosyal adalet, bu mu 
verginin adaleti? Bu hizmetten yararlanan kent hal
kıdır; sudan, elektrikten yararlanan kent halkıdır; 
o ödeyecek onun bedelini. Bu, hakçadır, yük değildir, 
imecedir arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, teklifin çoğu maddeleri, geçmişte var olan; 

ama Anayasa Mahkemesi tarafından asgari ve aza
mi hadleri belirlenmemiş olduğu için iptal edilen, 
onun Anayasaya uygun olarak düzenlenmiş olmasın
dan ibaret maddelerdir. Bazı maddeleri para değe
rinin düşmüş olmasından; bugün beş kuruş, 10 kuruş, 
25 kuruş ölçeğinde kalmış olan maktu resim ve harç
larla, belli cezaları günün para değerine yaklaştır
maktan ibarettir. Cezalar konusuna ayrıca değinece
ğim. Bunun ötesinde, yeni düzenlenen bir iki husus 
vardır; ama kaleme alınış biçimi itibariyle bazı ha
taları, arazları da olabilir, Saygı duyuyorum tenkit
lere, yararlanıyoruz, tatbikata yön verebilmek bakı
mından ışık tutuyorsunuz, ama bir hedefi vardır; bu 
yasayı benimseyen Hükümetin temel hedefi şudur : 

Sayın üyeler; 
Belli, yaşayan yasa maddelerini günün koşulla

rına uydurmak; evet. işlemeyen maddelere işlerlik 
vermek, daha kolay işleyebilir, usulü azaltıcı, vergi 
ve harca muhatap olan vatandaşı belediyenin kapı
sında tahsildarına sık sık muhatap etmek yerine, da
ha sadeleştirilen bir vergi anlayışı; evet. Adaletli bir 
karşılık alma; ona da evet. Niyet bu olunca,, teklifin 
kaleme alınışı şöyle veya böyle mahzurlar taşıyor, 
yanlış anlamalara neden olsa bile, aslolan yürütme 
olduğuna göre, biz yürütmedeki niyetimizi ortaya ko
yup, sizi aydınlatmak istiyoruz. O nedenle de, mad-

35 — 



C. Senatosu B : 45 24 . 2 . 1979 O : 1 

deleri kısa kısa, zamanlarınızı almayacak şekilde bi
rer birer gözden geçirmemi, Sayın Başkan, değerli 
üyeler, izinlerinize arz ediyorum. 

Sayın Başkan; 
Teklifin 1 nci maddesi; yük ve yolcu ücretlerin

den belediye payıdır. 5237 sayılı Yasa, 7 nci madde
si ile aslında şehir içinde belli tarifelerle ücret alınan 
taşımalardan pay ayrılacağını hükme bağlamış. Tek
lifte buna bir fıkra ilave edilmiş; biz etmedik, teklif 
sahibi etmiş, biz de destekliyoruz. 

Vergi tekniği bakımından şu madde her şeyi kap
samıyor olabilir. Tarh, tahakkuk, tahsile ilişkin hü
kümleri bu madde içerisinde bulmuyor olabiliriz, 
doğrudur; ama önemli olan şu : Bu teklifin başka 
maddeleri bu maddenin anlamasında, yorumlanma
sında, yürütülmesinde açıklık getirme yetkisini yürü
tecek olan Hükümete, ilgili bakanlıklara vermiş ise, 
burada uzun uzun «Tarhı tahakkuk maddeleri ne
dir, niye sıralanmamıştır?» demek, bence yanlış olur. 
Vergi hukukunda da yanlış olur. 

Özellikle Sayın Kafaoğlu'na arz etmek istiyo
rum. Sayın Melen de aynı husustan şikâyet ettiler. 
«Bu verginin tarh, tahakkuk, tahsili nerede?» dedi
ler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu iki yasanın; yani belediye yasalarının, bu de

ğişiklikte dahil olmak üzere, getireceği belediye ge
lirleri, vergileri, harçlarının, Sayın Kafaoğlu'nun ya
pılmasında emeği bulunan, Sayın Melen'in de yıllar
ca yürüttüğü 213 sayılı Vergi Usul Yasasına tabi 
olduğu açıktır. Usul yasaları tayin eder tarh, tahak
kuk, tahsilin şeklini, tarif eder; hatta pulun nasıl ya
pıştırılıp, nasıl iptal edilinceye kadar, orası tarif eder. 

E, bir madde getiriyorsunuz, Belediye Gelirleri 
Yasasının içine koyuyorsunuz; yani eski, ya da yeni 
bir vergi getiriyorsunuz. Hangi vergi? Belediye Ge
lirleri Yasası içine giren bir vergi. Nereye tabi usul 
bakımından? 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 1 nci 
maddesine tabi; yani o Usul Yasası diğer vergilerde 
kendine ait olan, kapsamına aldığı diğer vergilerde 
usulü nasıl tayin etmişse, bu yasa maddesi de o usu
le tabi olacaktır. Burada anlaşılmayacak, anlaşıla
maz, eksik olan nasıl bir yön var anlayamıyorum... 

Ancak deniyorsa ki; «Vergi mükellefi matrahı 
bakımından kavranması zor bir vergidir.» Katılırım. 
Aydınlığa kavuşturalım, açıklayalım. Zorluklan var; 
doğrudur. Yolcu taşımanın bir zorluğu yok, düzen
lersiniz. Belli garajlardan hareket eden otobüsleriniz 
vardır. Bugün disipline edilememiştir, edilir. Zaten ni-

I y s timiz, bunu kabul ederken gaye, biraz da kenti 
S düzenlemektir. Herkes, her otobüsçü, her kamyoncu 

önüne geldiği yerden kalkar, önüne geldiği yerde ya
tar, istediği yerde yük boşaltırsa, siz bu ülkede da
ha 50 yıl, İGD yıl düzenli kentler bulamazsınız. Ya
saları uzun vadede hesaplayıp, düşünelim. O halde 

I geüniz, 'belediyelere görev veriniz. Madde yanlış dü-
I zenlenm'ş olabilir; ama böyle bir maddeyi getirmek 

zoı andaydınız. Belediyeler sorumlu kalsınlar; otobüs -
j îerin, kamyonların, ambarların nerede olup olamaya

cağını, hangi disipline bağlı olacağını düzenlesinler. 
Sayın Melen'in söylediğine katılmıyorum. Bizim 

çocuklarımız bir 50 yılı düşünerek yeni tedbirler al
mazsanız size güler, sizi kınarlar. Geriye doğru dü
şünürseniz kınarlar sizi, ileriye doğru düşünürseniz 
kınamazlar, kutlarlar. Yanlışlıkları varsa düzeltirsiniz, 
yeniden ele alırsınız, aydınlık getirirsiniz, aksam az bir 
tatbikata kendinizi sorumlu sayarsınız hükümet ola
rak; bu sorunu böylece çözmüş olursunuz. 

Değerli üyeler; 
Teklifin 11 jıci maddesi iki bakanlığa; Maliye ve 

Yerel Yönetim Bakanlığına yeni gelecek vergi, ya da 
değişiklikleri yürütme konusunda geniş yetki vermiş-

j tir. Tarh, tahakkuk, tahsilden, sorumlu ihdas etme-
j ye kadar her türlü tedbiri almaya yetki vermiştir. 

Sayın üyeler; 
Elinizdeki teklifin 11 nci maddesinin yetkiye iliş

kin fıkrasını okuduğunuzda, beni bağışlarsanız, «Bu 
J madde İle yetki verilen bakanlıklar, bu hükümler içe

risinde bu vergiyi işletir mi, alır mı?» şeklinde bir 
tar t ıma yerine, bence, bu madde bir yetki maddesi
dir. ;:Bu yetki Bakanlar Kuruluna verilir mi veril
mez mi?..» Bence tartışılacak olan budur. «Verilmez.» 
Saygı duyarım çıkarılır; ama «Verilir» diyorsanız, o 

î madde bize. Hükümete, sizin buyurduğunuz, uyar-
d.ğımz her türlü aksaklığı giderebilecek tedbiri alma 
yetkisini vermiştir. O halde tartışma o madde ile bir
likte düşünüldüğünde, «Acaba işler mi işlemez mi?» 

I değil, «Bir yasa içerisinde, yasa yapma yetkisi (Çün-
I kü bir anlamda tüzükler yasa yerini alacak) verilir 

mi, verilmez mi?» teknik tartışmasına; doğrudur, evet, 
haklıdır derim; ama bu yetki maddesine rağmen, «Bu 

I işlemez. Bu nasıl düzenlenecektir?» endişesini payla-
I şamıyorum. Bunu arz etmek isterim. 

Elbette, bir defa daha o kente uğraması mümkün 
j olmayan bir şoförü, bir kamyon sahibini takip et-
I menin güçlükleri vardır, doğrudur. Biz bu maddeye, 
I Yüce Meclisten geçeğinde «Evet» derken, o yetki 
I maddesini de getirerek «Evet» dedik ve dedik ki, 
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«Amharları sorumlu sayabilir ilgili bakanlık.» Mü
kellef, taşıyıcıdır, ücreti alandır; ama yükü veren 
ambar vergiyi kesmekte, yani stopaj etmekte sorum
lu olur. Ondan aldığı parayı da belli yasa teklifinde
ki süre içerisinde götürür Maliyeye yatırır. O zaman 
o tek kamyon sahibinin tekrar o kente dönmesine, 
beyanname vermesine gerek: kalmaz. 

Kaldı ki sayın üyeler, sizler bir yıl içerisinde Tür
kiye'de insan ve eşya sirkülasyonunun malyarlan aşan 
bir devinme içinde olduğu takdir buyurursunuz. Eğer 
biz bu mahzurları düşünmezsek, o madde ile düzen
leyebileceğimiz yük taşımacılığında ve de disipline 
edilmiş garajlarda yolcu taşımacılığını düşünmemiş 
olsaydık, bu vergiden tahmin edilecek miktar en az 
5 milyar lira olmak gerekir idi. Biz bütün bunları 
hesaplayarak, ilk uygulamanın zorluklarını hesapla
yarak, iyi düzenlemek ve kimseyi mutazarrır edip, 
incitmemek kaydıyla vergi almayı düşünmek pahası-
nadır ki, tahminimizi 600 milyoncuk gibi çok sem
patik bir rakamda, çok küçük bir rakamda tuttuk. 
Aksi halde «Şu işlerliğiyle ağır değil midir?..» dediği
niz, iddiasını taşıyor olsa bu madde arkadaşlarım, en 
az 5 milyar liralık bir vergi beklemek gerekir idi. 

İşte, nasıl, zorluk çıkarmadan, 'kimseyi incitme
den, tarh, tahakkuk ve tahsilde kolaylıklar sağlamak 
kaydıyla (beklediğimiz mütevazi bir kaynak olan kara 
taşımasından almak istediğimiz verginin özü budur. 
Zoru, büyütülecek ve zor olacak yanı da yoktur. 

Kaldı ki, bir gerçeği gözden uzaklaştırmamak zo
rundayız. Mevcut yasalara göre, demiryolculuğun
dan vergi alıyorsunuz, denizyolculuğundan vergi alı
yorsunuz, havayolculuğundan vergi alıyorsunuz; ka
ra nakil vasıtalarının taşımacılığından vergi almıyor
sunuz. Sonuç; ihracatınızın iki katı kadar ithal ettiği
niz akaryakıt, hastanıza döviz bulamıyorsunuz ilaç 

getirmek için, ama o devleri homurdata homurdata 
yüksek maliyetlerle o asfaltlarda gezdiriyorsunuz... 
O halde bir adaletsizliği gideriniz. Gideriniz; kara-
yölculuğunu korunur, kollanır halden çıkarıp, Dev
letin diğer taşımacılığında olduğu gibi, onların da 
kendisiyle rekabet edebileceği hakça bir düzene ge
tiriniz. Bu, ekonomide alınması gereken uzun, hatta 
bugüne kadar geç kalınmış uzun vadeli tedbirin par
çasıdır. Yürümedeki zorluklan da, arz ettiğim gibi, 
yetki maddesiyle kesinlikle halledilecek durumdadır. 

Sayın üyeler; 
Teklifin, temizletme ve aydınlatma harcına iliş

kin 2 nci maddesini kısaca arz etmek istiyorum. 

I Takdirleriniz içindedir; Emlak Vergisi yasalaş-
mazdan önce emlak üzerindeki vergi, bina ve arazi 
vergisi olarak var îdi. Bina vergisi ve arazi vergisi 
gayri safi irat üzerinden hesaplanan bir vergi idi; 
onun bir cüzü de, bir parçası da eski adıyla «Tanzi
fat, tenvirat» dediğimiz temizletme ve aydınlatma res
mi idi. Sayın Kafaoğlü'nun zamanında çıkarılmış olan 
bu yasada; (Ki, bilirler, kendileri çıkardılar, çalıştı
lar, emek verdiler; saygı ile anarım) Emlak Vergisi 
Kanunu düzenlendiğinde, yani Bina Vergisinden Em
lak Vergisine geçildiğinde, irattan kıymete geçildi
ğinde Emlak Vergisiyle, hu Aydınlatma ve Temizlet
me Harcı, teknik olarak buraya ilave edilmek gere
kirken aynı şekilde, unutuldu ve ilave edilmedi. O 
günküler herhalde çok dalgın ve yorgundular, unut
tular. Şimdi biz, geçmişte alınan, Emlak Vergisi ile 
unutulan, eklenmeyen, ya da çok görmüş oldukları 
için eklenmemiş olabilirler; onu da bilmiyorum, biz 
onu yeniden getiriyoruz, yeni şekle koyuyoruz. 

Bir konu var, Sayın Kaplan da buna, gerek Ko
misyonda, gerek burada değindiler; mücavir sahaya 
götürülecek olan hizmetlerden vergi alınıp alınmaya
cağı... 

Değerli üyeler; 
Mücavir sahalar da dünün mücavir sahaları de

ğil artık. Bırakınız belediyenin hududu ve mücavir 
sahası içinde olmayı, köy şartları içinde, köy hükmi 
şahsiyeti içinde olmasına rağmen, belediyeye komşu 
ise, o köy bile o belediyeden hizmet istiyor artık. 
Kaldı ki, mücavir sahalara hizmet götürmek, o be
lediyelerin anagörevlerinden bir tanesidir. 

O halde, o mücavir saha içinde olan; sanmayın 
I ki mücavir sahalarda yalnız fakir fukaranın gecekon

dusu var, mücavir sahalarda yalılar var, köşkler var, 
turistik oteller var, meyhaneler var, kumarhaneler 

j var; onlardan elbette vergi alacak belediyeler. Bir 
lüks otelin, bir turistik otelin mücavir sahadaki çö
pünü temizleyen, ama işçisine ücret veremeyen, o iş
çisinin çocuğuna okula gitmesi için palbuç alamayan 
işçinin ücretinin karşılığını, hizmetinin karşılığını, 'bu 

I lüks otelin, bu kumarhanenin sahebinden almasın mı 
mücavir sahada?.. Alacak; ama adaletli olsun için 
hüküm getirmişiz ve demişiz ki, ya da hükmü geti
renlere katılmışız; «Hizmet götürün, kaynaklarınız 
zor, güçlükleriniz büyük, vatandaşı zorîamayasınız, 
hizmete hir karine olsun elinizdeki, ne götürdünüz de 
ne alıyorsunuz?..» denmesin, diye bu teklifin yanın
da olmuşuz. Diyoruz ki, suyu, elektriğinden birisi ola-

| cak. Susuz, elektriksiz olmaz. Aydınlatma alabilmek! 
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için suyu, elektriği, temizletme olabilmek için suyu 
götürmek zorundasınız. Yolu, suyu, elektriği; bunlar
dan bir tanesini hiç olmazsa göreceğim orada. Son
ra da, oranın çöplerini alacaksın ve temizleyeceksin. 
O (halde iki şarta bağlamışız ki, orada hizmet götü-
rülemeyen fakir fukaradan da belediyeler, güç du
rumdayız diye, kendilerinden vergi almak yoluna git
mesinler değerli arkadaşlarım. 

Bu maddede zor anlaşılabilen, ya da açıklık ge
tirilmesi gereken bir başka fıkra da, özel ek hizmet 
götürülen işyerlerinden belediyelerin ek pay alabilme
leridir. 

Değeri arkadaşlarım; 
Tai'Jbikatta çoğu belediyeler, çoğu otellerle, lokan

talarla özel anlaşmalar yapmışlardır. «Sizin çöp ara
banız 'buraya günde bir defa uğruyor, şu kadar üc
ret alıyorsunuz; ama bizim bu temiizliğe günde iki 
defa, üç defa gereksinim duyduğumuz oluyor. O hal
de sizinle bir anlaşma yapalım; arabalarınız buraya 
iki defa uğrasın, cumartesi, pazar da uğrasın, biz size 
yasanın dışında ek ücret verelim, mukaveleye bağla
yalım.» diyorlar. Belediyeler de, «Olur» deyip, fiilen 
bu anlaşmaları zaten yapıyorlar. İşte bu son fıkra onu 
karşılamak için. Eğer, ek bir hizmet isteyen işyerleri, 
(konutlar varsa ve belediye de bunu yapma olanağına 
haiz ise, kendisiyle mukavele yapsın, anlaşsın, ve onun 
da ücretimi alsın içindir. Onu da, böylece kısa ola
rak arz etmek isterim. 

ıSayın Başkan, vaktinizi biraz daha alabilecek mi
yim, izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Rica ederim, devam edin. 10 daki
ka var; ama isterseniz şimdiden oylayayım. 

Çalışma müddetimiz saat 19.00'da 'bitecektir. İzin 
vereseniz, Sayın Bakanın görüşmesine kadar uzatalım 
vaktimizi. 

Sayın Bakanın görüşmesine kadar... (AP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim. (AP sıralarından «Madde
lerde de konuşacak Sayın Başkan nasıl olsa» sesleri) 

Sayın Bakanın, konuşmasının sonuna ve madde
lere geçilmesinin kararlaştırılmasına değin, Birleşimin 
devamı hususunu oyLarmıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Bakanın konuşmasının... 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, acaba 

daha ne kadar konuşacak Sayın Bakan?.. Kendisin
den sorun. 

BAŞKAN — Ne 'kadar daha var konuşmanıza Sa
yın Bakan?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI BAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim ben 10 dakikaya ka
dar; 19.00'a bitirmeye çalışırım. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Komisyon olarak 
biz de konuşacağız efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Komisyon da söz istiyor. 

BAŞKAN — Siz konuşacak mısınız?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Komisyon olarak, 
biz de konuşacağız. 

BAŞKAN — Konuşacaksınız. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Gayet tabii efen
dim. 

BAŞKAN — O halde saat 19.00'a değin de, Sa
yın Bakanın konuşması bitinceye kadar, Birleşimin 
devamı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 

2. — AP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu 
başkanlıklarının Belediye Gelirleri Kanun Teklifinin 
görüşmelerine devam etmek üzere, Genel Kurulun 
26. 2 . 1979 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanılma
sına dair önergesi. (4/469) 

IBAŞKAN — Zaten biraz sonra okuyacağım bir 
önerge vardır; «896 S. Sayılı teklifin müzakeresine, 
26 Şubat 1979 Pazartesi saat 14.00'te başianmasını 
ve Birleşimin bu tarihte açılmasını teklif ederiz» şek
linde. Milli Birlik Grubu adına, Cumhurbaşkanınca 
Seçilmiş Üyeler Grubu adına, Adalet Partisi Grubu 
adına verilmiş bir önergedir. Bunu daha sonra... (CHP 

'sıralarından «Oylayalım» sesleri) 
Görüşmeler, Sayın Bakanın sözünü bitirinceye 

kadar devam edecektir. Devamından sonra, 26 Şu
bat 1979 günü Birleşimi açma hususu önerilmekte
dir. 

Bunu da oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (AP sıraların
dan «Saat 14.00 mü» sesleri) 

Hayır efendim, devam ediyoruz. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Saat 14.0C'te 
mi -efendim?.. 
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BAŞKAN — Saat 14.00 dedik efendim. Önergeyi 
okudum daha önce, niçin itiraz ediyorsunuz?.. 

Devam edin Sayın Bakan. Görüşmeler Sayın Ba
kanın konuşması bitinceye kadar devam edecektir. 

'Bilaihara, tümü üzerindeki görüşmeler pazartesi 
günü devam edecek, Komisyon söz alacak, sırada bu
lunan arkadaşımız konuşacak. Şimdi, yalnız, kürsü
de bulunan Yerel Yönetim Bakanının konuşması so
nuna kadar devam edecektir, pazartesi günü saat 
14.00'te toplanacaktır. 

Birleşimi kapatmadım, sayın üyeler lütfen Genel 
Kurul salonunu terketmesinler. 

Sayın Bakan, buyurun. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Sayın üyeler; Teklifin en çok 
üzerinde durulan, pratikte kötü kullanılması halinde 
büyük sorunlar doğurabileceği üzerinde hassasiyetle 
durulan maddesi, 3 ncü maddesi olan, değerlendir
me resmi. İzinlerinizle bu konuyu aydınlatmak ve Hü
kümetin bu maddeden ne anladığını, yarın yürütme
yi ne yönde yönlendireceğini, yönlendirmek arzusun
da olduğunu tutanaklara izinlerinizle geçirmek istiyo
rum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
Değerlendirme resmi, aslında yaşayan 5237 sayılı 

Yasanın 16 ncı maddesiyle düzenlenmiş olan ve baş 
lığı da «Değerlenme Resmi» olan, aynı olan mad
desidir. İzinlerinizle bu maddeyi bir kez daha oku
mak istiyorum. Madde metni şöyle : «Kamulaştır
ma sebebiyle sokağın veya belde bahçesinin veya 
meydan yahut yeşil alanın yüzüne çıkmak veya so
kağa yüzü artmakla veya rıhtımlar, küçük limanlar, 
parklar, spor sahaları, vapur iskeleleri tesis ve inşa 
yahut yüzünde bulunduğu yolların genişlemesiyle 
değerleri artan gayri menkullerin takdir edilecek 
olan eski rayiç değeriyle yeni rayiç değeri arasında
ki farkın yarısı (% 50'si) değerleme resmidir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Gördüğünüz gibi, burada istimlak edilmeye bağ

lanmış olmakla beraber, çok ufak bir değişiklik, çok 
bahane bile, verginin mevzuu haline geçiştirilecek şe
kilde geniş bir yorum yapma olanağı veren çok şe
yin sayıldığı karışık, çapraşık bir maddedir. Öyle
sine ki, gücü olan belediye bir park yerini, «Burayı 
ben kamulaştırıyorum.» dediği zaman, her mükellefe, 
«Sen dün yeşillik görmüyordun; ama şimdi görüyor
sun. Sen dün iskeleden çıkan kayığı, vapuru göremi-
yordun; ama şimdi görüyorsun. Bak senin yüzün ağar
dı, yüzün genişledi, çevren genişledi» diye keyfiliğe 

ı varacak şekilde vergileme, hem de artan değerin % 
50'si oranında vergi alma şansına sahip idi. Yorumu 
nasıl yapacağımızı arz etmek için söylüyorum. 

İşte biz, bu karmaşık ve karışıklığı, büyük ölçü
de işlemezliği düzeltebilir amacıyla Hükümet olarak 
buna «Evet» dedik. Ama madde metninden ger
çekte şu karışıklığa «Evet»* diyebilecek halde iken, 
yeni getirecek yüke «Evet» demiyecek bir hal var
sa, Hükümet olarak niyetimizin böyle bir hal doğur
mak istemediğimizi, tam tersine, vergiyi işler, ver
gide kolaylık ve de % 50 olan nispeti yüksek gördü
ğümüz için yeni maddeye «Evet» demiş olduğumuzu 
tutanaklara geçirmek istiyorum. O halde, şu söylediği
min anlamı şöyle yorumlanamaz mı?. 

Eğer belediyeler mevcut 16 ncı maddedeki de
ğerleme ile payı % 50 olan yükten çok daha büyük 
bir yük getirmeyi anlıyorlarsa bu maddeden, anlaya-
caklarsa, tatbik edeceklerse, buna Hükümet olarak 
kesinlikle «Hayır», eğer eskisinden daha adil bir uy
gulamayı, daha hakça bir uygulamayı yapacaklarsa, 
Hükümet olarak buna «Evet» diyoruz. Ve öylesine 
«Evet» diyoruz ki, eski yasada gayrimenkulun bu de-

I ğişiklikten önceki rayiç bedeliyle, değişiklikten sonraki 
rayiç bedeli arasındaki fark vergilendirilirken, biz hak
sızlık yapmayalım, ağır yük getirmeyelim; mükellefe 
yük değil, bir hakça pay ödettirelim için, enflasyondan 
doğan değer farkının vergiye tabi olmayacağına açık
lık getirmişiz. Eski yasada var; «Değerler arasındaki 
fark ne ise, onun % 50'si alınır.» diyor. Biz ne diyo
ruz : Bu değişiklik; imar planı değişikliği, yol, köprü 
vesaire değişikliği, eğer hiç bir değer artışı getirme-
mişse vergi değeri yok, artan değer yok. Halbuki ra
yiç değerde artış var. «Her yıl para değeri düşüyor, 
ya da o mala talepten dolayı değer yükseliyor, bunu 
vergilemeyelim» demişiz. Eski yasa vergiliyor bunu ar
kadaşlarım. Buna bile «Hayır» demek için para değe
rindeki, ya da piyasa hareketinden dolayı, o gayri
menkulun iktisap ettiği değer artışı, verginin matrahı 
olamaz demişsek, niyet açıktır. Daha az vergilemek, 

I daha adil vergilemekten yana olduğumuz için buna 
«Evet» demişiz. 

Şimdi, madde bu kadar açık değil. O halde ne 
yapacaksınız?... Yapılacak şey kolay; yürütmeye yet
ki veren yetki yasası niteliğindeki 11 nci madde ile 
ilgili iki Bakanlık, Yerel Yönetim Bakanlığı ve Ma
liye Bakanlığı; Madde metninde görüldüğü gibi plan
lar kâğıt üzerinde yapıldı, ama tasdik edilmedi, öyle 
bir vergi doğmaz» demişiz, fiilen yapımına bağla-

j mışız. O halde, belediyelerin bunu kötüye kullanma-
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maları için, ilgili bakanlıklar diyecekler ki; teknik 
şartları itibariyle üzerine kat çıkılması olanağı olma
dığı kanıtlanan bir binanın değeri ne kadar artarsa 
artsın; çünkü yapmıyor, yıkmıyor adamcağız, ondan 
vergi almayacaksınız. 

Sonra... Sonrası var. Bu vergiyi, kat rejiminin de
ğiştirilmesinden sonra fiilen kat yapmaya çıkan, ya 
da sizden böyle bir taleple ruhsat alan; «Bunu yı
kacağım, kat çıkacağım, bana izin verin» diyen mü
kellef olmadıkça, değer arttı diye ondan vergi alma
yacaksınız dediği an; bu madde bize bu yetkiyi veri
yor. Çünkü, bu takdirde, «Bir katı olan ne yapa
cak, üzerine teknikman çıkma olanağı olmayan kat 
sahibi dul kadın ne yapacak?» endişelerine yer kal
mıyor kanısını takdirlerinize sunarım. Ben Hükümet 
olarak bu kanıdayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kaldı ki, bu madde üzerinde bazı söylenmiş 

başka sözler de vardır. Eski vergici arkadaşlarım de
diler ki; «Beş yıl, on taksit....» Evet, tamam; var. 
«Kimsenin gücü yetmeyecek ve ne yapıyorsunuz-... 
Bu gayrimenkulun üzerinde, bu vergi ödenmeden 
bir ayni hak tesis ettirmiyorsunuz. Satımını engelli
yorsunuz. O halde, bir şey de yapıyorsunuz; Ana
yasada var olan mülkiyet hakkın; da takyit ediyor
sunuz, sinirliyorsunuz, hatta hatta kaldırıyorsunuz. 
Böyle şey olur mu? denildi. Olur değerli arkadaş
larım. «Oiur»a imzasını koymuş olan, bu Yasanın ya
pımında bulunan arkadaşlarım bilirler. Emlâk Vergi
sini Sayın Kafaoğlu hazırladı, yaptı. Emlâk Vergisi 
Yasası, bırakın böyle 300, 500 bin liralık gibi meb
lağlardan dolayı veya 100 bin liralık bir değer artışında 
50 bin 15 bin lira alan bir kamu alacaklısının «Malı 
satamazsın» demesini; 500 liralık emlâk vergisini 
ödemediğiniz takdirde, eksik ödemişseniz, «50 milyon 
liralık apartmanınızı satamazsınız.» diye, Emlâk Ver
gisi Kanununa rnadde koymuş Sayın Kafaoğlu. O za
man Anayasaya aykırılık yokmuş da, şimdi mi var?. 
Sayın Melen'in yürüttüğü Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanunundaki madde açık. «Verginin mükellefi bu 
vergiyi ödemedikçe, kendi adına gayri menkulü tes
cil ettiremez, satamaz, aynı hak tesis edemez»1 di
yen Veraset ve İntikal Vergisi Kanununu da bu 
Hükümet mi getirdi arkadaşlarım?.. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — İstim
lak vergisinde de var. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — İstimlak da hakeza Yani on
larda Anayasaya aykırılık yok, onlarda mülkiyet hak-

J kına tecavüz yok, ama masum belediyelere üç kuruş 
kazandırmaya geldiniz mi, her şeyi birden yok edi
yorsunuz. Bunu da biraz haksızlık sayıyorum, ken
dilerinin yüce takdirlerine sunuyorum. 

Maddeyi bu şekilde açıkladıktan sonra, zamanla
rınızı almamak ve sabrınızı taşırmamak için diğer 
konulara satır başı olarak kısaca değinmek istiyo
rum. 

[ Sayın üyeler; 
Teklifin 4 ncü maddesi, küçük deniz nakil vası

taları resmidir. Yasanın 19 ncu maddesinde bir deği
şiklik yapılmış. Burada, lüks olan yat, kotra, sürat 
tekneleri vergilendirilmiş; kamuoyuna aksettirildiği 
gibi balıkçı teknesinden, ufak - tefek ticari işlerle 
uğraşılan mavna ve teknelerden de vergi alınmaya
cağına dair hüküm açıklıkla ortaya konulmuştur. Hiç 
bir yanlış anlamaya meydan verecek durumda değil
dir; ama o yüce zevki için, maliyeti 2 milyon, 3 
milyon lira olan sürat teknesini kullanan efendilerin 
çocukları da; azıcık, kirlettiği denizde yüzmeye bile 
hasret olan kentin gecekondu halkına birazcık katkıda 
bulunsunlar. Bunun haksızlık değil, konulmadığı za
man haksızlık olan bir yanı vardır, biz onu önlemek 

j için buna «Evet» dedik değerli arkadaşlarım. 

Liman işgal resmini değerli konuşmacı arkadaş
larım özellikle Sayın Toker 15 liradan hesapladılar, 
böyle hesapladılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Madde metni avık; 15 kuruş ile 15 lira arasında. 

Verginin asgari haddi 15 kuruş. Tonilatosu en büyük 
olan; dünyanın, hangi devletin gemisini alırsanız alın, 
gülünç ölçekte bir rakam çıkar gözünüzün önüne. 
Bu 15 liraya ne zaman kavuşacaksınız bunda?.. Belki 
50 yıl sonra. Ama olur ki, bu beldelerin kötü kaderi, 
geçmişte olduğu gibi, 15-20 yılda bile bu Yasada de
ğişiklik yapıp, onları düşünür hale gelmeyebilir. Uzun 
vadeli olsun için belki 50 yıl sonra varacağınız, bel
ki de hiç varamayacağınız bir üst düzeye getirilmiş-

ı tir; Anayasaya da uygun olsun için üst düzeye getiril
miştir; ama Yasanın yürütmeye ilişkin maddesi di
yor ki. «Vergi, resim ve harçların tümünde, yasa yü
rürlüğe girdiğinde alt düzeyler uygulanır. Bakanlar 
Kurulu bu düzeyi değiştirmeye yetkilidir». O halde. 
15 liradan yapılan hesap yanlıştır. Siz, lütfediniz 15 
kuruş üzerinden yapınız. Sizin bile Meclis lokantasın
da ağırladığınız 5 seçmenin parası kadar tutmaz o 

i büyük tonilato geminin bir günlük ödeyeceği rüsum 
I veya harç. Böyle arz edeyim size. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Tabela vergisi, 5 ne i maddeyi alıyor. Anayasaya 

uygun olmadığı için Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir. Biz bunu, günün koşullarına uygun ola
rak yeniden düzenliyoruz; yeni bir vergi getirmiyoruz. 

İlan ve reklamlar, gene Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptal edilmişti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir değişiklik getiriyoruz; bir ilâve yapıyoruz bu

na. O da şu: 
Lüks tüketimi kamçılayan, tasarruftan yatırıma 

aktarılacak kaynağa hasret ekonomide bir küçük 
frenleme görevi yapmaya çalışıyoruz ve diyoruz ki, 
«Lüks tüketimi kamçılayan ilan ve reklamlardan; TRT 
yoluyla yapılan ilan ve reklamlardan, bir rüsum alı
nacaktır. Bu rüsum, belki bu reklamları, ilanları kı
saltır ve tüketimi körüklemez, ya da onun körük
lenmesini birazcık azaltmış oluruz». Onu da İller Ban
kasında topluyoruz; nüfus ölçeğinde bütün belediye
lere hakça dağıtıyoruz. Getirilen tek yenilik budur. 
Diğeri, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olan 
maddenin yeniden ihdasından ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu mu verginin yük olan yanı?.. Yat.!, «Paris 

kürkleri, Paris Kürkleri» diye ilan eden, televizyon 
ekranından o kürkü giyecek hanımefendiye de üç ku
ruş beş kuruş yüklemeyi vergicilik anlamında yük ka
bul ediyorsanız, bu ülkenin masup insanlarının yükünü 
başka kime yükleyeceksiniz; onu anlamakta güçlük 
çekiyorum, doğrusu, sayın maliyeciler, sayın vergici
ler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Teklifin değişik 7 nci maddesi; «Eğlence ve Hiz

met İşletmeleri Resmi». Bu da Yasanın 27 nci mad
desinde zaten var. Sadece yeniden düzenliyoruz ve 
günün koşullarına uyduruyoruz. Çok önemli. Eski iş
leyen maddede tiyatrolar bu harca tabi olduğu halde, 
yeni teklif ile tiyatrolar bu harçtan, bu vergiden kur
tuluyor. Bu da Hükümetinizin ve teklif sahiplerinizin 
Türk kültürüne olan bir küçük armağanıdır; bunu da 
lütfen kabul buyurunuz efendim. 

Teklifin 8 nci maddesi, «İşgal Harcı»dır. Bu hare 
da Yasanın 28 nci maddesinde esasen mevcut idi. 
Onu günün koşullarına uygun olarak düzenledik. 

Sayın üyeler; 
Burada bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyo

rum. 
Kamuoyu, sanki bu işgal harcında, (Özellikle ara

bası olan vatandaşlarımız)' yılda belli bir vergiyi, park 

I vergisini Devlete ödemek, belediyeye ödemek mecbu-
I rîyetinde olduklarını zannettiler. Renkli basın da, 
I sağolsun, böyle anlaşabilmesi için elinden gelen gay-
I reti gösterdi. Hatta hatta daha ileri götürdü; «Bin 
I liraya bir koyun satsanız, 1 750 lira vergi vereceksi-
I niz» gibi, komik rakamlar da ortaya koydu. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Kentlerde, özel otosu olanlar «Aylık» diye bir 
I vergi ödemeyecekler. Ancak, bugün «Değnekçi» ya 
I da «Kâhya»1 dediğiniz, kim tarafından kiralanıp, 
I kime icara verildiği bilinmeyen, bir uyduruk beyaz 
I kasket, bir eldivenle düdüğünü öttüre öttüre 5 li-
I ralık yerden 15, hiç alınmayacak yerden 50 lira, 40 
I lira, eğer onu da vermezseniz arabanızı çizmek üze-
I re ücret alan sokak kabadayısından sizi kurtaran bir 
I maddedir. Ne diyoruz?.. «Bunu disipline edelim» di-
I yoruz. Belediyeler park yeri açsınlar, bulsunlar. «Sen 
I benim yerime, ben senin yerine» diye insanlar birbir-
I leriyle kavga etmeyecek şekilde park yerleri düzen-
I lesinler. Sonra?.. Buralara levhalarını, memurlarını 
I koysunlar. Desinler ki, «Bu sokağa, bu yere park 
I eden adamın arabasını, hem bu bekçi beklet, hem 
I de belediyesinin resmi makbuzuyla şu cüzi şu küçüi: 
I parayı toplar ve o para da devletin, belediyesinin 
I bütçesine girer.» Ama bugün, Karaköy'de, Sir-
I keci'de saatliğine 30 lira, 50 lira verdiğiniz park ye-
I rinin parası kime gidiyor biliyor musunuz değerli 
I üyeler?.. Hiç bilmiyorsunuz. 
I Bakınız bu madde ne yapıyor : Özellikle araçlar 
I için arz ediyorum. Nüfusa göre bu ölçü getirmiş 
I arkadaşlarım: 
I Nüfusu 50 000'e kadar olan yerlerde, belediye-
I nin park yeri olarak ilan '.dip, düzenlediği, başında 
I memuru, bekçisi bulunan bir yerde arabasını park 
I eden bir arabalı vatandaşımız, arabasını o park yerin-
I de 12 saat tutuyor ise, sadece 2 lira ödeyecek değerli 
I arkadaşlarım. Eğer 12 saatten fazla tutarsa 4 lira öde-
I yecek. 

I Nüfusu 300 000'e kadar olan yerdeki bir vatan-
l daşım, her yerde^ evinin önünde, herhangi -bir sokak-
I ta değil, (Burası park yeridir» diye düzenlenmiş olan 
I belediye park yerlerinde araç başına, eğer 12 saatten 
I fazla koymuş ise, 6 lira verecek, 12 saatten az koy-
I muş ise 3 lira verecek değerli arkadaşlarım. 
I Nüfusu 500 000'e kadar olan yerlerde araç ba-
I sına, 12 saat kadar 4 lira, 12 saati aşıyorsa 8 lira 
I verecek. 
I Ankara, İstanbul, İzmir gibi nüfusu 500 000'den 
I yukarı olan kentlerimizde ise, 12 saate kadar bir 
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aracın belediyece belirlenmiş park yerindeki; o değ
nekçi yerine, belediye memuruna makbuz karşılığı 
vereceği ücret, (Bu ücretin de halka hizmet olarak 
döneceğini düşünerek söylüyorum) 12 saate kadar 
5 lira, 12 saati aşıyorsa 10 liradır. 

Şimdi, arabası olan sayın senatörlere soruyo
rum; Başkent'te bir değnekçi gördünüz de, eğer de
mir para uzattıysanız, (Ki, 2,5 liradır onun kesiti) fır
latıp atar, buna hepiniz şahitsinizdir. Bugün, değil 
5 lira, 10-15 lira alıyor; kim alıyor, kime alıyor, ne
reye alıyor, belli değil. Biz onu bugünkü düzeyinin 
de altında tutuyoruz; ama kim, kimin için alıyor, 
kim harcayacak; bunu yasalaştırıyoruz, disiplin altına 
alıyoruz ve bundan da bir kaynak sağlamaya çalışı
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi»1 madde 9 ile düzen
lenmiş Teklifte Bu da Yasanın 30 ncu maddesinde 
var değerli arkadaşlarım; ama bir yenilik getirdik, o 
da şu: Dün üç büyük kentte bu Akaryakıt Tüketim 
vergisi alınıyordu; benzinin, akaryakıtın fiyatına ila
ve edildiği halde. Sayaçlarda rakamlar okunuyor, on
lar alabiliyorlardı. Bir de rafineri olan bölgelerdeki 
belediyeler alıyorlardı. Şunu yaptık değerli arkadaş
larım: Belediyeler sayaç okuyamaz, bu vergiyi ala
maz; ama satıcı tüccar bu vergi var gibi fiyata ilave 
ediyor ve alıyor bunu. «O halde, bunu tahsil edilir 
hale getirelim» dedik. Dağıtılmadan önce, kaynakta 
vergilemeyi getirdik burada. Vergide artış yok, yeni 
bir vergi de yok; ama alma şeklini düzenledik. «Bu 
vergi, rafineride teslim edildiğinde, dağıtmak üzere 
dağıtım şirketlerine verildiğinde, onlardan bir defa
da alınır, bugünkü şekliyle alınır, tonda 20 liradır» 
şekli aynen yürüyen maddedir, alınan vergidir; ama 
tek tek şehirde, tek tek sayaçta değil, rafineride alı
nacaktır, İller Bankasında toplanacaktır, dün bu 
vergiyi zorluklar dolayısıyle tahsil edemeyen tüm 
belediyelere hakça dağıtılacaktır değerli arkadaşlarım. 
«Akaryakıta yeni zam gelir. Akaryakıt fiyatları bu
nunla artıyor.» demek, çok insaf ediniz, haksızlık ol
sa gerek. Tonda 20 lira bugün yaşayan vergidir; 
ama kimisi alıp, kimisi alamıyordu. Şimdi ne yapı
yoruz?.. Bir üst sınır getiriyoruz ve «Gün olur, devran 
olur, bunu artırmak gerekir. Bakanlar Kuruluna yet
ki verelim ve 200 liraya kadar (Belki 50 yıl sonra 
ulaşacağımız, belki de hiç ulaşamayacağımız bir ra
kam bu. Üst düzeydir. Bakanlar Kurulu karar vere
cek.) arttırılabilir elastikiyetini de bu maddeye ek
lemiş olalım» diyoruz Şimdi. «Tonda 200 lira vergi 
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alınıyor» denildiği zaman; insanın aklına «bu mad
de okunmamış» demek geliyor, belki de elinizdeki 
metinde 20 rakamı karalanmıştır, ona hamlediyorum. 
Yoksa, elbette okumuş olacaksınız sayın üyeler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maktu resim ve harçlarla cezalarına kısaca değin

mek istiyorum. Böylece maddenin, daha doğrusu tek
lifin maddelerini yürürlük hükümleri dışında, bitir
miş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Nispi olan harç ve resimler değişmez. Çünkü, para 

değeri düşerse, matrah büyür. Küçük matrahın nis
peti küçük olursa, matrah büyüdüğü için, aynı nispet 
kalsa da, alınacak olan pay büyür. O nedenle, üze
rinde oynanan kısım, maktu resim ve harçlardır. Ar
tırılmış olan bunlardır. Onun için, basında çıktığı 
gibi; nisbisi artıyormuş gibi, 50 kata bir keçiyi, bir 
koyunu satıldığı fiyatın üzerinde vergilendirmek yan
lıştır ve tasarıyla hiç bir ilgisi yoktur. Şimdi, 30, 50 
kat artırılan şeyler ne arkadaşlarım, arz edeyim: Bir 
keçi, bir oğlak, koyun, kuzu satımından mevcut, 
5237 sayılı Yasaya göre, 10-15 kuruş alınmaktadır. 
Keçiden 10, koyundan 15 kuruş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunu 50'ye katlarsanız, 5 - 7,5 liradır. Artık bunu, 

oradan geçerken kesimi veya satımı sırasında panta-
lonuna kan damlayan vatandaş bile istiyor koyun 
sahibinden. «Bir temizleyiciye versem, 100 lira ve
ririm, 7,5'nu da sen ver» diyor. Artık buna vergi 
demek, harç demek bile gülünç olur; ama madem 
ki bunlar var, alınabilirse de, hiç olmazsa gülünç 
olmayacak, tenezzül edilemiyecek bir rakamda olma-
snı da, bir resim, bir harç olduğu anlaşılsın diye; 
- aslında bunu, resme ve harca kişilik kazandırmak 
için yaptık, - Yoksa, ne büyük gelir bekliyoruz, ne de 
büyük bir yük yüklüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cezalar konusuna bir cümle ile dokunmak isti

yorum. Türkiye'de tüketim yoluyla sömürünün bü
yüklüğünü hepiniz lütfen kabul buyurunuz. Çünkü, 
denetimi yapamadığınız sürece, sunu - istem denge
sini sağlayamadığınız sürece; eski deyimiyle, arz ve 
talebe taraf olmadığınız sürece; Sayın Ucuzal, anla
yabilmek bakımından arz ediyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi anladık 
efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Taraf olmadığınız sürece fi
yata etken olmak olanağınız sınırlıdır; ama yaptı-
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rımlarınız yoksa, müeyyideleriniz yoksa, hiç etken 
olma olanağınız yoktur. Düşününüz; belediyelerin ka
patma cezası vereceği kadar ağır olan suçlarda bile, 
bozuk mal satmak, fahiş mal satmak, tefecilik, stok
çuluk yapmak için bile, belediye yasalarının öngördü
ğü ceza 50 Türk lirası değerli arkadaşlarım; 50 Türk 
Lirası. Bunu, 50 bin liralık, 500 bin liralık kaçak
çılık yapan, fahiş fiyatla mal satan bir adamdan is
tediğiniz zaman, komik ve bugün yüzünüze fırlatı
yor; belediye zabıtasının yüzüne fırlatıyor. Bu yasa
nın bu maddesine kişilik vermek lâzım. Hiç olmazsa, 
belli ölçüde «Neden satıyorsun?»1 un bir cezası ola
bilsin için, bunu 30 kat kadar arttırmışız; 30 kat ka
dar artmış, 1 500 liraya çıkarmışız. Belki çok büyük 
vurgun vuran adam gene buna eyvallah demeyecek. 
Belki değil, muhakkak; ama hiç olmazsa her gün 1 500 
liralık kaçakçılık, vurgunculuk, istifçilik yapan bir 
adam da, her gün çaldığımı belediye alıyor, niye 
çalayım yahu; hiç olmazsa makul fiyatından sata
yım,» derse, bir ölçüde düzen kurabiliriz için bunu 
getirmişiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kaldı ki, 1960'dan sonra getirilmiş olan cezalar 

için; 30 kat da değil getirdiğimiz, Çünkü biraz yük
sektir öbürlerine oranla; onu da sadece 10 kat arttır
dık. Demek ki, şu cezayı arttırmakla biz, sunu-istem 
yoluyla pazarı, piyasayı düzenlemek isterken bir ta
raftan da müeyyide geliştirerek, dün hiç düzeyinde 

olan bazı müeyyideleri yeniden canlandırmak iste
mişiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu, kentte yaşayan insanın bir vergisi değildir. O 

kent halkını boğazından sömürmek isteyenlere bele
diyelerin karşı çıkmasının bir cezası, bir müeyyide-
sidir. Bunu vergi, yük olarak kabul etmeye imkân ol
madığı gibi, tam tersine «Bu müeyyide az.» deme
diğiniz sürece kent halkı lehine olmuş olmazsınız, 
«Büyütün» demeniz lazım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yoldan, köprüden, İstanbul Köprüsünden alınacak 

vergi konusu açıklık kazanmıştır. Bu, 1982 yılından 
sonra uygulamaya girecektir. Bu konuda bugün için 
bir sorunumuz yoktur. 

Teklifin bundan sonraki hükümleri yürütme, yü
rürlük ve yetkiye ilişkin hükümlerdir. Herhalde o 
yetki ve yürürlükten de «yeni yük, yeni vergi çıkı
yor,» demeyeceğinize göre, sözlerimi burada bitire
rek sizi saygı ile selamlamaya izin vermenizi di
lerim. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
26 Şubat 1979 Pazartesi günü saat 14.00'te top- ' 

lamlmak üztere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 
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