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I. — GEÇEN TU 

Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzu
rum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, 
Malatya, Sivas ve Urfa 'illerinde ilan edilen Sıkıyö
netimin 26 . 2 . 1979 tarihinden itibaren iki ay süre 
ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresini görüş
mek üzere TBMM Birleşik Toplantısının 25 .2 .1979 
tarihinde saat 14.00'te yapılacağı bildirildi. 

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

AP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu Baş
kanlıklarının Belediye Gelirleri Kanun Teklifinin gö-

II. — GELEN 

Üyelerin Teklifleri 

1. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Süley
man Ertuğrul Ergin'in, Seçimlerin Temel Hükümle
ri hakkındaki 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Ka
nunun 34 ve 86 ncı maddelerine birer fıkra ve aynı 
kanuna bir ek ve bir geçici madde ilavesine dair ka
nun teklifi. (Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiş
tir). 

2. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Süley
man Ertuğrul Ergin'in, Cumhuriyet Senatosu Üyele
ri ve Milletvekili seçimleriyle ilgili 298, 3C4 ve 306 
sayılı Kanunlarda bazı maddelerin değiştirilmesi, ba
zı maddelerin ilavesi veya yürürlükten kaldırılması 
ile ilgili kanun teklifi. (Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderilmiştir). 

Raporlar 

3. — 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
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ANAK ÖZETİ 

rüşmelerine devam etmek üzere, Genel Kurulun 
26 . 2 . 1979 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanıl
masına dair önergesi kabul edildi. 

26 . 2 . 1979 Pazartesi günü saat 14.00'de toplan
mak üzere Birleşime saat 19.20'de son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Bilecik 

Sırrı Atalay Mehmet Erdem 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

KÂĞITLAR 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1İ9G; C. Senatosu : 1/633) (S. 
Sayısı : 903) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1979) 

4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Mad
desinin 3 ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi hak
kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/630) (S. Sayısı : 904) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1979) 

Yazılı Soru 

5. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir iline bağlı Gülşehir - Tuzköy 
kasabasındaki ocaktan çıkarılan tuz satışlarının ara
cısız yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
yazılı sorusu. (7 1059) (Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na gönderilmiştir). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : Sırrı Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyoukaralıisar), Enıanullah Çelebi (Tabii Üye) 

m YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yo'klama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; 46 ncı bir
leşimi açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Mec
lisi Başkanının davetlisi olarak 10 - 17 Mart 1979 ta
rihleri arasında Macaristan'ı ziyaret edecek Parla
mento Heyetine katılmak üzere Ankara Üyesi Ergün 
Ertem ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin 
aday gösterildiğine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1603) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyorum. 
Genel Kurula 

Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi Baş
kanının davetlisi olarak 10 - 17 Mart 1979 tarihleri 
arasında Macaristan'ı ziyaret edecek olan Parlamen

to Heyetine katılmak üzere aşağıda isimleri yazılı 
sayın üyeler gruplarınca aday olarak gösterilmişler
dir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

1. Ergün Ertem (CHP Ankara Üyesi) 
2. Ahmet Demir Yüce (AP Zonguldak Üyesi) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2 /686; C. Senatosu : 2/145) (S. 
Sayısı : 896) (1) 

BAŞKAN — Belediye Gelirleri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifinin görüş
melerine devam ediyoruz. 

Tümü üzerinde Komisyon söz istemişti; söz vere
ceğim. Kişisel söz olarak da Sayın Sarlıcalı konuş
tuktan sonra, tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş 
olacak ve maddelere geçilmesi işlemi yapılacaktır. 

Komisyon 30 dakika civarında bir konuşma ya
pacak ve kişisel konuşma da 10 dakika civarında 
olacaktır. 

Komisyon adına Sayın Güven, buyurun efendim. 

(1) 896 S. Sayılı Basmayan 23 
44 ncii birleşim tutanağına eklidir. 

1979 tarihli 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının bazı mad
deleri hakkındaki değişikliği öngören teklifi görüşü
yoruz. 

Sözlerime başlarken, Adalet Partisi Grup sözcü
sü Sayın Gürhan Titrek'in sözlerinin sonunda kul
landığı deyimi aynen kullanacağım. 

«Hakikaten bu tasarının, bu teklifin yasalaşma
sında bütün art niyetlerden uzak, vicdani kanaat 
içerisinde en iyiyi bulma amacına yönelik bir oy ver
me sistemini 43enimseyelim. «Ben de -aynı temennide 
bulunacağım ve şuradaki izahlarımdan sonra görü
lecektir ki, aslında kanun teklifinin kapsamı üzerin
de aramızda pek görüş ayrılığı da yok. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1948 yılında kabul edilen 5237 sayılı Yasa 31 yıl-

dan beri değişikliğe uğramadan yürürlüktedir. 
Bu arada değişen çok şeyler oldu. Özellikle 1961 
Anayasası, klasik demokrasi sistemini terk edip, ço-
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ğulcu demokrasi sistemine gitmek suretiyle geniş 
halk kitlelerine daha çok hizmetler vaat eden bir 
sistem getirdi. Devletin, topluma karşı olan görev
lerini artırdı. Özellikle, bu görevlerin en çok yansı
dığı yer de unutmamak gerekir ki, yerel yönetimler
de olmaktadır. 

Bunun yanısıra, 1970 ve 1.971 yılından beri, Sa
yın Kafaoğlu'nun da belirttiği gibi, bir çok gider ar
tırıcı yasaları Parlamento benimsemesine rağmen, 
gelir sağlayıcı yasayı henüz benimser duruma gire
medi. Bu teklifin bu yönden de önemli bir niteliği 
vardır. Kanımca Parlamento bu teklifi yasalaştırdı-
ğında ters bir çemberi de kırmış olacaktır. Dengeler 
olmadıkça, giderleri karşılayan sağlıklı gelirler ol
madıkça, ekonomik sıkıntılarımız kar topu gibi bü
yüyüp gider. Bir çoğunun söylediği gibi, bu yasa 
enflasyon getirmez, aksine enflasyona karşı bir ted
bir olarak düşünülmesi gerekir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bundan 25 sene evvel, kentlerde yaşayan nüfus 

3 milyon 800 bindi. Bugün kentlerde yaşayan nüfus 
21 milyonu aşmıştır. c/c 50 nüfusumuz kentlerde ya
şamaktadır, özellikle kentlerde yaşayan nüfusun 
1/3'ü İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerde
dir ve bunun yanısıra, Türkiye'de hızlı bir nüfus 
artışı vardır. Bu oran c/c 2,5; % 0,25'tir. Ancak, 
kentlerdeki nüfus artışı bunun 2,5 mislini de aşmak
tadır; 'fc 6,5, '% 0,65'tir. Bir taraftan % 0,25 ora
nında nüfus artarken, bir taraftan da kırsal alandan, 
fakirliğin, işsizliğin, imkânsızlığın kamçıladığı insan
lar yığın olarak kentlere doğru akmaktadır. Kente 
akışta, kentin çekiciliğini, cazibesini, güzelliğini aklı
nın ucundan geçirmemiştir bu insanlar. Açlıktan kur
tulma, iş bulma, yaşama kavgasını orada daha iyi 
veririz ümidiyle kentlere gelmektedir. 

Buna mukabil ne görüyoruz? Geçmişe nispetle 
yerel yönetimlerin gelirleri bu sıkıntıları dikkate ala
rak bir paralellik içerisinde artırılacak yerde, aksine 
geri geriye bir gidişin içerisindedir. Bunlar sadece 
bizlerin fikirleri değil, şuradaki görüşmeler sonunda 
belli oldu ki, bütün grupların fikirleri olarak bu Par
lamentoya yansıdı. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
10 yıl evvel yerel yönetimlerin gelirlerinin diğer 

gelirlere oranı % 14 iken, bugün bu miktar % 4'e 
düşmüştür. Buna mukabil yerel yönetimlerin, özel
likle siyasi baskıları da dikkate alırsak personellerin
de alabildiğine bir şişkinlik meydana gelmiştir ve 
yine son yıllardaki durumlarını iyileştirici yasalar 

nedeniyle, daha açık bir ifadeyle ücret ve maaşların
daki artışlar nedeniyle, belediyelere olan yükler git
tikçe kar topu gibi büyümektedir. 

Yine gerek siyasi parti gruplarının, gerekse özel
likle Sayın Baykara'nın da belirttiği gibi, bu yöne
timleri hem sağlıklı kaynaklara kavuşturacağız, onun 
ötesinde yerel yönetimlerin özerklik içerisinde siyasi 
partilerin iktidarda olmalarına göre, sıkıntıda olma
yacak bir sistem içerisinde mali kaynaklara da ka
vuşması gerekmektedir. Bunu, özellikle iktidar parti
lerinden daha çok muhalefet partileri ister. 

Bir belediyenin, iktidarda olan partinin mensubu 
olup olmamasına göre kaynaklarında bir değişiklik 
olmayacak, sağlıklı bir sistemi de bu yasa getirmek
tedir. 

Yine vergiler kaynaklar itibariyle dar kesimler 
üzerinden özellikle ücretli ve işçi sınıfı üzerinden bü
yük miktarda alınırken, daha çok Anayasanın 61 nci 
maddesinde öngörülen vergi adaleti çerçevesi içeri
sinde geniş kesimlere doğru da yansıması gerekmek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi objektif tahlillere girişmiş olalım. Görülü

yor ki, belediyelerin içerisinde bulunduğu bu sıkın
tıları kabul etmede ve değerlendirmede iktidar olsun 
muhalefet olsun, diğer gruplar olsun anlaşmış du
rumda. Keşke, bu konuda bundan evvel gelen yasa 
teklifleri kanunlaşmış olsaydı da bugün bu tartışma
ların içerisinde bulunmasaydık. 

Şimdi, 15 . 5 . 1970 tarihinde Sayın Süleyman 
Demirel'in Başbakan olarak sunduğu tasarıyı, önce 
sadece başlıklarıyla size sunayım : 

Yapılan reformla belediye finansı, vergiler, harç
lar ve harcamalara iştirak etmek üzere; 

Vergiler : 
1. Meslek Vergisi, 
2. İlan ve Reklâm Vergisi, 
3. Eğlence Vergisi, 
4. Geçici Oturma Vergisi, (Ki, bu yeni teklifte 

yoktur) 
5. İhale Vergisi, (Yine yoktur kapsamı genişle

tilmiştir) 

6. Hayvan Alım - Satım Vergisi. 
7. Çeşitli gider vergileri, Mahalle Taşıma Ver

gisi, Telefon Konuşma Vergisi, Elektrik ve Havaga
zı Vergisi, Akaryakıt ve Sıvılandırılmış Petrol Gazı 
Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi. 

Harçlar Kısmında : 
1. Temizleme ve aydınlatma harcı, 
2. Tellallık harcı, 
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3. İşgal harcı, 
4. Kaynak suları harcı, 
5. Yapı ruhsatı harcı, 
6. Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, 
7. Hayvan kesimi ve et taşıma harcı, 
8. Küçük su araçlarını ulaştırma harcı, 
9. Ölçü ve tartı aletleri harcı, 

10. Akaryakıt depo harcı, 
11. İskele ve rıhtımlardan geçiş harcı, 
12. Çeşitli harçlar. 
Harcamalara katılma payı olarak da : 
1. Yol harcamalarına katılma payı, 
2. Lağım harcamalarına katılma payı, 
3. Su harcamalarına katılma payı olarak, o gü

nün iktidarı bu belediyeleri imkâna kavuşturmak için 
verginin kapsamına almak istemiştir. 

Görülüyor ki, şu getirilen yasanın vergi kapsamı, 
bunun ilerisinde olmak şöyle dursun bir çok yönle
riyle bu tasarının gerisindedir. O gün için bugünkü 
Parlamentodan daha ileri bir hüküm götürülmüştür. 

Yine en çok münakaşası edilen Değer Artış Ver
gisi ne şekilde düşünülmüş kısaca ona bakalım : 

33 ncü maddesinde aynen şöyle : «Yapılan imar 
ve kamulaştırma faaliyetleri dolayısıyla caddelerin 
veya sokağın, meydanın, umumi park ve yeşil saha
ların yüzüne çıkmak veya cephesi artmak, mevcut 
yolları genişletmek ve imar sınırı içerisine katılmak 
suretiyle gayri menkul malların değerlerinde artış ol
duğu takdirde, bu artış, Değer Artış Vergisine tabi
dir.» 

Görülüyor ki, 16 ncı maddenin yeni düzenleme
sinden geri değil, daha ileridir. Esas ileri olan hü
kümlerini biraz sonra okuyacağım. 

«Bina ve Arazi vergilerini ödemekle mükellef 
olanlar mükellefidir» demiştir bu yasa. 36 ncı mad
desinde, «Değer Artış Vergisinin matrahı, gayrimen-
kullerin değerlerinin artırılmasına sebep olan imar 
faaliyetinin başladığı tarihteki değeri ile bu faaliyet 
sonunda iktisap etmiş oldukları değerler arasındaki 
farktır.» 

Bu ne demektir? Bir yerde imar değişikliği yapılma
dan önceki durum, bir yerde yol ve cadde geçmeden 
önceki durumdaki değer ne ise, o bir tarafa konu
lacak. Yol ve cadde geçirildi, imar değişikliği yapıldı, 
ondan sonraki değer nedir, o bir kefeye konulacak; 
ikisinin arasındaki fark vergilenecektir. Bu, budur. 

Şimdi, yeni düzenlemede ne var? Bu ikisinden 
mükellef lehine bir başka şey de vardır. «Eğer bu 
arada fiyat artışlarından doğan bir yükselme varsa 

onu da düş» diyor. Yani, aradaki artış 500 bin lira 
olup, da bunun 300 bini fiyat artışlarından ise, onu 
da geriye düştükten sonra 200 bini vergiye gidiyor. 
Halbuki öbüründe fiyat artışlarını da içerisine koy
muş. 

Yine, yeni düzenlemede ne var? Mücavir alanlar
da yüzde 15, diğer sahalarda ise yüzde 30. Bu vergi
deki oran nedir? 38 nci maddede, «Değer Artış Ver
gisinin nispeti yüzde 50'dir.» Görülüyor ki, bu dü
zenleme, bugünkünün iki - üç misli daha ileride bir 
şekilde düşünülmüş idi. 

Bunları söylemekteki amacımız, siz şöyle düşün
dünüz, biz böyle düşündük değil, bu sıkıntının içe
risinde bunalan siyasi kadrolar değerlendirmekte 
başka çare bulamamış, bunları hepsi düşünmüştür. 

Şimdi, bundan sonra 1975 yılında Sayın Sadi Ir
mak Başbakan iken bu konu tekrar tazelenmiş. Ora
da sadece mevzuu zikredeceğim. Çünkü, bu Hüküme
ti de oluşturanların çoğu, o zamanki Kontenjan 
Grubu idi. Demek ki, onların bakış açısı da zaten 
baştan beri, her zaman olumlu olmuştur, bu konuda 
mutlaka vergi getirilmesi lazımdır, (Çünkü görüşleri
ni ters yansıtmayayım) ancak uygulamadaki pürüz
lerden vesaireden sıyrılarak, sağlıklı, sisteme uygun 
bir şekilde olsun şeklindedir. Yoksa, esasına katiyen 
itirazları yoktur. 

Neden demişler? 
1. Meslek Vergisi, 
2. Geçiş Esnaflık Vergisi, 
3. İlan ve Reklam Vergisi, 
4. Hizmet İşletmeleri ve Eğlence Vergisi, 
5. Spor - Toto Vergisi, 
6. Değerlendirme Vergisi, 
7. Hayvan Alım-Satım Vergisi, 
8. Çeşitli gıda gider vergileri, Mahalli Taşıma 

Vergisi, Telefon Konuşmaları Vergisi, Elektrik Su 
ve Havagazı Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Akar
yakıt Tüketim Vergisi, 

9. Temizleme ve Aydınlatma harcı. 
10. Tellallık Harcı, 
11. İşgal Harcı, 
12. Kaynak Suları Harcı, 
13. Yapı ve Ruhsat Harcı, 
14. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, 
15. Hayvan Muayene Kesim ve Et Taşıma Harcı, 
16. Ölçü ve Tartı Aletleri Harcı, 
17. İskele ve Rıhtımlardan Geçiş Harcı, 
18. Kanalizasyon İşletme ve Bakım Harcı, 
19. Çeşitli Harçlar, 
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20. Harcamalara katılma payı, 
21. Harcamalara katılma paylarına ait müşterek 

hükümler, 
22. Yapılan hizmetler dolayısıyla alınacak üc

retler, 
23. Müşterek hükümler, 
24. Kaldırılan ve geçici hükümler. 
Görülüyor ki, bu Hükümet tasarısı kapsamı da 

bir evvelki Sayın Demirel Hükümetinin tasarısıyla 
aşağı - yukarı aynı paralelde bir kapsamı içermekte
dir. 

Yine, bu Hükümetten önceki Sayın Demirel Hü
kümetinin 10 Ocak 1977 yılındaki getirdiği bu ko
nudaki tasarıdan bazı hükümlere değineyim. 

Temizletme ve Aydınlatma Harcı : Maddeyi ay
nen okuyorum. 

«Belediye sınırları ve mücavir sahaları içinde bu
lunan, Emlak Vergisi Kanunu kapsamına giren em
lak, bu vergiye tabi olup olmadığına bakılmaksızın 
Temizletme ve Aydınlatma Harcına tabidir.» 

Nedir bunun açık anlamı? Bu teklif yasalaştığı 
takdirde, belediye hudutları ve mücavir alanlar için
deki tüm emlak, vergiye tabidir. Yeni teklif ise, bu 
belediye hudutları içerisinde mücavir alanlar içinde 
bulunan arsa ve binayı vergiye tabi tutmuştur, ara
ziyi tutmamıştır. Halbuki bu teklif, onun ötesinde 
araziyi de vergi içerisine almıştır. 

Yine oranlarına bakalım. Nedir oranları? Bu 
harcın oranı, binalar içinde binde dört, diğer emlak 
için binde ikidir. Önümüzde bulunan teklifte, eğer 
bir kimse kendi dairesinde oturuyorsa binde dördün 
yarısı olan binde iki vergi ödeyecek, halbuki bu tek- ' 
lif onun iki katıdır. Eğer kiraya verilmek suretiyle 
kullanılıyorsa, binde altının yarısı binde üç olacak
tır. Her iki halde de buradaki nispet onun üzerinde
dir. 

Şimdi bunları sıraladıktan sonra, Sayın Adalet 
Partili kıymetli arkadaşlarım da göreceklerdir ki, 
bu getirilen teklifin içeriği ile bundan evvelki teklif
lerin içerikleri karşılaştığında vergi oranları bakımın
dan da, içerikleri bakımından da bu teklif onların 
gerisindedir. O halde, fazla yük getiriyor iddialan 
görülüyor ki, bu geçmişteki tasarıların da öngördü
ğü nispetler dikkate alındı mı, pek tutarlı ve geçerli 
kalmamaktadır. En az Adalet Partili arkadaşlarımın 
görüşleri açısından kalmamaktadır, çünkü kendi hü
kümetleri döneminde getirilen teklifler bunlar, Bura
da demek ki, anlaşıyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; . 
Bir önemli konuya da yine dikkatinizi çekeceğim. 

Bu yıl, Dördüncü Beş Yıllık Plan Parlamentodan ya-
salaşarak geçti. Ancak, normal zamanında yapılmış 
olsaydı, 1979'dan itibaren değil de 1978'den itibaren, 
yani geçen yıl yasalaşması gerekiyordu. O zamanın 
Hükümeti, zamanında bu planı yetiştiremedi ve do
layısıyla geçen yıl bir boşluk doğdu. Ancak, yetiştire
medi; ama bütün hazırlıklarını da kendine göre yap
mış idi. Yasalaşmayan plan taslağında bakın bu ko
nuda ne deniyor: Aynen 358 nci sayfadan okuyorum; 
«Özel mülkiyette şahıs arsalarının artan değerlerinin 
vergilenmesi yanında, imar hakkının bedele dönüştü
rülmesi ve şehir hizmetlerine katkı gibi aktif yöntem
lerle de kamuya dönüştürülmelidir.» Bunun açık an
lamı şu : Şehrin içerisinde bulunan arsalar, belediye
nin imar planı değişikliğine bakılıp bakılmaksızın, 
kendiliğinden bir değer artışına uğruyorsa, bu ver
giye tabi tutulmalı. Bunun yanında, eğer aktif bir 
şekilde belediyeler bazı hizmetler yapmak suretiyle 
de değer artışları varsa, özellikle tabii o da vergiye 
tabi tutulmalı. 

Görülüyor ki, yasalaşmayan bu teklifte o zaman
ki Hükümetin görüşüne göre, (Ki, Sayın Süleyman 
Demirel yine Başbakandılar) rantları dahi, vergi içe
risine alma gibi bir düşünceyi plana sokma gayreti 
içerisindedirler. 

Demek ki, bu konu, yine söylüyorum, katiyen bu 
düşüncelerinden dolayı kınamıyorum, çünkü çığ gibi 
artan ihtiyaçlar karşısında bu kurumların hizmet ve
rebilmeleri için, kaynaklara ihtiyaçları olduğu gerçe
ğine ben de inanıyorum ve katılıyorum. 

Bu açıklamalardan sonra, özellikle iki partinin 
kaynaklar yönünden bu vergilere bakış açısı içerisin
de bir farklılık olmadığı kesinlikle ortaya çıkmıştır. 
Şayet bu kürsüden farklı gibi görüşler beyan edil
mişse de, temelde tutarlı olmadığı bu tasarılarla mey. 
dana çıkmış durumdadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Bugün belediyelerden neler bekliyoruz. Kısaca bir 

bakalım. Yiyecek, yakacak, içecek suya kadar her tür
lü gereksinmelerin teminini bu idarelerden bekliyoruz. 
Demin bahsettiğim gibi, kırsal alandan şehire göç 
eden binlerce insanların götürdüğü sürü ile proble
min halledilmesinde belediyelerden görev bekliyoruz. 
Yol, su, elektrik, kanalizasyon. 

Sınai gelişmenin yanında, kültürel, eğitim ve tu
rizm alanında belediyelerden binlerce hizmet bekle
mekteyiz. Şehirlerimizin imarlı olmasını istemekteyiz. 
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Büyük kentlerde çevre yolları, toplu taşıt ve toplu ko
nut sorunlarının çözümlenmesinde belediyelerden et
kin tedbirler istiyoruz. Konut üretimi, altyapı, kitle 
ulaşımı, çevre düzenlenmesi, arsa sorunları yine bu 
belediyelerin yapacağı hizmetler içerisinde olduğuna 
hepimiz ittifak ediyoruz. Bundan 15 sene evvelki za
manın belediyelerinde bu kadar kapsamlı, genişliğine 
hem hizmet yoktu ve o zamanlar yaşayan nüfusun 
oranı da çok azdı. 

Yine bir konuyu, mukayeseli bir şekilde gözönü-
ne getirmek istiyoruz : 

Emlak ve bundan alınan vergilerde oran ne, ya
bancı memleketlerde bu oran ne?.. Çünkü, böyle de
riz; ama bir de bakarız ki, bu nispetler bizim duru
mumuzda olan memleketlerde bizi sıkıntıya sokacak 
ortama ulaşmamış olabilir. Emlak Vergisinin kamu 
gelirleri içerisinde payı Silide CA 4,9, Tunus'ta f/c 3,6, 
Mısır'da rA 3,2, Hindistan'da % 7,8, Türkiye'de ise 
rA l'in altında, % l'e bile varmamıştır. Demek ki, 
Emlak Vergisi yolu ile mülk sahiplerini diğerlerinin 
5 - 6 misli altında bir sıkıntı ile karşı karşıya bıra
kan tek ülke Türkiye olmuş oluyor. 

Yine, bir konunun aydınlanmasında da yarar var
dır. Yeni vergiler acaba kimin sırtına daha çok bi
necektir?.. 

Konuşmamın başından beri belirttiğim gibi, kap
samı arasında ihtilaf olmadığına göre, bunların yasa
laşması halinde nereye hitap edeceklerdir?.. Temiz
lik ve aydınlatma yansısa yansısa, içinde oturana ve 
kiracıya yansıyacaktır. Büyük çapta memur ve işçi 
kesimlerine yansıma gibi özel bir durumu yoktur. 

Deniz nakil vasıtaları, kotra vesaire gibi lüks eşya
dan tam manasıyla bu aracın sahibine yansıyacaktır. 
Tabela ve unvan, ilan ve reklam resmi (ki, en çok 
bundan 2,5 milyarlık bir gelir bekleniyor) tamamen iş
letmeciye yansıyacaktır, özellikle memur ve işçiye 
yansır hiçbir durumu yoktur. Eğlence resmi, daha 
ziyade eğlenme ihtiyacını duyacak rahatlık içerisinde 
olanlara yansıyacaktır. İşgaliye resmi ise, kesinlikle 
işçi, memur kesimi ile ilgisi olmayan bir vergidir. 

Görülüyor ki, büyük kesimi itibariyle de bugüne 
kadar vergi yükünü en çok çeken memur ve işçiye 
yansır tarafları da yoktur. Bu bakımdan da, vergi 
adaletini yerleştirme bakımından ileri bir adım atılmış 
olarak görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu teklifte, yeni vergi olarak görünen sadece yol

cu, kara taşıt nakil vasıtalarından alınan vergidir, bu
nun dışında olanlar 5237 sayılı Yasada mevcut olan 
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vergilerdir, bir kısmını bazı nedenlerle Anayasa Mah
kemesi iptal etmiş boşluk dolmamıştır. Hakikaten, 
kara nakil vasıtalarından, şehir içinden ve mücavir 
sahalardan kalkıp da şehirlerarası ulaşımı sağlayan 
veya yurt dışına ulaşımı sağlayacak olan araçlardan 
vergi almanın güçlüğüne biz de katılıyoruz. Bu ko
nu, yeni bir konu. Bu konunun oluşması epey sıkın
tıları peşi sıra getirecektir. Aslında, deniz yolculu
ğu vergilenir, hava yolculuğu vergilenir, demiryolu 
vergilenir, kara nakil vasıtalarının belediye sınırları 
içinde olan kesimleri vergilenir, sadece belediyelerin 
dışında olan kısımları vergilenmez durumda idi. 

Yine, bu konuda da vergi alınmasın diyen yok; 
iki günlük, üç günlük çalışmalardan edindiğim izle
nimlere göre. Ancak, verginin güçlüğünden yakınan
lar var, tahsilindeki güçlüğünden yakınanlar var, bir
çok sıkıntıları peşi sıra getireceğinden yakınanlar var. 
Diğer vergiler eğer bu yasa içerisinde değil de, baş
ka yasa içerisinde düzenlenirse daha iyi sonuçlar ge
tireceğini ileri süren ^.iddialarla karşılaştık. 

Yüzde yüz bu en doğrusudur demiyorum, böyle 
bir iddiada da kesinlikle değilim. Gayet tabiidir ki, 
böyle sıkıntıları görüldü mü bu tip yasalar pekâlâ 
düzeltilebilir. Ancak, bunun peşi sıra getirdiği diğer 
maddeler de, diğer gelişmeler de ihtilaf olmaması 
halinde sadece, ki bunun öngördüğü gelir dahi zaten 
500 - 600 milyon gibi cüzi bir gelirdir, bunun yü
zünden bu Yasanın yara almasına içimiz razı olmu
yor. 

Çünkü, deminden beri sıralıyorum. 1970'den beri 
üç defa bu paket Parlamento huzuruna gelmiş, ya
salaşamamıştır. Aradan 9 - 1 0 sene geçmiştir. Şayet, 
bu düğüm noktasına gelen bu Yasa, sadece buradaki 
bir çok arkadaşların gördüğü kusurlar nedeni ile ya
salaşma şansını ertelerse, korkarım ki daha gerilere 
doğru gitme gibi hiç beklemediğimiz bir durum do
ğar ve bu Yasa ile gelecek 13 milyarlık belediyeler 
geliri de sürüncemede kalır. Herhalde onun getire
ceği sıkıntı, onun getireceği tehlike, onun getireceği 
olumsuzluk bundan çok daha ileridir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım şayet bu fikirdelerse, 
bunu kısa zamanda pekâlâ değiştirme olanağına sa
hip olacağımız gibi, diğer vergi paketlerinde zaten 
deniz yolculuğu, hava yolculuğu, tren yolu yolculuğu-" 
nun tabi olduğu vergi sistemi içerisinde düzeltip iste
nilen olgun bir şekilde rayına oturtma olanağını bul
muş oluruz. 

Temizletme, aydınlatma resmi üzerinde pek fazla 
durmayacağım. Zira, herhalde bugünkü sıkıntılarımız 
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10 evvelkinden geri değildir. Bugünkü sıkıntılarımız 
iki sene evvelkinden geri değildir. Sayın Demirel'in, 
getirdiği oranların da yarı nispetinde bir vergilemeyi 
öngördüğüne göre, gönül hoşluğu ile bu Parlamento 
içerisinde, bu maddeye hepimiz olumlu diyebilecek 
durumdayız. 

Görülüyor ki, 10 sene evvelki miktarları demin 
okudum, bir hayli yukarıda, iki sene evvelki miktarlar 
bunun iki misli. Bugün için onun yarısı bir miktar 
getirmektedir. Ben, size, daha çarpıcı bir örnek verir
sem fikrimi daha iyi açıklamış oluruz. Ben, 1971 yı
lında Bahçelievler'de bir daire aldım. O zamanlar Ay
dınlatma ve Temizletme Vergisi, özel idarelerce gayri 
safi irat üzerinden tahakkuk ettiriliyordu. 1972 yılın
da Sayın Kafaoğlu'nun hazırladığı bu İşletme Ver
gisi ve Finansman Kanunun tasarıları ile yeni düzen
leme olunca, kıymet esasına döndü ve gayri safi irat 
üzerinden artık vergi alınmaz hale geldi. 

Şimdi, eski duruma göre, benim daire için öngö
rülen vergi 1 800 lira idi. Bana tebligat yapıldı, elim
de belgeler var; fakat kısa bir devre sonra bu Ya
sa çıkınca otomatikman benden alınan vergi Finans
man Kanunları ile 600 liraya indi. Şimdi de 1 200 
lira ödüyorum hâlâ 1971 yılının vergi miktarının 2/3 
gerisindeyim. Şayet bu tasarı, yasalaşırsa 7c 50 nis
petinde, yani 600 lira daha vergi ödeyeceğim. Sonuç 
itibariyle 1971 yılında benden alınması öngörülen pa
rayı 1979 yılında verir duruma giriyorum. Halbuki o 
zamana nispetle bir hayli para kıymetinde düşüş 
oldu. 

Görülüyor ki, bu düzenlemeler böyle somut he
saplarla yapıldı mı öyle fazla çarpıcı bir iddiası 
yok. 

Yine sizleri aydınlatmak için bir konuyu belirtmek 
isterim : 

Türkiye'de en büyük sıkıntı, dışsatım ihracat. O 
konuda zorluklar çıkarmak şöyle dursun, kolaylıklar 
getirmemiz lazımdır. Onu engelleyeceği iddiasında, 
hatta görünümünü yansıtır olduğunu bazı arkadaşlar 
ileri sürdüler ki, ihracatta vergi iadesi, hizmet ihra
cında da vergi iadesi diye bir yasamız zaten var. Bu 
düzenlemelerle her türlü tedbiri alacak durumdayız. 
Yani, bunu frenleyen yasa elimizde mevcut. O ba
kımdan, bunun düşünülmemiş bir sıkıntı getireceği 
iddiası da pek tutarlı olmuyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Çok kıymetli arkadaşlarım, harçlar ve para ceza

ları üzerinde de durdular. Şimdi bir hususu dikkat
lerinize sunmak isterim : 
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Maktu harçlarla nispi harçların özellikleri vardır. 
Nispi harç, nispeti öngördüğü için, para kıymetindeki 
düşüşler nedeniyle tehlikeli bir durum yaratmaz. Dün 
10 lira alınırdı 100 liradan, değerli idi 100 lira, onun 
10 lirası bir mâna ifade ederdi; bugün o 100 lira, 
3 000 lira olmuşsa öbürü de 300 lira olmuştur. Yani, 
o nispette gelir de durmadan artar; ama maktu harç
larda öyle değildir. Dün 1 kuruş, yahut 1 lira alınır
dı, bundan 30 sene evvel bir değer idi, şimdi, o 1 lira, 
bugünün aşağı yukarı 25 - 30 lirasının karşılığıdır. 
Eğer maktu olarak tutarsak, bugün de 1 lira alırsak, 
belediye için esas yıkım bu olur. Onun için bu ko
nudaki iddialarda çarpıklık nispi harç ile maktu har
cın birbirine karıştırılmasından doğdu. 

Ben, şimdi sizlere 1948 yılındaki maktu harçların 
nispetini okuyacağım ve bugünkü durumlarını da be
lirteceğim, ondan sonra bunlarda adaletsizlik var mı 
yok mu, onun durum muhakemesini sizlere bıraka
cağım. 

5237 sayılı Yasanın 10 ncu maddesinde Hayvan 
Kesim Resmi : Koyun ve keçi, 30 kuruş. Şimdi ne 
olacak bu?.. 15 lira. Eğer bu yasa ile bu değişikliği 
yapmasak, gene 30 kuruş olarak kalacak. Şimdi ise, çı
kacağı miktar 15 liradır. 

Kuzu ve oğlaktan; 15 kuruş. Şimdi ne olacak bu?.. 
7,5 lira. 

Danadan; 60 kuruş. Şimdi ne olacak bu?.. 30 lira. 
Sığır ve domuzdan; 90 kuruş. Şimdi ne oluyor?.. 

45 lira. 
Deve ve mandadan; 150 kuruş. Şimdi ne oluyor?.. 

75 lira. 

Yoksa, Hürriyet Gazetesinde belirtildiği gibi, 3 000 
liralık bir koyundan 3 700 lira harç alma gibi akıl 
almaz bir durumun bu yasayla ortaya çıkması mev
zubahis değildir. Çünkü orada o hata yapılmıştır; nis
pi harç 7( 2,7 onunla çarpmıştır, böyle çarpıcı bir 
örnek bulmuştur. 

Resimlere gelince; 
Muayene ve Damga Resmi; 500 gram kadar tartı 

aletlerinden 10 kuruş alınırmış. Şimdi ne olacak bu?.. 
Yıllık 5 lira. 50 kilograma kadar olandan 50 kuruş 
alınırmış. Şimdi ne olacak?.. 25 lira. 50 kilogramdan 
büyük terazilerden 100 kuruş alınırmış. Şimdi ne ola
cak yıllık?.. 50 lira olacak. Zamanınızı almamak için 
arz etmiyorum, diğer rakamlar da bu şekilde yansıyıp 
gitmektedir. 

Görülüyor ki, resim ve harçlardaki bu oranlar 50 
kat artırılmasına rağmen, son derece küçük rakam
ların üstüne çıkamamaktadır. Belediye cezaları da, ay 
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nı şekilde 1948 ölçülerine göre öngörülmüştür. «30 ka
ta kadar artırılır» diyor, 30 kat da değil. Oradan da
ha da aşağı olabilecektir. 

Ayrıca pek haklı olarak, Milliyetçi Hareket Par
tili bir değerli üyenin ikazı üzerine 1960'dan sonra
ki uygulamalarda rakamlar daha büyükçedir. Onları 
da 1948 gibi birlikte işleme tabi tutarlarsa adaletsiz 
bir ortam doğacağı dikkate alınacak 1.1.1960'da yü
rürlüğe giren Belediye Kanun ve Tüzük Yönetme
liklerinde öngörülen cezalar on misli artırılır, otuz 
misli değil, on misline kadar. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Değerlenme resmi üzerindeki gelişmeleri, konuş

mamın başında belirttim. Aslında, bu yasa ile bu ko
nuda pek fazla vergi de öngörülmemiş. Bir çok ar
kadaşların son derece ürkütücü bir şekilde ortaya koy
duğu bir vergileme burada mevzubahis değil. Efen
dim, 500 bin liralık bir arsa 5 milyon olursa, 4,5'u 
vergiye tabi, 1,5 milyon kat ilavesi suretiyle vergiden 
şey ederse, en masum hesaplarla bu 40 - 50 milyar 
vergi getirmesi lazım. Görüyoruz ki, burada öngörü
len miktar, 1 milyar 200 milyon civarında bir vergi
dir. 

Bu, daha ziyade yeni uydu kentler, yeni imar 
planı kurulacak sahalarda düşünülen vergilerdir. Bi
raz evvel Dördüncü Beş Yıllık Plan kapsamında be
lirttiğim gibi, eski kentlerde bunların uygulanma ola
nağı yok zaten. Kat artımları çeşitli kişilerin ısrarlı 
tazyik ve takipleri sonucunda çok zorlukla cüzi bir 
miktarda artırıldığı bir ortamda, müşahade edildiği bir 
ortamda, durup dururken al sana dördüncü kattan bir 
dört kat daha diye veren idareyi ben bugüne kadar 
göremedim. Kaldı ki, onun başka mahzurları da var
dır.. Şöyle mahzurları da var : Bir binanın ortala
ma ömrü 50 yıldır, 60 yıldır. Düşünün ki imar planı
na göre, dört kat üzerinden ruhsat verilmiştir. Dört 
kat üzerinden bu ruhsat verildiğine göre onun beton
armesi, çekişi, kuvveti, gücü, demiri dört kata göre
dir. Eğer bunu sekiz kata çıkarırsanız o bina ikinci 
bir dört katı çekmeyeceğine göre, yıkılıp yeniden ya
pılması gibi bir durum doğacaktır. Türkiye'de konut 
sıkıntısının bulunduğu bir ortamda on sene içerisinde 
elli sene ömrü olacak olan bir binayı yıkmaya kimin 
gönlü razı olur, kim gidebilir? Kaldı ki, biz bu ya
salarla incelen, ezilen orta tabakaya hizmet ve im
kân getirmek isterken, dul ve yetime; onu daha büyük 
bir sıkıntı içerisinde boğmaya ne niyetimiz var, ne 
hakkımız var?.. En azından politika içindeyiz, yarın 
onunla karşı karşıya kalacağız; bu derecede aleyhi-
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mizde olan bir gidişi tezgâhlayacak kadar kısır gö
rüşlü politikacı olmadığımızı da kabul etmeniz la
zım. 

Şunu da yine açıklıkla belirtmek isterim ki, bu 
maddenin tanzimi tam manasıyla tutarlı değildir. Za
ten kanımca, bu maddenin uygulama yeri arsa ve 
konut politikasını düzenleyen yasa içinde olmalı idi 
ve nitekim o yasa, Meclise yakın zamanda geliyor. 
Bu madde de enine boyuna o yasa içerisinde düzen
lenme şansına girdiğinde, kendiliğinden zaten eskisin
de olduğu gibi, değerlenme resmi niteliğinde kalaca
ğı gibi, 1975 tarihli Yasada da bugünkünden daha 
ileri hükümler olduğunu da biraz evvel belirttim. Ora
da arazilere kadar bu yansıtıldı, orada da bugünkü gi
bi mücavir sahada rA 15, diğer yerde r/< 30 değil, 
7c 50 idi; fakat demin de bahsettiğim gibi, bunun da 
kusurları ileride pekâlâ giderilebilecek durumdadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Diğer maddeler üzerinde... 

, ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yarım saatti za
man. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Ucuzal, grup 
sözcülerinin konuşmaları bir süreye tabi değil, bu ya
sal durumu bilirsiniz. Kaldı ki, ben, vaktinizi faz
laca almaya da niyetli değilim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır, Sayın Baş
kan, bir hususu hatırlatmıştı da... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Olur efendim, faz
la uzatmak niyetinde de değilim. Sizlerin sözcüleri 
burada bir buçuk saat konuştu... 

BAŞKAN — Sayın Güven, bir dakika, anlaşmaz
lık olmasın. 

Bir sınırlandırma Genel Kurulca yapılmamıştır, 
ancak ben, görüşmelerin sağlıkla yürütülmesi ve 27 
Şubat günü mutlaka Cumhuriyet Senatosunda görüş
mesini sağlamak üzere tedbir alıyorum, ricada bulu
nuyorum. Şimdiye değin hiçbir değerli arkadaşım, 
hangi partiden olursa olsun, bu ricamı kırmamışlar
dır, nezaketlerinden dolayı, anlayışlarından, yardımcı 
olma duygularından dolayı, Sayın Güven'de dahil ol
mak üzere, hepinize teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Güven. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de teşekkür 

ederim, Sayın Başkan. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 
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Genel Kurulun sabrını tüketmek gibi bir düşün- I 
cem kesinlikle yok. Benden önce konuşan grup ko- I 
nuşmacılarından, bir saatten aşağı konuşan olmadı. I 
İki, üç günden beri bu tartışmalar devam ediyor. Ben, I 
bunu da dikkate alarak, mümkün mertebe sözlerimi I 
kısa bağlayacağım. Yalnız, Parlamento içerisinde, biz 
yeni yeni demokratik kuralların bazı ilkelerini yerleş- I 
tirmeye, karşılıklı olarak mecburuz. Bunları yerleşti- I 
remezsek, bunları somuta indiremezsek, bunları, hele 
hele savunduğumuz şeyleri her zaman göğüsleyecek 
duruma gelemezsek, hiç fark gözetmeden hepimiz ku- I 
surlu durumda oluruz. I 

Ben, bu konuşmanın bu noktasına, bu düşünce ile I 
ta, Sayın AP Grup Sözcüsünün konuşmasının sonun
da vurguladığı şeyi, sözlerimle başlangıç yaptım ve 
yine bir noktaya geldik ki, bu yasalarla getireceği
miz yükler yönünden, farklı anlayış içerisinde deği
liz ve yine bugünkü muhalefetin en çok şikâyet et- I 
tiği, yerel yönetimlerde iktidara mensup olmayan bele- I 
diyeleri, iktidarlar müşkül durumda bırakabilir iddia
sını yok edebilecek gelir kaynaklarını ve onları özgür, 
bağımsız, çalışabilir hale getirecek bir yasanın tartış
ması içerisindeyiz. 

Bunun ötesinde, Parlamento olarak, bu ciddi ko
nulara, bu görüş açısı içerisinde bakmak suretiyle, 
objektif, demokratik bir sürecin sağlıklı işlemesine de 
yardımcı olacağız. Aksi halde, bu yasalar çıkmaz, ge
ri giderse, bu işler durmaz. Durmayınca ne olacak
tır?.. Durmayınca olacak olan şudur : Buradan gele
cek 13, 14 milyar kaynak, kamadan gelecektir. Ka
mudan gelecek kaynağın sağlıklı dayanağı olmayınca. 
çoğu kez, Merkez Bankası kaynaklarına müracaat, 
yani para basma yoluna gidilecektir ki, mevcut enf
lasyonu da hızlandırıcı sebep, esas bu teklifin yasalaş-
maması durumu doğuracaktır. Bunları da, elbirliğiy
le reddettiğimize göre, enflasyonist gidişe hep birlik
te karşı duracağımıza göre, bu kaynağı bulmakta itti
fak edeceğiz. 

Özellikle, haklı, adil olan bir zoru seçeceğiz, bu
nu başaracağız. Her zaman kolayı yaptık. Vermek çok 
kolay. Memur dedik, verdik. İşçi dedik, verdik. Sos- J 
yal güvenlik kapsamlı yasalar dedik, getirdik; ama 
zor olan, bunlara kaynak bulma ve bu kaynağı adil j 
ölçüler içerisinde temin etmedir ki, bunu elbirliğiyle | 
yapacağız. Bunu yapamadığımız takdirde, anarşinin 
yanı sıra, ekonomik anarşi de şaha kalkar, hepimizin j 
de sonunda içinde boğulacağımız bir ortam doğar. 
Ekonomik anarşiyi, sosyal anarşiyi önlemenin en akıl- J 
cı yolu. bu tip, ekonomiye güvence veren, bu tip. ) 
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enflasyonist gidişi durduran. Bu tip, adalet ölçüleri
ne dayanan. Bu tip, imkânsızlık içerisinde, halka hiz
met için seçilmiş gelip de, olduğu yerde kıvranan be
lediye reislerine, belediye meclislerine imkân ve ola
nak sağlamaktır. 

Sözlerimi bağlarken, sözün başında söylediğim gi
bi, yerel yönetimlerin sıkıntılarını ve belediye kesim
lerinde yaşayan milyonların ıstırap ve çilelerini din-
dirici çareleri içinde bulundurduğu, sağlıklı kaynakları 
getirdiği için, elierinizi vicdanınıza koymak suretiyle 
bu Yasaya oy vermenizi rica eder, hepinizi saygıla
rımla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Güven. 
Son söz, Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Dört günden beridir, Cumhuriyet Senatosunun 

tatil günlerine rastladığı halde bu teklifin kanunlaş
ması için, konuşulması için büyük gayret sarf ediyo
ruz. Süreli olarak Senatomuza gelen bu teklifin ya
rın saat 12.00'ye kadar sonuçlanması gerekiyor. Bu
güne kadar kanunun tümü üzerindeki görüşmeleri 
tamamlayamadık. Gruplar adına konuşan, kişisel gö
rüşlerini yansıtan arkadaşlarımız genellikle bu tekli
fin maddelerinde bazı değişiklikler sağlamak suretiyle 
kanunlaşması yönünde birleştiler. Bundan sonra, tü
mü üzerinde ve maddelerle ilgili oylamalara geçiyo
ruz. Bu sırada kanun karşısında grupların ve de se
natörlerin tutum ve davranışları meydana çıkmış ola
caktır. 

Önce, teklifin görüşülmesine başladığımız gün sa
at 17.0,0'de açmış olduğum bir zarftan çıkan mek
tubu size okumak istiyorum. Bigadiç Belediye Baş
kanından aldığım bu mektup aynen şöyle : 

«Sayın Nejat Sarlıcalı. 
Balıkesir Senatörü 
Belediye Meclisimizin 5 Şubat 1979 tarih ve 2 sa

yılı oturumunda, Belediyemizden emekli olan perso
nellerin emekli ikramiyelerinin ödenmesi için maddi 
imkânları bulunmadığı, emekli ikramiyesi ödendiği 
takdirde memurlara maaş verilemeyeceği ve hiçbir 
yatırımın gerçekleşemeyeceğinden emekli belediye 
personellerinin emekli ikramiyelerinin Emekli Sandı
ğınca veya Maliye Bakanlığınca karşılanması için te
menni kararı alınmıştır. 

Bilgi edinilmesi ve bu hususta gerekli işlemin ya
pılmasını zatıâlinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bigadiç Belediye Başkanı 

Hasan Pekdemir» 
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Bu mektubu bir elimden öteki elime aktardım ve 
yanımda oturan Sayın Yerel Yönetim Bakanına uzat
tım ve onun yanında oturan sayın arkadaşımız Kâ
zım Karaağaçlıoğlu'na da okutmasını rica ettim. Bu 
işlem tamamlandı, bu bir. 

Belediyelerimizin, Türkiye'de mevcut 1 723 deği
şik partilere mensup belediyelerin mali durumları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu üyeleri arasında hiç
bir değişik görüş yoktur. O nedenle, evleviyetle bele
diye gelirlerini bir ölçüde artıracak olan bu teklifin 
yasalaşması gerekir ve bunun için de büyük bir gay
retin içinde görünmekteyiz. 

Bana göre, bu teklifin belediyelere gelir getirmesi 
bir yana, bunun kadar önemli başka yönleri de vardır. 
Bunların içerisinde bir tanesi, yerel yönetimler ile 
hemşeri ilişkilerini düzenlemektir. Türkiye'de beledi
yeler ile hemşeriler arasındaki ilişkiler kopmuştur, 
kopuktur. Belediyeler, Maliyeden aldıklar™yardım-
larla hemşerilerine hizmet getirmekte; ama hemşeri
ler belediye giderlerine hiçbir surette katkıda bulun
mamaktadırlar. Bir gidere katkıda bulunmayan bir 
hemşeriye belediyenin hizmet etmesi olanağı ve gücü 
o oranda eksiktir, noksandır. Onun için, evvela hem
şeriler belediyelerine bazı şeyler verecekler ve onların 
karşılığını haklı olarak ve de ısrarla talep edecekler
dir. Bu suretle, demokratik idare içindeki belediyele
rin hemşeriler ile yönetimi arasında belli bir ilişki 
kurulmuş olacaktır. 

Üçüncüsü; belediyeler, bu kanun kanalı ile yöre
nin düzenlenmesinde etkin olacaklardır. Nasıl?.. Bu
gün belediyelerin yaptıkları işler içerisinde, özellikle 
kaldırımları işgal eden kamyonlar, yollan işgal eden 
römorklar, otobüsler; bütün bunlar kentlerin intiza
mını perişan etmekte. Hep tanık olduğumuz biçim
de, kentlerde düzenli bir hayat sürdürülmesini önle
mektedir. Bu Kanunun getirdiği maddelerin içerisinde 
belediyeler, garaj tesis etmek, otopark tesis etmek ve 
mahalleler içerisinde düzenlemeyi aksatan bu gibi 
araçları, topluca garajlarda ve otoparklarda toplamak 
olanağına kavuşacaklardır. Bu da cezai hükümlerle 
değil, bu kammia geforıekte buluna-n mali Mkümler-
le sağlanabilecektir. 

Bunun dışında, yine kentlerin kaldırımları işpor
tacılarla dolmuştur. İşportacıların adedi günden gü
ne çoğalmakta ve hatta yaya geçitlerini tıkamakta
dır. Bunlara her gün tanık oluyoruz. Yine, işgal res
mi ve sair maddi tedbirlerle bunlarda bir nizam ve 
intizam altına, bir disiplin altına alınacaktır ve de 
alınmalıdır. 

Türkiye'de, şehirler bir keşmekeş halindedir. Bu
nu düzenlemek zorundayız. Bunun beraberinde getir
diği bazı vergi yükleri bazı vatandaşlara elbette ki 
hoş gelmeyecektir. Bunun beraberinde getirdiği ceza
lar elbette ki, bazı vatandaşlara hoş gelmeyecektir; 
ama bugünkü Hükümet, bugünkü yönetim, bütün 
bunlara rağmen, oy hesaplarının dışım, çıkarak, şe
hirlerde bu düzenlemeleri sağlayabilmek için bu tek
lifi desteklemeyi cesaretle göze almıştır. Bu her yö
netimin göze alabileceği bir davranış değildir. Nite
kim, Sayın Komisyon Başkanının, bundan önce bu 
tür tekliflerin Hükümetçe nasıl izlenmeyerek, kanun-
laştırılamadığını misalleri ile beyan etti. 

Arkadaşlar; 
Öyleyse, şehirleşmenin giderek arttığı bu ülkede, 

şehirleri yaşanmaz duruma getirmek istemiyorsak, bu 
düzenlemeleri ve1 bunun yanında belediye gelirlerini 
bir ölçüde artırmakta bulunan bu-teklifin kanunlaş
masına yardım etmeliyiz. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, bu teklif ile ayrıca, kentli olmanın vergi

leri getirilmektedir. Kentin olanaklarından yararla
nanlar için, yararlandıkları oranda vergiler getiril
mektedir. Bu teklif ile yine, içinde bulunan öyle mad
deler vardır ki, sırf gelir sağlayıcı maddelerin yanın
da, az önce söylediğim parasal yöntemlerle düzenle
yici sonuçlar getirecek maddeler vardır. Bu derece 
yararlı, bu derece kentleri düzenli bir hale getirecek 
olan bu teklifin bütün Senato üyeleri tarafından des
tekleneceğine kesin inancım vardır. 

Sayın üyeler; 
Bu teklif ile akaryakıttan tüketim vergisi alınmak

tadır. Akaryakıtın tüketim istihsal vergisi bugün şöyle 
uygulanmaktadır : 

Belediye sınırları içindeki akaryakıt istasyonların
dan belediyeler vergi almaktadır. Belediye sınırlarının 
dışında kurulu bulunan ve çalışan istasyonlardan be
lediye hiçbir pay alamamaktadır. Belediye sınırları 
dışında bu nedenle her bayiin ayrı bir istasyonu var
dır. Her akaryakıt bayii, şehrin iç+n4e satmış olduğu 
akaryakıtı belediye sınırlarının dışında satmış gibi 
göstererek, belediyeye ödemek zorunda bulunduğu 
istihlak Vergisinden kurtulmaktadır. 

Bu ayrıcalık bu suretle ortadan kaldırılacak ve 
Akaryakıt Vergisi rafinerilerde uygulanacak ve bu 
suretle belediyelerin sınırları içinde ye dışındaki akar
yakıt istasyonları arasındaki ayrıcalık bir kere orta
dan kaldırıılmış olacaktır. 
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Bu maddeyi kabul etmeyelim mi?... 
Ayrıca, bu teklifin beraberinde getirdiği işgal har

cı, kaldırımların işgal edilmesi, limanların işgal edil
mesi, yolların işgal edilmesi, kamuya ait meydanların 
işgal edilmesi, bütün bunlar vergiden muaf mı tutul
malıdır?... 

Elbette ki; bunlar da vergiye tabi olacaktır ve de 
olmalıdır, 

Bu teklif ile getirilen eğlence ve hizmet işletme
leri vergisi, bu memleketin bugünkü koşulları altın
da, elbette ki eğlencelerden yararlanmış olan insan
lar, bir ölçüde o kentin masraflarına katılmak duru
mundadırlar. Bunlara hiç kimse itiraz etmemelidir. 

Ayrıca, yine bu teklifin getirdiği ilan ve reklam 
resmi hususunda, ilan ve reklamlardan resim alınma
ması gerektiğini kim savunabilir? Elbette ki, bundan 
ekonomik yarar sağlayan insanlar, bir taraftan da bu
nun bedelini belediyeye o kentin masraflarına katıl
mak suretiyle ödemek mecburiyetindedirler. 

Bir başkası tabela ve unvan vergisi. 
Esasen bugüne kadar uygulanan; ama bir disiplin 

altına alınamayan bu vergi de, bu kanunla etkin bir 
hale getirilmektedir. 

Sayın üyeler; 
Üzerinde en çok tartışılan değerlenme resmi hak

kında Sayın Bakanla Sayın Komisyon Sözcüsü ikna 
edici açıklamalarda bulundular. Kentin olanakların
dan yararlanıp, değeri artan taşınmaz mallara sahip 
olan insanlar, elbette ve mutlaka bir ölçüde ve kendi 
etkileri olmadan meydana gelen bu değerin bir ölçü
de bir yanından vergi vererek bu masrafa katılmak 
durumunda olacaklardır. 

Bunun yanı başında bir başkası temizletme ve ay
dınlatma resmi. 

Hepiniz konut sahibisiniz. Bugüne kadar belediye
lerin getirebildikleri temizletme için, belediyelerin 
elektrik idaresine ödemek durumunda bulundukları 
aydınlatma resmi için hangimiz, cebimizden kaç lira 
ödemişizdir?. 

Öyleyse.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mikrofon 

çok açık. Daha yavaş konuşabilirsiniz. 
NEJAT SARL1CALI (Devamla) — Sayın Ege, 

bu Senatoda konuşmasına tahammül edilemeyecek in
sanların başında siz gelirsiniz. (AP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Sarl.calı... 
İSKENDER* CENAP EGE (Aydın) — Daha ya 

vaş konuşabilirsiniz, meydan nutku atmıyorsunuz. 

NEJAT SARLICALT (Devamla) — Onu da he
saba katın. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kabul; 
ama burada senin gibi meydan nutku atmıyorum, pa
lavra da atmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı... 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — İlminizden 

senelerden beridir bu Senato çok yararlanmıştır. Rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, görüşmeler şimdiye 
değin çok iyi bir hava içinde geçti. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Burası nu
tuk yeri değil, birazcık sesini kesiver, dedim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, rica edeyim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne dedim 

Sayın Başkan?.. Hakaret mi ettim?.. 
BAŞKAN — Bir şey demediğiniz için ki, ben hep 

Sayın Sarlıcalfya hitap ediyorum. Ne kadar âdil ha
reket ettiğim meydanda. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tahammül 
edemiyormuş bana. 

BAŞKAN — Sayın Ege, siz haklı olduğunuz için
dir ki, Sayın Sarlıcalfya hitap ediyorum; size hitap 
etmiyorum. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Eğer taham
mül edemiyorsanız kapılar kapalı değil. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, rica edeyim. 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Temizletme 

ve aydınlatma resminin de yine belediyeler tarafın
dan tahsil edilmesi gerektiğinde hiç kuşku yoktur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bak ne 
güzel. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın arka
daşlarım; 

ı Şimdi, bütün bunların içerisinde itiraz edilen ko
nulardan birisi, motorlu kara taşıt vergisidir. Motor
lu kara taşılları yoluyla kentlere giren ya da bir kent
ten çıkıp, bir başka kente giren insanın elbette ki, o 
kentte bazı giderlere katılma zorunluğu vardır. Bu
nun uygulamadaki güçlükleri kısa sürede bertaraf 

J edilebilir; ama evvela şunu kafamıza koymalıyız ki : 
j Bir kentten çıkıp, başka bir kente giden bir insan ve 

de bir yük, mutlaka vergilemeye tabi olmalıdır ve bu 
vergi Hazinenin değil, belediyenin kasasına girmeli-

j dir. Belediyeler ancak bu suretle kente gelen, kent-
| ten çıkan insanları bir yerde izleyebilirler. Bunun 

yanıbaşında, Türkiye'de motorlu kara nakliyatında 
ı şirketleşme esastır, yük nakliyatnda ambarlaşma esas-
j tır. 
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Otobüs firmalarının belli şirketler altında toplan- I 
ması, bu maddenin zoruyla bir yerde toplanması ve 
böylece haksız rekabetten doğan otobüsler ve kam
yonlar arası trafik keşmekeşi bir ölçüde giderilmiş 
olacaktır. Onun için, bazı mahzurları olmakla birlikte, 
uygulamada belediye yetkililerini bu şirketlerin, yük 
ve yolcu taşıyan bu şirketlerin işleri üzerinde izlemeye 
sevk etmek durumundayız. 

Sayın üyeler; 
Şimdi, cezalar konusunda arkadaşım gerekli açık

lamaları yaptı. Gülünç rakamlarla karşı karşıya bu
lunuyoruz. 

Bugünkü uygulamaya göre, bir koyundan, bir ke- I 
çiden 10 kuruş; bir oğlaktan, bir kuzudan 5 kuruş ver- I 
gi alınmasının gülünçlüğünü size izah etmeye gerek 
duymuyorum. Yeni kanunla «50 misli, 50 misli» de
diğimiz şey, koyun için 5 lira, oğlak ve kuzu için 2,5 
lira. Bunun gibi diğerleri de, örneğin; hayvan kesim I 
resmi büyükbaşlarda 150 kuruş, küçükbaşlarda 30 
kuruş. Şimdi, artırılmakla 30 kuruş yerine 15 lira... ! 

Bir başka örnek, kantar resmi; ölçü aletleriyle il
gili kantar başına belediyelerin tahsil etiği para 5 ku
ruş. Bu kanunla getirilen rakam. 250 kuruş. 

Sayın üyeler; 

Öyleyse bu teklif, horozdan, tavuktan, kaldırım
dan vergi alma teklifi değildir. Bu teklif, bugüne ka
dar yapıldığı ve yayılmak istediği propagandaların dı
şında tam anlamıyla bir hemşerilik vergisidir, bir 
kent vergisidir ve bir çağdaş olanaklardan yararlan
ma vergisi ve de mecburiyetidir. Bunların aksaklıkla
rını düzeltmek için 11 nci maddeyi getirmişler, (c) I 
fıkrasıyla Maliye Bakanına, Yerel Yönetim Bakanına 
bazı kararnameleri hazırlamak yetkisini vermişler. 
Biz bu yetkiyi kendilerine veriyoruz; ama şurasını 
söylemeden geçemeyeceğim; Sayın Kafaoğlu'nun 
ifade ettikleri gibi, «Türkiye'de 2 000 belediye var
dır. Her belediye için yapılan tarifeler Bakanlar Ku
rulundan geçirilecek ve böylece 36 000 tane kararna
me imzaya açılacak» gibi bir mecburiyet de yoktur. | 

" * — - • * » > • • • < 1 

Elbette ki, bu sözler biraz karikatürize edilmiştir. 
Yapılacak şeyler son derece basit. Bütün belediyelerin 
nüfuslarına oranla bu bakanlıklar tarafından bir tek 
kararname hazırlanacak ve bu kararname, belediyele
rin karakterine göre değişik biçimlerde uygulanacak
tır, 

Sayın üyeler; 
Sözlerimi bitiriyorum. Mevcut teklif, ülkemizde 

mevcut belediyelere tam anlamıyla olmasa bile, bü
yük ölçüde gelir getirecektir, yarar getirecektir, dü
zenleme getirecektir ve bu yoldan belediyelerimiz 
yine bir ölçüde çağdaş uygulamaların içine girebile
cektir. 

Şu anda aklıma geldi; Türkiye'de bir ikinci konut 
meselesi vardır. Mücavir sahalarda ve onların dışın
da pek çok yörelerde kooperatifler kanalıyla arsalar 
alınmakta, parselasyon yapılmakta, mevzi imar plan
ları meydana getirilmekte; ama o kentin olanakların
dan yararlanan arsa sahipleri, belediye hizmetlerine 
bir türlü katılmamaktadırlar. Hatta spekülâsyon mak
sadıyla yapılan bu tür alımlar bile, bu mecburiyetin 
dışında kalmaktadır. Rica ediyorum, hepiniz bulun
duğunuz çevrenin belediyelerini göz önüne getiriniz 
ve bu belediyelerin içinde bulundukları maddi ve ma
nevi zorlukları gözönünde bulundurdunuz ve ondan 
sonra bu şehirlerimizin çağdaşlaşması konusunda bi
raz cömert davranınız. 

Sizden bunu bekliyor ve bu görüş altında sizlere 
saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 
Yasa teklifinin tümü üzerinde görüşmeler bitmiş

tir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi; 59 oya karşı, 90 oyla kabul edilmiştir. 

1 nci maddeden başlayacağız. 
Değerli üyeler; 
Başkanlık Divanında değişiklik yapılmak üzere 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 15.20 
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ÎKİıNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.25 

BAŞKAN — Başkanvekili Ceııgiıhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 46 ncı Birleşimin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun teklifinin maddelere geçilmesi 
oylanmıştı. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi 

Madde 1. — 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununun 7 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Madde 7. — Yük ve yolcu taşıma ücretlerinden 
belediye payı : 

Bir belediye ve mücavir alan sınırları içinden ha
reket ederek, şehirlerarasında veya yurt dışına yük 
veya yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarının taşıma 
(bilet, fatura, manifesto v. b.) bedellerine; yolcu taşı
malarında c/( 10. yük taşımalarında <7( 5 belediye payı 
eklenir. 

Taşıma bedellerine eklenen paylar, bu taşıtları 
işletenler tarafından bilet ve benzeri taşıma belgesi
nin satıldığı veya düzenlendiği yer belediyesine, kesil
diği ayı izleyen ayın 15 ne; günü akşamına kadar bir 
oeyanname ile yatırılır. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi dinlediniz, üzerinde 
söz isteyen?.. 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ferid Melen. Buyurun efen

dim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bu kanun teklifinin tümü üzerinde yaptığım konuş

mada da arz ettiğim gibi, bu teklifin kanunlaşmasını 
isteyenlerdenim. Bu nedenledir ki, maddelere geçil
mesi lehinde oy kullandım. Yalnız bir şart ile bu ka
nun içinde, bu teklif içinde uygulanmasını mümkün 
görmediğim ve sakıncalı gördüğüm iki, üç madde
nin değişmesi şartıyla. Eğer bunlar değişirse, hiç şüp
hesiz kanunun kabulü içinde oy verecekler arasında 
bulunacağım. 

Değerli arkadaşlar; 
Tümü üzerinde yaptığım konuşmada da işaret et

tiğim gibi, kara taşımacılığından vergi alınmasının 
zorluklan mevcuttur. Bu madde kara taşımacılığını 
vergiye tabi tutan bir maddedir. Tümü üzerinde bu
nun 30 yıllık bir hikâyesini naklettim, şimdi onları 
tekrar etmeyeyim. Tekrar ediyorum; kara taşımacılı
ğından vergi alınması bugünün şartları bakımından 
da çok güçtür. Bununla beraber, büyük bir vergi re
zervi olduğunu da kabul etmek lazımdır. Hakikaten 
kara taşımacılığından tam bir vergi alınabilirse, ciddi 
bir çerçeve içerisine alınabilirse, bütçelerimiz için. 
Devlet bütçesi için veyahut mahalli idareler bütçeleri 
için büyük nispette, büyük ölçüde gelir sağlayacak bir 
kaynaktır ve bu Türkiye'miz için bir vergi rezervidir. 
Öteden beri bunun üzerinde durmuşuzdur. 

Ancak, bu vergiyi belediye gelirleri arasında dü
şünmek de mümkün değildir. Eğer böyle bir vergi alı-
nacaksa, bunun behemahal bir Devlet vergisi olması 
gerekir. Çünkü, kara taşımacılığı sadece belediyelerin 
hudutları içerisinde yapılan taşımacılıktan ibaret de
ğil. Eğer sadece belediye hudutları içerisindeki kara 
taşımacılığı söz konusu olsaydı, o vakit elbette ki, 
belediyeler bundan vergi alırlar. Nitekim, bugün de 
başka adlarla bunlardan vergi almaktadırlar; ama 
söz konusu kara taşımacılığı, bütün Türkiye içerisin
de yapılan kara taşımacılığı, hatta Türkiye dışına ya
pılan kara taşımacılığıdır. 

Böyle olunca, eğer bunu vergilendirmek gereki
yorsa, bu bir Devlet vergisi olabilir. Teknik nedenle 
de buna ihtiyaç vardır; vergi adaleti bakımından da 
buna ihtiyaç vardır. 

Evvela, belediyeler böyle bir vergiyi uygulayamaz
lar. Bu maddede, bir belediye hududu içerisinden ha
reket eden vasıta, bu vergiye tabi; ama hareket, bir 
belediye hududu içerisinde kalsa, belediyelerin bunu 
takip etmeleri bir derece mümkün olur; ama bir va
sıta bir belediye hududu içinden, Hakkâri'den kalka
cak, İstanbul'a, Edirne'ye gidecek; yollarda yolcu ve
recek, alacak yük vereceK, a lacak.. Bunu Hakkâri 

] Belediyesinin takip etmesine, bundan vergi almasına 
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teknikman hiç kimse imkân görmez, mümkün değil
dir. Belediyelerimizin zaten teşkilatı buna elverişli 
değil. Kaldı ki, belediyeler, belediye hududu dışında 
bunu takip yetkisini de haiz olamaz. Belediyeler ancak 
kendi hudutları içerisinde tasarruf yapma yetkisine 
haizdirler. Böyle bir yetkiye da haiz olamaz. 

Bu nedenle, bu olsa olsa, eğer böyle bir vergi ih
das etmek gerekiyorsa, bugünün şartlarını, bizim Ma
liye Teşkilatımız, Maliye Bakanlığımız, Hükümet 
mümkün görüyorsa, bunu bir Devlet vergisi olarak 
ele almalıdır. Bir Devlet vergisi olması lazım gelen bir 
mevzuu bu şekilde, her tarafı açık bir belediye vergisi 
olarak ortaya atmak, hakikaten bu rezervden uzunca 
bir zaman. (Çünkü, fiyasko ile neticeleneceği için) 
vergi almak imkânını da Devlet kaybeder. 

Bu fırtına yaratacak bir maddedir, bunu uygula
yamazsınız, bu uygulanamaz. Tümü üzerinde yaptı
ğım konuşmada da arz ettim. Bir defa sayısı çok, 500 
binin üzerinde mükellef vardır; bu mükellefiyete gi
recek insanların sayısı 500 binin üzerindedir. Tümü 
üzerindeki konuşmamda da arz ettim; tek tük şirket
ler, otobüs, şirketleri, ve saire vardır; ama bunlar 
c/c 1 - 2'yi geçmez. Bu taşımacılığın büyük bir kıs
mını, bir kamyona sahip olan ve daha çok esnaf hü-
viyetindeki kimseler yapar. Yüzbinlerce kamyon şo
förü, arabası ya kendisinindir, yahut bir ortağı var
dır, onundur veya bir adam alıp arabasını bir şoföre 
teslim etmiştir. Bu şekilde bir işletmecilik yapılmak
tadır. Bunların hepsini kavramak, hele belediyeler ta
rafından kavranması mümkün değildir, bir. 

İkincisi, vergiyi doğuran hadise olarak şunu söy
lüyorlar: 

Belediye hududu içinden hareket ederse, vergi 
mevzuuna girmiyor. Belediye hududunun beş kilomet
re ilerisindeki bir köyde karargâhını kurarsa, oradan 
hareket ederse vergiye tabi değildir. Düşünün iki 
mükellef, iki vatandaş, birisi doğru dürüst gelip be
lediye hududu içinden yük alıyor, f', İC. Ötekisi. 
«Canım yükü getirin başka bir vasıtayla şu köye, 
beş kilometre, orada alacağım.» der ve bu, vergiye 
tabi değil. Bu vaziyette iki mükellef bir arada, iki 
vatandaş bir arada eşit rekabet şartları içerisinde ça
lışabilir mi?.. Çalışamaz. Çalışamayacağı için, büyük 
kısmı belediye hududları dışında hareket edecekler
dir. Fiilen bunları kavrama imkânı olmayacaktır. 
Farz edelim ki kavramdı; bir kısmını zorladılar ve 
belediye hududu içinden hareket etti, ücret alacaklar
dır. Bu ücretlerini nasıl kontrol edeceğiz?.. Belediye 
hangi teşkilatıyla kontrol edecek?.. Bunlar beyan 

. 26 . 2 . 1979 O : 2 

i edeceklerdir. Defter mi tutturacağız, faturamı tan
zim ettireceğiz, makbuz bu kullandıracağız? Bunu 

j kullanmadıkları takdirde ne yapacağız?.. Getirilen 
hükümde bunların hiç birisi yok. Düpedüz, «Bu ver
gi alınır» diyor; ama neyle alınır? Bir vergi disiplini
ne ihtiyaç var. Bir vergi matrahı, mükellefi, beyan 

I tarzı, defter tutma ve cezalar gibi bütün bunları ih
tiva etmeyen bir kanunla nasıl vergi alırsınız, bunu 
nasıl düşünebildi? Teklif sahiplerini anlarım, vergi 
mevzuunda belki ihtisasları yoktur. 

Zaten buniar bir uzmana hazırlatılmış bir tasarı 
değil, hiç bir uzman bu kadar saçma sapan iş yapa
maz; ama Hükümet bunu nasıl benimsedi? Ona hay
ret ediyorum. 

Yerel Yönetim Bakanı ve Komisyonu sözcüsü bu
rada konuşurken, «Efendim, 11 nci madde tanzim 
yetkisi vermiştir. Maliye Bakanlığı bunları tanzim 
edecektir..» dediler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamız açıktır, yönetmelikler kanun dışında 

hüküm getiremezler. Hatta Kanun Kuvvetinde Ka
rarname konusunda da, Anayasamız vergileri onun 
dışında tutmuştur. Vergiler için kanun kuvvetinde 
kararname getirilemez. Nasıl yapacaktır?.. Mükelle
fiyet koyamadıktan sonra, bu tanzimi nasıl yapacak
tır?.. Koyamayacaktır. Koyarsa, zaten bu maddeyi, 
Anayasa Mahkemesine götürdüğünüz anda, (kim gi
derse) bu madde iptal edilecektir. Bu da mümkün 
değildir, böyle bir tanzim de mümkün değildir. Bu 
haliyle kalacaktır ve bu haliyle kalan bir maddeyle 
de. bu kadar geniş sathı olan, genişliği olan bir alan
da bir vergi tatbikatı uygulamak imkânı yoktur. Dev
let alırsa bir derece var; Türkiye'nin her tarafında 
Maliye teşkilatı var, hesap uzmanı var, Maliye mü
fettişi var; kovalar, tetkik eder, defterini tetkik eder 
vesaire; ama belediye bunu nasıl yapacak?.. Hele 
kendi hududu içerisinde geçerse nasıl yapacak?.. 
Van'dan hareket eden bir otobüs veyahut kamyon 
Gaziantep'e gelecek, yük boşaltacak, oradan yük 
alıp gidecek ve bir daha Gaziantep'e uğramayacak. 

I Gaziantep Belediyesi bunu nasıl bulacak, yakalaya
cak; hangi vasıtayla, hangi memurla? Tabii bunlar 
mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka nokta daha var; belediye kendi hudut

ları içerisindeki faaliyetlerinden ve kazançlardan ver
gi alır, hizmet götürdüğü vatandaşlardan vergi alır. 
Halbuki, kara taşımacılığında köylülerin de mükel-

I lef i yeti var. Köyülülerin arpası, samanı, hububatı, buğ-
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dayı; yani mahsulünün büyük bir kısmı karadan nakil 
vasıtalarıyla naklediliyor. Şehire götürüyorlar, oradan 
vasıtaya bindirilp götürüyorlar. Belediyenin hizmet 
götürmediği köylüden hangi hakla vergi alıyoruz?.. 
Buna da hakkımız yok. Yerel Yönetim Bakanı halk
çılıktan çok bahsettiği için buna işaret ediyorum; 
yani belediye hududu içinde oturanlar halktır da, 
ötekileri halktan saymıyor muyuz?. Ne hakla vergi 
alıyoruz; hizmet götürmediğin kimseden?.. 

Bu vesileyle ben Hükümete bir teklifte bulunmak 
istiyorum. 

Arz ettiğim gibi, bu maddeyle böyle bir vergi alı
namaz. Bu bir fırtına koparır, hercümerç koparır. Üç 
ay içerisinde bunu değiştirme mecburiyeitinde kalırsı
nız ve dediğim gibi, Parlamentoda vatandaşların hu
zurunda haklı olarak gülünç bir kanun yapma töh
meti altında kalır. Bunu geçirmeyelim. Bunun yerine 
başka bir öneride bulunmak istiyorum. 

Biz motorlu kara taşıtlarından bir vergi alıyoruz. 
Bu vergiyi, 1963 yılında çıkan 197 sayılı Kanunla 
alıyoruz. Bütün motorlu kara taşıtları trafiğe kaydol
mak mecburiyetindedir ve bu sırada da her yıl bir 
vergi verirler. Bu vergi, bu seneki Bütçemize baktım, 
500 milyon lira gelir getirecektir. 

Bu maddeyi alsınlar veyahut Komisyon alsın; bu
nun yerine Motorlu Kara Taşıtları Vergisini iki kat 
artıralım ve bunu hisse olarak belediyelere verelim. 
Mazbut bir vergi vardır, tatbik edilmekte olan bir 
ve.rgi vardır; matrahı, mükellefi, cezası, usulü ve sai-
resi belli olan bir vergi vardır. Tekrar ediyorum; sa
dece bunun nispetini artıracağız ve bunun hâsılasını 
belediyelere vereceğiz; ama Hükümet kara taşımacı
lığını vergi mevzuuna almak istiyorsa, onu da hazır
lar, bir tasarı getirir, hatta belki Motorlu Kara Ta
şıtları Vergisiyle birleştirerek, büyük bir tasarı geti
rir, bu tasarıyı kanunlaştırırız; o vakit bundan Dev
let de ve bilhassa Karayolları da hisse alır. özel ida
reler hisse alır, köyler de bu suretle özel idarelerin 
hizmetlerinlden faydalanmış olurlar ve bu karayol-
larımızı kullanan herkesten bu şekilde vergi almış olu
ruz ve bu gelirle kendilerine de hizmet götürmüş olu
ruz. Hükümet bunu benimserse, sanıyorum ki en 
doğru yolu seçmiş olacaktır. 

Bunun dışında, bu maddede ısrar edilirse ki edi
lebilir, oy çoğunluğuyla çıkarılabilir; ama bunun gü
nahını da buna oy verenler çeker. Çünkü, bu hercü
merç yaratacak bir maddedir. Bunu burada söyle
meyi, bu işlerle uğraşmış bir insan olarak kendime 
vazife sayıyorum, 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler, 1 nci madde üzerinde başka söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Önergeler var, okutuyorum efendim. 
İlk olarak 1 nci maddenin metinden çıkarılmasını 

talep eden önergeler var, o önergeleri okutuyorum 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zili çalmanızı 
rica etsek Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Henüz oylamaya geçmedik efendim. 
Önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
896 S. Sayılı Teklifin 1 nci maddesinin uygulama 

kabiliyeti olmadığı anlaşıldığından, söz konusu 1 nci 
maddenin metinden çıkartılmasını sonraki madde nu
maralarının buna göre düzeltilmesini teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Adnan Başer Kafaoğlu Metin Toker 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi Kemal Cantürk 
BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var, 

okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 1 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinin tekliften çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Elazığ Bolu 
Cahit Dalokay Orhan Çalış 

Balıkesir 
İ. Sıtkı Yırcah 

Gerekçe: 
Devlet gelirleri mahiyeti taşıdığından, bu gelirle

rin Devlet vergi kanunlarında yer alması Anayasa 
emridir. Bu gelirlerin belediyelere tahsisi prensip yö
nünden mümkün değildir. 

î. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Biz önergemizi 
geri alıyoruz ve birinci önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — İfade edeceğim Sayın Yırcah. 
Aynı mahiyette bir önerge daha var, okutuyo

rum efendim, 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 1 nci mad

desinin uygulanma şansı olmadığı Genel Kurul ko
nuşmalarında belirlenmiştir. 

Bu arada Hükümet, karayolu nakliyatında 6 mil
yar liralık vergi potansiyeli olduğu halde, bunun an-
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cak 600 milyonun tahsil edebileceğini tahmin ettikle
rini kürsüden ifade etmişlerdir. Bu itiraf veya açıkla
ma, konan verginin % 90'ının nakliyat işleriyle uğ
raşanların ilave kârları olarak yanlarında kalacak de
mektir. 

Arz ettiğim gerekçe muvacehesinde aşağıdaki tek
lifimin dikkate alınmasına delaletlerini istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Orhan Sezai O'Kan 

Teklif : 
Görüşülmekte olan 896 S. Sayılı Kanun teklifinin 

1 nci maddesinin metinden çıkarılmasını ve müteakip 
maddelerin buna göre sıralanmasını arz ve teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili olarak iki önerge daha var, 

onları da okutayım; sonra önce okuttuğum şu üç öner
ge için müşterek bir işlem yapacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 1 nci maddesiyle de

ğiştirilmek istenen; «5237 sayılı Kanunun 1 nci fık
rasında yer alan yolcu taşımalarıyla ilgili c/r 10 ora
nının % 5'e, yük taşımalarıyla ilgili c/c 5 oranmm 
c/c 2 olarak değiştirilmeline ve belediye ile mücavir 
alan sınırları içerisindeki terminal ve yük arabaların
dan kalkan motorlu kara taşıtlarının bedellerine yol
cu taşımalarında r/c 5, yük taşımalarında % 2 bele
diye payı eklenir» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kastamonu Bolu 
Münif îslâmoğlu Orhan Çalış 

Ankara Elazığ 
Atıf Benderlioğlu Cahit Dalokay 

Balıkesir 
Sıtkı Yıroalı 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geri alıyoruz 
efendim. 

'BAŞKAN — Geri alınmıştır efendim. 
Bu madde üzerinde bir önerge daha var okutuyo

rum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bizim imzamızsa, 
geri alalım efendim. 

BAŞKAN — Değil efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Madde l'le değiştirilen madde 7 nin sonuna, «Bu 
paylar, Maliye Bakanlığınca belirtilecek bir hesapta, 
ulaştırma fonu olarak toplanır ve Devlet Planlama 

I Teşkilatınca yapılacak ulaştırma master planı esasları 
I içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile demiryolu inşa 
I hizmetlerinde kullanılır» paragrafının eklenmesini 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tabii Üye 
I Kadri Kaplan 
J Gerekçe : 
I 1. Bu vergi, mahiyeti itibariyle belediye hizmet

lerini aşan bir kaynaktır. 
2. Alınması Sağlam esaslara bağlanabildiği tak-

I dirde büyük bir miktara ulaşacak olan bu fonun de
miryolu taşımacılığını geliştirecek bir dinamik ola
rak harcanmasında büyük isabet vardır. 

3. Bu konudaki uygun yasa çıkana ve harcan
ma yeri belirene kadar fonun elde tutulmasında za-

I ruret vardır. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
1 nci madde üzerinde 4 önerge vardı; okuttum, 

dinlediniz. Bunlardan 3 önerge Sayın Kafaoğlu'nun 
önergesi mahiyetindedir. Sayın Toker, Sayın Kafa-

I oğlu ve Sayın Hüsamettin Çelebi'nin önergesi, ilk 
önerge. Diğer önerge; Sayın Cahit Dalokay, Sayın 
Orhan Çalış, Sayın Yırcalı'nın önergesi aynı mahi
yettedir. Birleşiyor musunuz eferidiim? 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Aynı mahiyet
te olanlarını geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var. 
Sayın Sezai O'kan, siz de bu maddenin çıkarılması
nı isterseniz, birinci önergeyle birleşiyor musunuz 
efendim?.. 

ORHAN SEZAİ O K A N (Tabii Üye) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Birleşiyorsunuz. 
Şimdi bu 3 önerge üzerinde müşterek muamele 

yapacağım. Bu önergeler üzerinde söz isteyen sayın 
I üye var mı?.. Yok. 

Önergelere Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI HA

SAN GÜVEN (Trabzon) — Söz istiyorum Sayın 
I Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI HA
SAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

1 nci maddenin metinden çıkartılması istenmekte
dir. Sayın Melen de değindiler; büyük çapta gerekçe 
olarak bir Devlet vergisi şeklinde düzenlemeyi öngö-

1 rürler. Hava, deniz, tren yolculuğu Devlet vergisi 
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şeklinde düzenlendiği ve motorlu kara taşıtlarından bu 
amaçla alınacak verg'inin de Devlet vergisi şeklinde 
düzenlenmesini isterler. 

Sayın Başkan; 
Kara nakil vasıtalarından vergi almanın güçlükle

rine konuşmamda değindim. Bu, sadece bu konuda 
değil, gelir vergisinin de ücretler ve maaşlar hariç, 
diğer kesimlerinden vergi almanın güçlüğüne de dik
katinizi çekerim. O da son derece güç, c/c 80'i alına
mıyor. Özellikle tarımdan gelen gelirler son derece 
cüz'i. 200 milyarı aşkın milli gelirin, normal olarak 
20 milyar, civarında vergisi olması lazım gelirken, 500 
milyon civarında vergisi sağlanıyor. Yani, güçlükler 
vergiyi kaldırmak için bir neden olmamalı. «Su in
sanı boğar» diye içmeden de edemeyiz. Bunları oluştu-
ra oluştura, zamanla temeline oturtacağız. 

(Kaldı ki, biraz evvel de belirttiğim gibi, bu güç
lükler kısa devrede giderilebilecek nitel".tedir. Bizler 
de o görüşe doğru itilmekteyiz. En kııa devrede bu 
nakliye sorununu bir vergi içerisinde toplayıp düzen
lemeyi biz de öngörebiliriz. 

Ancak bir sorun var. Bu sorun üzerinde sizleri 
ciddiyetle eğilmeye ve düşünmeye davet ederim. 

Bu düzenleme 1970 yılında tasarı şekline dönüş
tü yasalaşamadı, bu düzenleme 1975 yılında tasarı 
şekline dönüştü yasalaşamadı, bu düzenleme 1977 yı
lında geçmiş hükümetlerce yine tasarı şekline dönüş
tü, yine yasalaşamadı. Dokuz senedir bu kaynaklar
dan bir kuruş vergi alınamaz oldu. 

Yeni gelen bu vergilerle 13 milyar 200 milyon ver
gi öngörülüyor. 1 nci maddenin kapsamında öngörü
len vergi sadece 600 milyondur, fazla bir şey değildir. 

Yalnız bu 600 milyon kapsamlı vergiyi, bu madde 
metinden çıkarınca en azından bu nedenle tasarı Mec
lise dönecektir. Şayet dokuz yıl yasalaşmama akıbeti 
gibi, yemi bir akıbete uğrarsa, bu 13 milyarlık kaynak 
da korkarım ki, senelerce böyle sürüncemede kalmak 
suretiyle bu mahalli idareleri büyük sıkıntılara sokar. 
Eğer küçük bir menfaat sağladığımız bu kesimi düzel
teyim derken, büyük çapta belediyelerin ihtilaf içinde 
bulunmadığımız, hepmizin de öngördüğü 13 milyarlık 
kaynağı yasalaşma olanağından mahrum ederken, bü
yük çapta zarar verme tehlikesiyle de karşı karşıya 
kalırız. 

Yüce Senatodan Komisyon olarak ricamız şu: 
Bu maddeyi bu şekilde geçirelim. Denilen aksak

lığı Devlet vergisi olarak en kısa zamanda düzenlen
me yolunu arayalım, elbirliğiyle çözelim. Zaten bu
nun uygulamasına birkaç aylık daha süre vardır; yeni 

talimatnameler çıkarılacak, yönetmelikler çıkarıla
caktır. Bu düzenleme ile sonuç itibariyle hem mak
sat hâsıl olmuş olur, hem de 10 seneden beri kavgası 
verilen bu tasarı yasalaşmış olur. 

Takdir sizlerindir, saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, netice olarak Sayın Komisyon katılmı

yorsunuz, değil mi?.. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI HA

SAN GÜVEN (Devamla) — Teklife katılmıyoruz, 
bu şekilde yasalaşmasını istiyoruz. Nedenlerini açık
ladım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar mı bu 
önergeye?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Komisyonca açıklanan ne
denlerle Hükümet olarak biz de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyor. 

Sayın üyeler; 
Bu önergeyi şimdi Yüce Genel Kurulun oylarına 

sunacağım; fakat gördüğüm kadarıyla ve önergeler
deki imzalardan anladığım kadarıyla çok hasas bir 
oylama söz konusudur. 

Bu itibarla, Divanın hassasiyetine lütfen itimat bu
yurun ve lütfen tekrar saymamız olursa, herhangi bir 
neticeden diye telakki buyurmayın. Sonucu rahatllıkla 
almanın gayreti içerisindeyiz efendim. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye ka
tılmadı. 

Önergenin dikkate alınmasını; yani bu maddenin 
tekliften çıkarılmasını öneren önergenin dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Çok yakın oylar ve iki üye arasında ra
kamlarda değişiklik oldu. lütfen tekrar oylayacağım 
ve ayağa kalkarak oylama yapacağım. 

Önergeyi kabul eden arkadaşlarım lütfen ayağa 
kalksınlar efendim.. Kabul etmeyenler lütfen ayağa 
kalksınlar efendim. 

Sayın üyeler, bu önerge ad okunmak suretiyle oy
lanacaktır. Divanın kararında devamlı olarak entere
san iki rakam çıkıyor. Ad okunmak suretiyle oylama 
yapıyorum efendim. 

MEHMET ÜNALD1 (Adana) — Oyluyorsu-
nuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlamadım Sayın Ünaldı. 
GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sayın Başkan, 

yeni gelecekleri mi bekliyorsunuz? 
BAŞKAN — Hayır efendim, rakam enteresan, 

elimde. Rica ederim itimat buyurunuz. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önerge 4 oy farkla kabul edildi, nasıl sayılmıyor efen
dim? 

BAŞKAN — Değil efendim, yapmayın efendim, 
itimat buyurun, ben söylüyorum, çok rica ederim. 

Ad okunmak sureciyle yapıyorum efendim, bu
yurunuz. 

MUZAFFER DBMİRTAŞ (Konya) — Adam mı 
toplamak istiyorsunuz? Varsa maddeyi kabul eden 
gelir buraya. 

(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Nermin Abadan -
Unat'tan oyların toplanmasına başlandı.) 

(BAŞKAN — M. Nuri Âdemoğlu?.. Yok. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Oy vermiyo
rum ben. 

BAŞKAN — Peki, vermiyorlar efendim, devam 
ediniz. 

(Oyların toplanmasına devam olundu) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, oylamadan sonra ge

len sayın üye var mı?.. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — «Ka

bul» efendim. 
BAŞKAN — «Kabul» peki efendim. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Oy kullan

mak istiyorum efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, yazını aldım; size 

oylamada sordum «Oy kullanmıyorum» dediniz. Si
zin oyunuzu işleyemiyorum efendim, 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Tutumunuz
dan dolayı efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oy kullanıyor, 

sizin tutumunuzdan dolayı efendim. 
BAŞKAN — Hayır, mümkün değil efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kendileri bura
da, oy kullanıyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, mümkün değil, olmaz. İra
de beyanında bulunmuşlardır. Sayın Sabahattin Sav
cı, oyunuz efendim?.. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, orada Veli Uyar'da «Kabul» dedi, sonra değiş
tirdi efendim. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, oyunuz efendim?.. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — «Kabul» 

efendim. 
BAŞKAN — Babulmüş efendim. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş

kan.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Veli Uyar 
Bey önce «Kabul» dedi, sonra «Ret» dedi. 

BAŞKAN — Efendim, ora'da bir hata oldu. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ben sizin tu
tumunuzdan dolayı sizi boykot etmek istedim. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. Biz de 
boykotu kabullendik, oyunuz olmuyor dedik efen
dim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Oy kullanı
yorum efendim. 

BAŞKAN — O kadar efendim, mümkün değil. 
Başkaca oy kullanmayan arkadaşım var mı?.. Yok. 

efendim, oylama işlemi tamamlanmıştır. (AP sırala
rından gürültüler) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ayıp be,.. 
BAŞKAN — Oyların sayımına başlıyoruz efen

dim. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

iBAŞKAN — Sayın üyeler; 
1 nci maddenin tekliften çıkarılması için yapılan 

oylamaya 163 üye katılmış; bunlardan 79 kabul, 82 
ret ve 2'd'e çekimser oy verilmiştir. Bu suretle öner
ge reddedilmiştir efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ilk yaptığınız iş'ari oylamada 4 fazla idik. İki arkada
şımız sonradan geldi iltihak etti. (AP sıralarından gü
rültüler.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle oy
lama nerede görülmüş? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sözleriniz tutanağa 
geçmiştir. Tamam efendim, başka diyecek bir şey yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nasıl ikinci bir 
oylamaya gidiyorsunuz? Bunu yapmaya hakkınız yok
tur sizin. Yani, göre göre bunu ters çevirmeye hak
kınız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, tamam efendim Tuta
nağa geçti sözleriniz. Başka olacak bir şey yok. Şu 
sıkışık haldir beni açık oylamaya sevk ettiren. Başın
dan beri böyle işte sayın üyeler. Ben tartışma açmı
yorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) - 4 oy fazla idik 
biz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bağırmakla hiç birvşey 
r üzülmez lütfen kabul edin. Tutanağa geçti efendim 
sözleriniz tamam. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O tarafa iki ar
kadaşımız geldi ondan sonra kabul ettiniz. 
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BAŞKAN — Değil efendim, tutanağa geçti söz
leriniz. Teşekkür ediyorum. (AP sıralarından gürül
tüler.) 

Sayın üyeler; 
ikinci bir önerge var, okutup oylarınıza sunaca

ğım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 1 ile değiştirilen madde 7 nin sonuna «Bu 

paylar, 'Maliye Bakanlığınca belirtilecek bir hesapta, 
ulaştırma fonu olarak toplanır ve Devlet Planlama 
Teşkilâtınca yapılacak ulaştırma master planı esasları 
içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyla demiryolu inşa 
•hizmetlerinde kullanılır» paragrafının eklenmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 
Gerekçe : 
1. Bu vergi, mahiyeti itibariyle belediye hizmet-

lerinti aşan bir kaynaktır. 
2. Alınması sağlam esaslara bağlanabildiği tak

dirde büyük bir miktara ulaşacak olan bu fonun de
miryolu taşımacılığını geliştirecek bir dinamik olarak 
harcanmasında büyük isabet vardır. 

3. Bu konudaki uygun yasa çıkana ve harcanma 
yeri belirene kadar fonun elde tutulmasında zaruret 
vardır. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim; önerge 
üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. Kısa 
kısa Sayın Güven. 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet ve Komisyon, önergeye katılmıyor. Öner

genin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önergenin dikkate 
alınması reddedilmiştir efendim. 

AHMET KAR A YİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, yoklama hassas mı efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ekseriyet 
şimdi orada artık. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 1 nci maddeyi ilk okun
duğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yeter artık 
yahu; bir değil, iki değil; Allah Allah.. 

(AP sıralarından gürültüler) 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ne?.. Erkek

sen bir daha söyle. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Delisin. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tuh. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Delisin işte.. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Zırdeli, zır

deli. (AP ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim lütfen efendim, lütfen. 

Lütfen efendim. Sayın Sarlıcaîı yapmayın efendim. 
Sayın Kılıç, lütfen sakin olun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bırakın, bıra

kın efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcaîı, Sayın Sarlıcaîı lüt

fen, lütfen oturun efendim. Efendim oylama yapıyo
ruz. Sayın Sarlıcaîı lütfen efendim, lütfen. 

Tamam efendim, indirin efendim. Önergeyi ka
bul etmeyenler efendim. (AP ve CHP sıralarından 
«Maddeyi, maddeyi» sesleri) Maddeyi efendim, ka
bul etmeyenler.. (AP sıralarından gürültüler) 

Hak veriyorsunuz değil mi efendim şu harekete 
şimdi? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Böyle hareket eder
seniz.... 

BAŞKAN — Çok haklısınız Sayın Köker. 
Buyurun efendim Sayın... 
Ellerinizi indirin efendim, teşekkür ederim. 
Bu madde için de açık oylama yapıyoruz efen

dim. 
Buyurun efendim. Okuyun efendim. (AP sıraların

dan «Ayıp olmuyor mu?» sesleri.) 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Ayıp, 
ayıp!... Utan!.. Milletin reyiyle oynuyorsun. (AP 
sıralarından şiddetli gürültüler.) 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş
kan, kaça kaç. Onu söyleyin. 

BAŞKAN — Açık oylama yapıyoruz efendim. 
(AP sıralarından gürültüler) 

Efendim, bağırmakla bir şeyi çözmek mümkün de
ğil. (AP sıralarından «Sen yaralıyorsun» sesleri.) 

İzin verin efendim, konuşalım. Müsaade buyurun 
müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun.. (Gü
rültüler) 

Bağırmakla bir şeyi çözmek mümkün değil sayın 
üyeler. Bunun gerçeğini öğreneceksiniz efendim, lüt
fen müsaade buyurun. 
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MUSTAFA GÜLCİGİL (İsparta) — Hangi ger
çekse, onu söyleyin?.. 

BAŞKAN — Mecbur değilim, ben bildiriyorum 
efendim. 

MUSTAFA GÜLCİGİL (İsparta) — Mecbur
sun. (AP sıralarından «Mecbursun» Sesleri) 

BAŞKAN — Tereddüt var efendim, oturun. 
ATA BODUR (Ordu) — Sana yakışmıyor. 
BAŞKAN — Açık oylama yapıyoruz efendim. 

lütfen müsaade buyurun efendim. 
Size 'de yakışmıyor Bodur. Size de yakışmıyor. 

(AP sıralarından gürültüler) 
Tamam efendim, açık oylama yapıyoruz efen

dim. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Bu şekilde ya

pamazsınız. 
BAŞKAN — Efendim, Grup Başkanınıza dinle

yin, haber gönderdim. Açık oylama yapıyoruz. (AP 
sıralarından gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Oylamanın şek
lini açıklayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu maddeyi kabul efdenler, «Kabul», 
Reddedenler, «Ret», Çekimser olanlar da, «Çekim
ser» diye bildirecekler. Oylamasını yaptığımız birinci 
maddedir. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, üye iradesini belli ettikten sonra, lütfen siz de 
tekrar ediniz, tutanağa geçmesi bakımından, her üye 
içlin. 

BAŞKAN — Tabii efendim, okuyayım efendim. 
Oylama işlemine geçiyoruz. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin Abadan - Unat' 
dan oyların toplanmasına başlanıldı) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Atalay yok, 
Sayın Atalay yok. 

BAŞKAN — Sayın Köker, ben söylüyorum efen
dim, izin verin de (AP sıralarından «söylemiyorsun» 
sesleri) 

Söylüyorum 'efendim. Anlamıyorum yani, telaşı 
çözemedim ben efenidim. 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN — Oylamadan sonra gelen sayın üye 
var mı efendim?.. («Var» sesleri).. 

Başkaca oylamaya katılmayan üye var mı efen
dim?.. Oylama işlemi tamamlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
1 nci maddenin oylama sonucunu arz ediyorum. 

Oylamaya 164 sayın üye katılmış; 82 kabul, 80 ret ve 
2 çekinser oyla 1 nci madde kabul edilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çok özür dilerim; işari oyla yapılan oylama sonucu 
maddemin reddedildiği hem tarafınızdan, hem arka
daşlarınız tarafından aşağı yukarı açıklandı. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne 'dermek «Aşa
ğı yukarı».. 

BAŞKAN — Nereye açıklandı? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Divan Üyesi ar

kadaşımız buraya kadar geldi, «Madde reddedildi, 
fakat açık oylama yapılacaktır» dedi. 

BAŞKAN — Felaket konuşuyorsunuz Sayın Ucu-
zal. Tamamen aksini geldi size söyledi. İlettim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim, 
öyle değil.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, siz doğru değilsiniz 
her zaman Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşımız 
söyledi. (CHP sıralarından gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O kim oluyor da, 
ona iletiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Tamam efendim. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Hayır lüzum yok. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Madde redde

dildi, tekrar oylamaya koydunuz. 
BAŞKAN — Çok çirkin oluyor, çok çirkin.. 
DİVAN ÜYESİ MUSTAFA ÇELİK (Afyonka-

rahisar) — Ben böyle bir şey demedim. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, oturun efendim, ben 

cevap veriyorum. 
Tamam efendim, bırakın. 
Sayın üyeler; 
2 nci maddeyi okutuyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bir maruzatım var 2 nci maddeye geçmeden. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, çok rica edeceğim. 
Çok sıkışık bir durumdayız. Şunun üzerinde görüşü
yoruz. İzin verin sonunda.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
2 nci maddeye geçmeden önce bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Sonunda söz Vereceğim size efen
dim. Lütfen. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Söz İstemiyo
rum efendim. Söz istemiyorum. Az önce yapılan tar
tışmalar sırasında zatıâliniz meşgulken, Sayın Adnan 
Karaküçük'ün sağında oturan zat bana, benim için 
«Deli» deyimini kullandı. 

Başkan Sayın Sarlıcalı.. 
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NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Siz farketme-
diniz, Zabıtları tetkik edin, gereken işlemi yapın. 

BAŞKAN — Tetkik edeyim. Hay hay, gerekli iş
lemi yapacağım. Tutanakları getirttireyim efendim. 
teşekkür ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
kendisi ne söylemiş arkadaşımıza?. 

BAŞKAN — Onu da tetkik edeceğim efendim. Her 
ikisini de tetkik ederim. 

İkinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi aşağı

daki şekildee değiştirilmiştir. 
Temizleme ve Aydınlatma Harcı : 
Madde 9. — Belediye 'Sınırları ve mücavir alanları 

içinde bulunan ve Emlak Vergisi Kanunu kapsamı
na güren bina ve arsalar; istisna ve muaflıklar dikkate 
alındıktan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak 
Vergisinin % '50'si oranında temizleme ve aydınlatma 
ıharcına tabidir. Mücavir alanlar içinde bulunmakla 
birlikte yolu, suyu veya elektriği götürülmeyen ve te
mizlik hizmetleründen yararlanmayan bina ve arsalar
dan (sınai Ve turistik tesisler hariç) temizleme ve ay
dınlatma harcı alınmaz. 

Son nüfus sayımına göre belediye sınırları içindeki 
kent nüfusu 300 000'i aşan yerlerde, bu oranı bir mis
line kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidür. 

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

Bir vergi dairesinin faaliyet bölgesi içinde yapı
lan temizleme ve aydınlatma harcı tahsilatının ta
mamı belediyelere, Emlak Vergisi payları ile birlikte 
ödenir. Vergi dairesinin faaliyet bölgesinde birden 
fazla belediye bulunması halinde her belediyeye dü
şen pay, son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre he
saplanıp dağıtılır. 

iBelediyeler, ticari, sınai, zirai ve mesleki işletme
leri işletenlerden temizleme ve aydınlatma harcı dı
şında, bu harca tabi düğer emlake göre bu işyerleri 
için yapılan munzam hizmetin karşılığı olarak, bele
diye meclislerinin bu munzam hizmete uygun şekilde 
düzenleyecekleri tarifeye göre bir ücret alabilirler. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi dinlediniz efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Buyurun Sa
yın Hatip. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkan, değerli üyeler; 
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Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılma
sını öngören bu teklif, tümüyle dar gelirlilere, işçiye, 
köylüye, esnafa çok ağır, munzam bir vergi yükü ge
tiren Kanun teklifidir. 

Birinci maddede, şehirde yaşayan esnaf, nakliyeci 
esnafı ve bu esnafın hizmetinden istifade eden sana
yiciler, madenciler ve bunun yanında akaryakıt, odun 
- Kömür nakliyecileri, hammadde getirip, mamul 
madde nakledenler nasıl büyük zararlara uğrayacak 
iseler ve bunların ödeyecekleri vergiler aynen dar ge
lirlilerin üzerine inzimam edecekse; ikinci madde ile 
yapılan tadilâtta da görüyoruz ki, çiftçinin, köylünün 
bilhassa ezileceği ağır hükümler getirilmiş bulunmak
tadır. 

Bir koyundan bir post çıkacağı artık herkesçe 
bilinen bir hakikat olduğu halde, bu teklif sahipleri
nin getirdiği değişiklikle, köylümüzden, çiftçimizden 
bir değil, dört tane post çıkarılmak istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Evvela, mevcut Emlak Vergisi Kanununa göre, tar

ladan, bahçeden <ve üzerindeki binalardan normal ve 
alışılmış bir şekilde Vergi alınmaktadır. 

Bunun üzerinde yapılan zirai faaliyet dolayısıy
la, Zirai Gelir Vergisi tahsil edilmektedir. Gelir Ver
gisi Kanununun kabul edildiği tarihten bu yana Zirai 
Gelir Vergisi mükellefleri, birkaç senede bir çıkarı
lan uzatma kanunlarıyla Götürü Gider Usulüne göre 
vergilendirme imkânına sahiptiler. Bu İktidar, 1978 
senesi sonuna kadar çiftçilerimize getirilmiş olan bu 
dmkânı kaldırmıştır ve yeni bir kanun teklifi getir
memiştir. Bugün çiftçilerimiz, tıpkı bir tüccar, bir sa
nayici gibi Gelir Vergisi mükellefi olarak defteri ke
bir tutmak mecburiyetine 1979 senesinden itibaren 
girmişlerdir. 

Arkadaşlar, 
Bu yetmiyormuş gibi, şimdi de Emlâk Vergisinin 

c/c 50'si nispetinde Temizleme ve Aydınlatma Vergi
sine maruz bırakılmaktadırlar ve Bakanlar Kurulu
nun insafına kalmış olarak da bu miktar, eğer nüfusu 
300 000Ti bulan belediye veya mücavir sahalarda bu 
söz konusu ise, c/c 100 artırılma imkânını bulmakta
dır ki, bir Emlak Vergisi mükellefi ödediği Verginin 
% 100'ne kadar ağır bir mükellefiyete girmektedir. 

Böylece demek ki, bir arazi üzerinden evvelâ Em
lak Vergisi alıyoruz, birinci postu çıkarıyoruz. Gelir 
Vergisi alıyoruz, İkinci postu çıkarıyoruz. İşte, bu 
Temizleme ve Aydınlatma Vergisi de üçüncü post ol
maktadır. 
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Maalesef, bir dördüncü post daha yüzülmek isten
mektedir ki, bunu da son fıkrada, Belediyeler işte 
bu Temizleme ve Aydınlatma Vergisini, Emlak Ver
gisinin % 50'si, hatta % 100'ii nispetinde almalarına 
rağmen, «Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin 
işyerlerinden, bu işyerleri için yapılan munzam hiz
metler karşılığı olarak da ücret alabilirler.» hükmü 
getirilmektedir. 

Arkadaşlar, 
Zirai faaliyetin gösterildiği mücavir arsalar, tarla

lar, umumiyetle belediye hizmetlerinin gelmediği yer
ler olmasına rağmen, bunlardan c/c 100'e varan Te
mizleme ve Aydınlatma Vergisinin alınması kanun
suz olacaktır, hukuka aykırı olacaktır, hak ve adalet 
duygularımıza tamamen aykırı olacaktır. 

'Bu maddenin bu şekilde Sayın Senatodan çıkma
sı, çok maıhsurlu ve Senatonun itibarını zedeleyici bir 
husus olacaktır. 

Binaenaleyh, hu noktada yine birinci maddede ol
duğu gibi, bu dokuzuncu madde değişikliğinin de Ka
nun teklifinden çıkarılması taraftarı olduğumuzu arz 
eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
Bu madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?. 

Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Komisyondan beri devam eden müzakereler esna
sında bu Teklifin tümü üzerinde ve maddeleri üze
rinde tek tek yapılmış olan çalışmalar ve müzakere
lerde, her şeyden önce bu Teklifin kanun yapma tek
niğine uygun hazırlanmadığı ayan ve beyan ortada
dır. 

Şimdi birinci maddede Sayın Kafaoğlu burada 
ifade etti, «Beş gece uğraştım, beş gecede bir madde 
haline getiremedim» dedi. Bu, bininci madde buradan 
şu veya bu şekilde oylandı çıktı. Sonu inşallah hayır
lı olur. 

Gelelim ikinci maddeye; yani daha doğrusu mad
de dokuza (Temizleme ve aydınlatma harcı) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Defalarca okuduğumuz halde, çeşitli tefsirlerle ne 

dediği anlaşılamayan maddelerden birisi de bu. Me
sela burada; yolu suyu veya elektiriği; suyu gidecek 
yolu gidecek veya elektriği gidecek. Yani, suyu yolu 
gidebilir, olmazsa veya elektriği gidebilir. Gayet açık. 
Defaaten söyledik. Şu, hiç olmazsa veya (ve) olması 
lazım, burada düzeltilmesi bağırıyor. «Aman geri gi
der» endişesiyle şunun dahi; bir ta'b hatası filan gibi 

bir yolunu bulup da korkudan düzeltilmeye yanaşıl
madı. Neden?.. Bu geldiği gibi geçsin. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bu madde büyük bir ağırlık getiriyor ve bu 

ağırlığın altından kalkılamayacaktır. Aslında burada, 
'bir tuhaf halin içindeyiz. Şu teklifi muhalefet çıkar
maya çalışacak, iktidar, «Aman bunu önleyelim» diye 
gayret göstermesi lazımken; bir ters oyunun içerisin
deyiz. Şurada, «Sınai ve turistik tesisler hariç» diyor. 
Sayın Kaplan gözüme ilişiyor. Yukarıda bu madde 
üzerinde, şu ibare üzerinde, Sayın Kaplan helki yarım 
saatten fazla konuştu; ama konuşulanlar hiç biri zap
ta geçmiyor bizim Komisyonlarda. Konuşulanlar Ko
misyonlarda havada kalıyor. Komisyonlarda çok gü
zel teklifler yapılıyor, değiştirilmesi gereken noktalar 
çok güzel tebarüz ettiriliyor, önergeler veriliyor; fa
kat konuşma ve müzakere zapta geçmediği için, sade
ce metin üzerinde yapılan değişikliklerle yetüniliyor. 
Konuşmalar, tavsiyeler ve oradaki teklifler havada, 
muallakta kalıyor, sallana sallana yok olup gidiyor. 

Şimdi, niçin sınai ve turistik tesisler harüç?.. Bu 
gayet güzel ifade edildi. Niye sınai tesisten, gerekirse 
turistik tesisden alınmasın da, zirai; şu maddenin ar
kasında bir yerinde ifade ettiği gibi, zirai ve mesleki 
işletmeler; benden önce konuşan Sayın Hatip'in ifade 
ettiği gibi, bir şehrin dışında mücavir arsa veya bel
li olmayan bir yerde kurulacak olan bir fesisin üze
rine gidip yükleneceksiniz ve bu yetkiyi de tamamen 
ıbelediyeye bırakıyorsunuz ve belediyeler, % 50, 300 
hin nüfustan yukarıya da c/c 100 gereken vergilemeyi 
yapacak. Nasıl tahakkuk edecek ve nasıl bir adalet 
temin edilecek ve şu madde her şeyden önce bir ka
nun maddesi olaoak şekilde kaleme alınmamıştır. Bu
nun için, bu maddenin ya Komisyonca geri alınıp dü
zeltilmesi gerekirdi veyahut da burada verilen öner
gelere iltifat edilmesii gerekirdi. Hiç hir şekilde üze
rinde durulmadan geçtiği takdirde; bu aydınlatma ve 
temizlikle ilgili harç meselesi bir baş derdi ve belediye
lerin baş ağrısı olacaktır, vatandaşı taciz etmekten tile
ri gidemeyecektir. Ben, iktidar mensuplarından bir 
inat içerisinde_ bu maddelere hasıl olur diyorlar akıl 
erdiremiyorum ve tekrar uyarmak istiyorum. Şurada 
Senatonun gerektiği ağırlığı gösterip şu düzeltmeme
leri yapabilirdik Ve Senato bundan çok şey kazanır
da; cümlemiz beraber. Bu çıkmasın diye kimsenin bir 
iddiası yok; ama çıkabilecek bir şekle getirme imkâ
nına sahiptik. Bu kudrette insanlar bu çatının altın
da var. Bir inat, bir inatlaşma ve bir direktif içerisin
de böyle geçsin şeklinde buradan geçirilmek gayreti 
bizi birbirimize düşürmektedir. Çok müteessirim, bu 
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maddeyi Komisyon geri alsın ve düzeltsin. Teklifim 
bu, bunu arz etmek için söz aldım teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Bu hususta önergeler var okutuyo
rum efendim, 

Sayın Başkanlığa 
tkinci madde ile tadil olunan 5237 sayılı Kanu

nun 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Elazığ 
Mehmet Münir Daldal Cahit Dalokay 

Ankara Manisa 
Yiğit Köker Oral Karaosmanoğlu 

Ordu Kars 
Atâ Bodur Yusuf Ziya Ayrım 

Madde 9. — Belediye sınırları ve mücavir alanla
rı içlinde bulunan ve EmlâJk Vergisi Kanunu kapsamı
na giren bina ve arsalar; istisna ve muaflıklar dikkate 
alındıktan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen Emlâk 
Vergisinin % 50'si oranında temizleme ve aydınlatma 
harcına tabidir. Ancak, şahsi ikametgâh olarak kulla
nılan bina, kat veya dairelerden bu harç c/c 25 ola
rak tahsil olunur. Mücavir alanlar içinde bulunmakla 
birlikte, yolu, suyu ve elektriği götürülmeyen ve te
mizlik hizmetlerinden yararlanmayan bina ve arsa
lardan (sınai ve turistik tesisler hariç) temizleme ve 
aydınlatma harcı alınmaz, 

'BAŞKAN — Bir önerge daha var; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin, 2 nci mad

desi ile değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinin 1 nci fıkrasındaki (% 100) oranınının 
(% 15) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Balikesir 
Cahit Dalokay İ. Sıtkı Yırcalı 

Kastamonu Ankara 
Ali M'ünif îslâmoğlu Atif Benderlioğlu 

Gerekçe : Kanun teklifinde öngörülen borcun 
nispeti fevkalade yüksek tutulmuş olup, fakir vatan
daşı ezecek niteliktedir. Bu nedenle nispetin ödene
bilir makul bir düzeye indirilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge daha var; 
aynı madde içinde okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 2 nci mad

desi ile değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesiriin 3 ncü fıkrasının sonuna, (Bu harç 

hizmetin fiilen yapılması halinde tahsil olunur) cüm
lesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Balıkesir 
Cahit Dalokay İ. Sıtkı Yırcalı 

Kastamonu Ankara 
Ali Mümif îslâmoğlu Atıf Benlerlioğlu 

Gerekçe : Uygulamada fiilen hizmet yapılmadığı 
halde harem tahsil edilmesi harç prensiplerine uygun 
düşmez. 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır; okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Belediye Gelirleri Kanun Tasarısının 2 nci mad

desi ile değiştirilen 5237 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 2. — 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Belediye sınırları ve mücavir alan
ları içinde bulunan ve 1 1 . 8 . 1970 gün ve 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanunu kapsamına giren bina ve ar
salar, 1319 sayılı Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri hük
müne tabi olan istisna ve muaflıklar dikkate alındık
tan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen emlak vergisinin, 

a) İşyerlerinde i% 05, 
b) Kiraya verilenlerden % 3, 
c) Kiraya verilmeyenlerden % 2 oranında temiz

leme ve aydınlatma harcına tabidir. 
(Diğer iki fıkra, tasarıdaki fıkraların aynı.) 

Elazığ Balıkesir 
Cahit Dalokay İ. Sıtkı Yırcalı 

Kastamonu Ankara 
Ali Münif îslâmoğlu Atıf Benderlioğlu 

Gerekçe : 
Hükümetçe hazırlanan 12.4 .1978 tarihli tasarı

dan (üçüncü kısımda) Emlak Vergisi artırılmaktadır. 
Burada ise Emlak Vergisinin % 50'si denmektedir. 

Yani hem (Temizleme ve aydınlatma harcı) artırı
lıyor. Bir kere de bu harcın bağlı bulunduğu Emlak 
Vergisi artırılıyor. Vatandaş bir kere iki defa vergi 
vermiş oluyor. Bu vergi adaleti ile kabili telif değildir. 
Bu nedenle bu Kanunun 5237 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesini tedil ettiğine göre, tadil edilen Kanunda
ki vergi haddini artırmak kanun teklifine dlaıha uy
gun düşer. 

Oysa ki Hükümet 12 .4 .1978 tarihli Tasarının 
13 ncü kısmında bunlar işyerinde % 0,6, diğerle-
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rinde 4 •olara'k artırılmıştı. O kadar ıkii, nüfusu 300 OOOı'i 
aşan yerlerde bu nispeti bir misline kadar artırmayı 
Bakanlar ıKuruhına bırakmıştı. 

Bu yeni tasarıda ise seyyanen Emlak Vergisinin 
•% 50's>i nispetinde artırmaktadır. Emlak Vergisini 
de artırmak niyetinde olduğuna göre, vatandaşa aynı 
konuda iki vergi yüklüyor. Bu vergi adaletine uymaz. 

Sonra yeni tasarı kiraya verileni de, verilmeyeni 
de aynı tutmuştur. Birisi kazanç sağlamakta, diğeri 
kendi ihtiyacını gidermektedir. Bu da doğru değildir. 
5237 ise bunları ayırmıştır. 

Getirilen hükmü, bu nedenle üçe ayırmak ve üçü
nü de birden usulü ile vergiye tabi tutarak (belirtmek 
suretiyle) daha adil olacağı kanısıyla gelen tasarının 
9 ncu maddesini arz ettiğimiz şekilde değişikliğe tabi 
tutmak zarureti vardır. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var; okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 2 nci mad

desiyle, değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasındaki (% 100) oranı
nın tekliften çıkarılarak, yerine (Belediye hudutları 
içindeki bina ve arsalar için % 15'i, mücavir saha
daki binalar için % 5) ibaresinin ikamesini arz ve 
teklif ederiz. 

'Kastamonu Balıkesir 
Münif İslâmoğlu Sıtkı Yırcalı 

Arikara 
Atıf Benderlioğlu 

Gerekçe : 
Şehir içindeki binalar ile mücavir saha içindeki 

binaların aynı oranda borca tabi tutulması vergi ada
leti prensiplerine aykırıdır. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var; okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 

Kanun Teklifinin 2 nci maddesine bir fıkra eklenme
sini arz ederim. 

Konya 
Ahmet Remzi Hatip 

Üzerinde ziraat işletmesi bulunan zirai faaliyet 
İcra edilen tarlalar, 'bahçelerden alınan Emlak 

Vergisine temizleme ve aydınlatma harcı alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
2 nci madde üzerindeki önergeleri okuttum. Öner

gelerden, sırasına göre çıkarmalar, değişiklik ve ila
veler öne alınmak suretiyle tekrar ıttılaınıza sunup... 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkanım, Ko
misyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında 'efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Önergeleri ve konu
şan üyeleri cevaplamak 'için. 

BAŞKAN — Efendim, toptan yapmıyoruz. Tek 
tek önergeleri işleme koyarken fikirlerinizi soracağım; 
hem Hükümetin, hem Komisyonun tabii. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Her önerge »hakkın
da konuşmama gerek kalmazdı. 

BAŞKAN — Hepsine gerek kalmaz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Önerge hakkında 
konuşmama. 

BAŞKAN — O sonra düşünülür efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Sıtkı Yırcalı ve arkadaşlarının birinci öner

gesi. 
«Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin ikinci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu'maddesinin birinci fıkrasındaki % 100 oranı
nın tekliften çıkarılarak, yerine belediye hudutları 
içindeki bina ve arsalar için % 15'i, mücavir saha
daki binalar için % 5 ibaresinin ikamesini arz ve 
teklıif ederiz.» diyorlar. 

Bu önerge hakkında söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. (CHP sırala

rından «Sayın Başkan, zili çalın» sesleri.) 
Zili çalmıyorum efendim. Gruplar, üyelerinizi ta

kip edin; açık oylamada zil çalınır, bu hallerde değil 
efendim. Lütfen takip edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Doğru da 
efendim, yine de zili çalınız. 

BAŞKAN — Hayır efendim, beni Tüzüğün dışına 
çıkarttıramazsınız. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Söz istiyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Ne zaman anlaş
ma olmaz; açık oylamaya giderse, "çalarım zili üç da
kika. 

Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 
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Önce şunu belirtmek isterim. Önergede bir yan
lışlık var. % 100 oranı İlk teklifte vardı. Millet Mec
lisinde bu % 50'ye indirilmiştir bir defa. % 100- yok. 
Elimizdeki % 5Q'dir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir yanlışlık daha oluyor. Beeldiye ve mücavir 

alanlardaki arsa ve binalardır vergiye tabi olan, ara
zi tabi değildir. Sayın hatip de bu yanlışlığı yaptılar. 
Ha'buki, arazi tabi değildir. Ancak, bu iki sene evvel 
Sayın Demirel'in sunduğu tasarıda vardi. Bu defa da 
ıbu ilerleme vardır; bu bir. 

İkincisii; Sayın Ege de değindiler, % 0,4 yine o ta
sarıda vardı. % 0,4 değildir. Oturulması halinde % 0,2 
rniktarındadır. Çoğu önergeler Millet Meclislinden geç
meden evvelki şekil esas alınarak düzenlenmiştir. As
lında teklif ettikleri % 0,2 kendi oturursa bu tasarı
da mevcuttur. Kiralarda olan yerlerde ise % 0,3'tür. 

Sonuç itibariyle, verilen teklifler de bu Yasa met
nine uygundur. Bu tasarıdaki miktarlar, iki sene ev
velki öngörülen miktarlardan da daha azdır ve onun 
yanı sıra da kesinlikle arazi dahil değildir. 

i«Hizmetin götürüldüğü veya temizlemenin yapıl
dığı» konusuna değindiler ki, «Veya» tabiri iki yıl 
evvelki tasarıda da vardır. Bu nedenle önergelere ka
tılamıyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, Sayın 

Komisyondan bir sualim var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen kürsüden 

ayrılmayınız, soru soracaklar efendim. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, mücavir 

'alan içerisinde bir köy mevcutsa, bu köyün binala
rından, o köydeki arsalardan belediye vergi alacak mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Efendim, mücavir 
alanlarda vergi almanın yolu, elektrik, su veya hiz
metin getirilmesi kapsamıma bağlı. Bunlar getirilme
di mi alınmayacak ve bunlar arsalardan da alınacak; 
ama araziden alınmayacak. (AP sıralarından «Hangi 
hizmet» sesleri) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Köye gelirse köy
den de alınacak mı; onu söyle. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin de ha
tip açıklasın. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Mücavir alanda 
elektrik, su veya hizmet getirilirse... 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
bir soru da ben sormak istiyorum. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Tek tek soralım efendim, müsaade 

buyurun. 
Efendim, evvela Sayın Yırcah soru sormak istedi

ler, sonra size vereceğim Sayın Akşit. 
Buyurun Sayın Yırcah, sorunuzu sorunuz. 
İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, köy

lere götürülen elektrikler bugün belediyeler yoluyla 
değil, ya Devlet yoluyla yahulta (Şimdi kalktı, tama
men Devlet yoluyla götürülmektedir) TEK yoluyla 
gitmektedir. Bu bakımdan, hizmet mevzubahis değil
dir. Yine Sayın Ferid Melen'in sorduğu soru bugün 
için de cevaba layık bir sorudur; cevaplanması gere
kir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Akşit, buyurun efendim. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Denizli'nin 21 kilo

metre mesafesinde 32 köy mücavir alan dahiline alın
mıştır. Belediye buraya hiçbir hizmeti götürmedi, 
ama mevcut elektriği ve suyu var. Bunlardan vergi 
alınaca'k mı alınmayacak mı? 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Öğrendiniz soruyu efendim; lütfen cevaplayın. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — «Mücavir sahalar 
içinde bulunmakla beraber, yolu veya elektriği götü
rülmediği için, belediyelerce yapıldığı zaman temiz
leme ve aydınlatma hizmetinden yararlanmayan bel
de kesimlerinde bulunan emlak ve temizleme ve ay
dınlatma harcı alınmaz.» 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Kim söylüyor 
onu?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Demirel'in 
tasarısı. (AP sıralarından «Demirel ile ne ilgisi var?..» 
sesleri) 

Gelelim buna... 
GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Efendim, önün

deki maddeye bak. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Geliyorum efen
dim, aynen geliyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben de anlaya
madım, müsaade buyurun. 

Sayın Güven, kim söylüyor dediniz?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Devamla) — İki sene evvelki ta
sarı. 
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GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Maddeyi an
lamıyor musun?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen. 
Sayın Güven... 
'MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Demlirel 

üle ne ilgisi var?.. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, ben 

idare ediyorum Oturumu. 
Buyurun Sayın Güven, siz ne söylediniz; anlama

dım. Bunu soruyorlar. Soruları kesin, «Evet» veya 
«'hayır» diyeceksiniz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Biraz evvel söyle
dim de anlaşılmadı. Şimdi bu tasarıyı yine okuyo
rum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Tasarıyı herkes 
okur. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Okuyarak cevap 
veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okuyarak cevap verecek
miş. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Cevap ver. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, taham

mülümüz var, diniliyoruz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Tasarıdaki metinle 
cevap veriyorum, aynen. 

BAŞKAN — Dinleyeceksiniz efendim, Komis
yon. 

©uyurun Sayın Güven. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — «Mücavir alanlar 
içinde bulunmakla birlikte yolu, suyu veya elektriği 
götürülmeyen ve temizlik hizmetlerinden yararlan
mayan bina ve arsalardan temizleme ve aydınlatma 
harcı alınmaz.» Son derece açık. Onu demek istiyo
rum; gayet açık. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ol
madı sbu cevap. 

BAŞKAN — Öyle söylüyor efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Gayet açık. 
BAŞKAN — Sayın 'Karamullaoğlu, buyurun, siz 

soruyordunuz. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Vaz

geçtim efendim. 
-BAŞKAN — Başka sorusu olan?.. 
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ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ol
madı bu cevap olmadı. Bilmiyorsa otursun. 

BAŞKAN — Olmaz olur mu efendim. Verdiği 
cevapta olur diye bir şey yok. Cevabı bu efendim. 
Oyunuzu ona göre verirsinliz efendim. 

Buyurun Sayın Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Ben soruyu dalha sa

rih olarak ifade edeyim. Belki anlayamadı arkada
şımız. Denizli'ye 21 - 22 kilometre mesafede 32 ta
ne köy mücavir alan dahiline alındı. Bakanlar Ku
rulu kararıyla. Belediye yol götürmedi, su götürme
di, elektrik götürmedi; ama yolu da var, elektriği de, 
suyu da var. Bunları Belediye değil Devlet getirdi. 
Vergi verecek mi vermeyecek mi?.. Onu soruyorum. 
Kendisi cevap vermeyecekse Sayın Bakan cevap ver
sin. 

BAŞKAN — Efendim, o köy vergi verecek mi 
vermeyecek mi?.. Kısaca alınacak veya alınmayacak. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Efendim, elektriği, 
suyu veya temlizlenme hizmeti getirilmedikçe alın
maz, getirirse alınacak. (AP sıralarından «Var, mev
cut» sözleri) 

Madde açık. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Mev

cuttur tekrar getirilir mi?.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakkia. 
Sayın Bakan, önerge hakkında söz istiyorsunuz. 

Buyurun. 
Sayın Bakan, sizi buraya çağırmamın sebebi, ev

vela önergeye katılmadığınızı ifade ederken onların 
soruları gelecek. Önergeye katılıp katılmadığınızı ifa
de edin, ona göre söyleyin ef endiim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkanım; 

Öncelikle Hükümet olarak önergeye 'katılmıyo
ruz efendim. Sebep : 

İzin verlirseniz soruyu yanıtlayayım. Mücavir alan
lar içerisinde bir köy varsa, bu köyden temizletme, 
aydınlatma harcı alınacak mı?.. Soru bu. 

Sayın Başkanım; 
Yasadan ne anladığımızı bundan önceki oturumda 

arz etmiştim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — «Ne anladığı

mız» ne demek?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen. Sizin anlamanız 

matlup değil. Dinliyoruz efendim. 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım; 

Mücavir alanlar içinde bulunmakla birlikte, yolu, 
suyu veya elektriği (Buraya açıklık getirmekte yarar 
vardı, onun ııçin arz ediyorum) Üçünden hepsi de
ğil, sadece bir tanesi ve ayrıca temizlemenin yapıl
mış olması. Bir köy düşününüz, o köyün elektriği 
bugün alabilir, doğrudur; ama o köye elektriği TEK 
vermiş ise, Köy Elektrifikasyonu vermiş ise, buna 
belediye ışık getirmediği için elbette aydınlatma res
mi almayacak 'buradan. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Kanun maddesi. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim lüt

fen. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Efendim, kanun maddesi sa
rih. Bir belediye (Arz ediyorum) su, yol, elektrikten 
bir tanesini götürmüş ise; madde eğer, su, elektrik, 
yoldan birisi var ise deseydi, o zaman dediğiniz doğ
ruydu. Vergi alırdınız. Madde açık, götürmüşse di
yor, varsa demliyor. Götürmüşse; eğer bu götürme 
hizmetini belediyenin dışında bir kamu kuruluşu gö
türmüşse tabiatıyla alınamayacak bundan aydınlatma 
resmi efendim. Madde açık. 

BAŞKAN — Alınamayacaktır diyor efendim. 
Di'kkat buyurun. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Temizletme şarta bağlıdır 
zaten. Temizlediğiniz sürece alacaksınız. Eğer bir be
lediye gerçekten köyü temizliyorsa elbette alacak. 
Bu hizmet karşılığıdır; alacaktır. Götürmüyorsa al
mayacaktır. Maddenin kapalı olan bir yanı yoktur. 
Arz ederim efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Sorular 
var efendim. 

Sayın Dalokay, buyurun. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Bakan 
dediler ki, belediye tarafından elektrik götürülmemiş; 
fakat TEK tarafından götürülmüşse vergi alınma
yacaktır; fakat bu gibi belediye hudutları içerisine 
alınmış köylerin elektrik tesisleri belediyeye devre
dilmektedir. Bu hal vukuunda köylerden vergi alına
cak mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, anlaşıldı mı efendim?.. 
Eğer 'bu köy hizmeti belediye olduğu zaman, beledi
yeye devredilmiş ise gene belediye buradan bu ge
rekli vergiyi alacak mıdır diyor efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
ÜEMİR (Devamla) — Efendim, arz edeyim. Pratik-

I te olan şu efendim. Mücavir saha içinde olan köyle
rin elektrikleri devredilmiyor. Belediye hudutları, 

I tam anlamıyla belediyenin hizmet götürdüğü hudut
lar gerçekte Yasadaki tarifine uygun belediye hudut-

I lan. Mücavir saha anlamında değil; imar sahası içi
ne alındığında bu devir işlemi yapılmakta, aksi hal
de devir yapılmamaktadır zaten. Yapılması demek, 

I imar planlama hudutları içine girmiiştir o köy; tabii 
ondan sonra artık köyden değil, iköy hükmi şahsiye-

I tinden değil, belediyenin bir mahallesinden söz et
mek gerekiyor; köy hükmi şahsiyeti kalktığı için el-

I bette o zaman vergi doğar efend'im. 
I BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurun. 
I Tek tek soralım efendlim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
köyde şimdi elektrik var. Denizli'nin 32 köyünde 

I elektrik var, yol da var, su da var. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Eskişe-
I hir'i söyle.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Bu elektrik 

I hizmetini; yolu, suyu belediye yapmadığı için vergi 
I almayacağız» dediler. Mücavir saha içine alındı, be-
I lediye iki çöpçü gönderip o köyü temizletirse, aydın-
I latma ve temizlemeyi beraber mi alacak, yoksa te-
I mizletme ücreti ne olacak?.. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. Anlaşıldı değil 
I mi efendim?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Anlaşıldı efendim. 

I Efend'im arz edeyim : 
Hizmete asıl olan, sürekliliktir Sayın Başkanım. 

Bir defaya, iki defaya mahsus temizlemeler, olsa ol-
I sa, ek veya özel ücret tarifesine girer. Yasanın bura-
j da maksadı, sürekliliktir. O hizmeti üstlenmektir sü

rekli olarak. 
O nedenle, elbette arızi hizmetlerde ancak yapıl

dığı zaman alınabilen, sürekli olarak alınmayan bir 
durum doğacaktır. Böyle bir süreklilik olmadığı için 
de bir vergi alınmayacaktır tabiatıyla. 

BAŞKAN — «Vergi alınmayacaktır» diyorlar 
efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DE MİR (Devamla) — Olsa olsa «Ek ücret» dediği
miz son fıkrayı onun için düzenledik zaten madde
de; ek ücret alınabilir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır Sayın 
Başkanım. 

I BAŞKAN — Öyle diyor efendim. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
arızi değil. Belediye, «Hudutlarım içerisine aldım» 
dedi, devamlı da çöpçü gönderiyor. O halde hangi 
ücretti alacaktır?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Arz ettim efendim, aydınlat
mayı değil, temizletmeyi alacaktır efendim tabii ki. 
Hizmet yapıyor ve alacak... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nispet nedir 
Sayın Başkanım?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Hizmet, temizliğini yapmak, 
çöpünü almaktır efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nispet nedir?.. 
BAŞKAN — Pardon, «Nispet» diyorlar Sayın 

Bakan. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
o zaman mahalle olur; belediye hudutları içinde. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Böyle de mü
cavir alan olur mu 22 nci kilometrede?.. 

BAŞKAN — Olsun efendim, müsaade buyurun. 
Rahat rahat gidelim sonuca. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Böyle soru olur 
mu Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Efendim, soru soruyor, niçin mü
dahale ediyorsunuz?.. Gayet tabii sorulur efendini. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Bu ne bi
çim soru Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sorusunu siz tayin etmeyeceksiniz 
üyenin efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Harcın nispeti, Emlak Ver
gisinin :C/c 50'sidir. Bu gibi hallerde ayrı bir nispet 
söz konusu değildir. Ancak, madde, nüfusu 3C0 bini 
'aşan yerlerde diğer yasa maddelerinde olduğu gibi 
Hükümete bir yetki veriyor, dilerse onu bir katına 
kadar artırabilir; yani alınan Emlak Vergisinin ıC/c 50si'. 
nispetinde harç alınacaktır, Yasa yürürlüğe girdiğin
de bu nispet uygulanacaktır; ama diğerlerinde oldu
ğu gibi, 20. - 30 - 50 kat artırmaya nasıl yetkisi var
sa Balkanlar Kurulunun, bunu da nüfusu 300 binden 
yukarı yerlerde (Aşağısında bu yetkisi de yok Ba
kanlar Kurulunun. Bu nispet tekdir onlarda) tunu 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ege, buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, biraz önce konuşurken ifade etmeye çalıştım. 

Sayın arkadaşımın misali tipiktir. Suyu, yolu, elek
triği tamam köy ( 1 - 3 - 5 tane) mücavir alan ola
rak kaJbul edilmişse, 'bu mücavir alan içinde köy gö
ründüğü takdirde, bu eskiden yapılmış da olsa, be
lediye tarafından yapılmamış dahi olsa, belediye mis 
gibi bu madde içerisinde o köyden, hem aydınlatma 
hem de temizletme vergisi alabilir. 

BAŞKAN — Sayın Ege, soru mu?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sorudur. 
Şimdi Sayın Bakan «Mücavir alanlar içinde bu

lunmakla birlikte, yolu, suyu ve elektriği götürülme-
yen» diyor. Aslında, bu belediye tarafından götürül-
müşse olması lazımdı; yani beeldiye tarafından mü
cavir alanlar içinde bulunmakla birlikte, yolu, suyu 
veya elektriği götürülmüşse, olması lazım. 

Böyle olunca, ihtilaf doğacaktır ve belediyeler gö
türmediği yol, su, elektrik içlin vergi alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen soru efendim, soru. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tamam 

Sayın Başkan, bunu lütfen aydınlığa kavuştursunlar. 
BAŞKAN — Hayır soru istiyoruz efendim. Soru 

kısmına geldik lütfen. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu nasıl 

olur; lütfen izah etsinler. 
BAŞKAN — «Nasıl oluyor» diyorsunuz. Peki 

Sayın Bakan, anlaşıldı mı efendim?.. 
* YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim arz ettim demin. 
Burada götürülmeyenden maksat, belediye tarafın
dan bu hizmetin yürütülmesi. Elektriği belediyeler 
kendi adlarına, doğrudan Türkiye Elektrik Kurumun
dan alır, kendi mahallelerini aydınlatırlar. Köyler ise 
belediyelerin şebekelerine bağlı olmayıp, doğrudan 
doğruya TEK şebekesine bağlı oldukları için, Yasa 
açık, diyor ki; belediye «Sen benimsin» dedi ve ken
di şebekesine bağladı, ilişkisini köy elektrifikasyonun
dan ya da TEK'ten kestli ve kendi mahallesiymiş gibi 
aydınlattı. O zaman alacak, aksi halde almayacak. 
Açık efendim madde. Tereddüt uyandıran bir yan 
göremiyorum burada. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Çağlayangil, yazdırmışsınız efen

dim. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, bir 

sorum var. 
Efendim, sırada arkadaşlar var, lütfen. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakanın izahatıyla maddenin ya
zılış biçimi arasında çelişki var. Bunun izahım Sayın 
Bakandan rica ediyorum. Sayın Bakan buyuruyorlar ki, 
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«Hizmet belediye tarafından götürülmüşse alınır, gö-
türülmemiişse alınmaz.» Madde öyle bir şey söyle
miyor. Madde menfisinden yazmış. ı«Belediyece mü
cavir sahalarda elektriği, yolu, suyu götürülmeyen-
lerden alınmaz» diyor. Bu, götürülenlerden alınır de
mektir. Halen benim oturduğum köyde belediye ol
mamasına rağmen, elektrik de var, su da var, yol 
da var; ama belediye getirmemiş. Götürülmüş; faili 
meçhul, belediyeye izafe etmiyorum. 

Bakanın bu izahatıyla maddenin yazılış biçimi 
birbirini tutmuyor, izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soru olarak efendim, soru olarak 
Sayın Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — So
rum şu : Bakanın izahatıyla maddenin yazılış biçimi 
arasındaki çelişkiyi izah buyursunlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir çelişki görüyorsa
nız lütfen izah ediniz. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, aslında mad
de metniyle arz ettiklerim arasında bir çelişki yok. 
Belki olsa olsa açıklamam daha açık, Yasa maddesi 
belki biraz kapalı; bir çelişki yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Rendeci, buyurunuz efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Gö-

türülmeyen faah meçhul, belediyeye izafe etmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, böyle dediler 
efendim. 

Sayın Rendeci, buyurunuz. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

halihazırda Türkiye'deki belediyelerin yüzde 80'inden 
fazlası elektriği TEK'ten alır, tarife gereğince vatan
daşa satar. Bu elektrik, belediyenin elektriğidir. Bele
diye bu elektriği götürdüğü zaman, köyün bir ma
hallesine uzattığı zaman, belediye mi götürmüş ola
cak, TEK mi götürmüş olacak?.. Bu cihetin aydınla
tılmasını istiyorum; bir. 

İkincisi; Sayın Komisyon Başkanı konuşurken 
bir ciheti belirttiler. Mücavir sahada arsa, bina ve 
arazii... Türkiye'de bugün mevzuat içerisinde, müca
vir saha içerisindeki arsayı, binayı ve araziyi tefrik 
eden hukuk kaideleri var mıdır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurunuz Sayın Bakan, bunda cevaplayacak kı

sım görüyorsanız, lütfen ifade buyurun. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Efendim, maddede «Bina ve 
arsa» tabiri vardır, arazi zaten yoktur. Açıklık ge
reği kadar vardır Sayın Başkanım. 
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I BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederiz. 
I Sayın Ayrım, buyurunuz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Cevaplandı mı 
Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Öyle efendim, Sayın Bakanın cevabı. 
Buyurunuz Sayın Ayrım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Durumdan 
gözüküyor ki, bu maddenin yazılış şekliyle realiteler 
arasında çelişki var. Belediyelerin durumu malum. 
Şimdi, parti durumunu nazarı itibara alarak mücavir 

I sahayı köye alacaktır. O partinin paralelinde olma
dığı için, icabında bir çöp arabası gönderecek, «Bu
yurun, ben sizin hizmetinizdeyim, verin verginizi» 
diyecek. 

Şimdi, bu maddede bir çelişki olduğuna göre bir 
açıklık getirsinler. 

BAŞKAN — Soru efendim, soru... Soruyu anla-
I yamadım efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Beyefendi, işi
tiyoruz, arkadaşımız ifade etti. Denizli'nin 20 kilo
metre dışındaki 32 köy mücavir saha olarak alını
yor. Şimdi bunlardan mesela (A) köyüne belediye 
yol hizmeti götürmüştür. Acaba aynı belediye oraya 
bir çöp arabası götürmek suretiyle diğer hizmetlerin 

I de parasını alacak mıdır, almayacak mıdır?.. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, arz ettim 
efendim. Temizletme ve aydınlatma iki ayrı harçtır. 
Bunun ikisi birden, yüzde 5'C'si oranında alınacaktır 
demektir. Yalnız temizletme yapılırsa, temizletmeye 

I ilişkin hizmetin karşılığı harç alınacaktır. Hem ay
dınlatma, hem temizletme yapılıyorsa, tamamı alına-

| çaktır. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Belli mi, o 

belli mi?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
1 DEMİR (Devamla) — Belli efendim. Temizlemenin 

görünen yanları vardır. Her gün evin çöpünü alıyor
sanız, orayı temizliyorsunuz demektir. Demin arz 

I ettim; «Arızi olan hizmetler, devamlılık arz etme-
I yen hizmetler elbette sürekli harca tabi olmazlar.» 

dedim. Yürütmeyi sağlayacak olan Bakanlık, yetki 
maddesine dayanarak buna daha açıklık ve işlerlik 
getirecektir, bundan endişe etmemek gerekir efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
I Sayın Zeren, buyurunuz efendim. 
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MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Bakan, bu 
Kanunun meriyetinden evvel yapılmış imar planı 
tadilattı, bu verginin doğmasına vesile olacak mı ol
mayacak mı?.. Örneğin; 2 ay evvel bir imar planı 
değişikliği yapılmıştır. Yarın bu Kanun meri ola
caktır. Belediye, bu değişikliğe, 2 ay evvel yapılmış 
olan 'bu değişikliğe, yani meriyetten evvel yapılmış 
olan bu değişikliğe dayanarak vergi salacak mıdır, 
salmayacak mıdır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz; yani Sayın Bakan, 
makabline şâmil midir diyorlar. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim, bu değerlendirme 
resmi ile ilgili bir soru olsa gerek; temizletme, ay
dınlatma ile imarın bir ilgisi yoktur, yanlış anîama-
dımsa. Bir sonraki madde ile belki ilgisi olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Buyurun 
Sayın Eriş. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Bazı ilçeler yakınların
da olan köyleri doğrudan doğruya belediye hizmet
leri içerisine almışlardır. Buraya elektrik de götürül-
memiştir, su da götürülmemiştir; ama belediye hiz
metleri içerisindedir. Mücavir saha ile de alakası yok
tur. Buralardan da vergi alacak mısınız?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Sayın Ba
kan ilk soru gibi... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DBMİR (Devamla) — Evet efendim, hizmetler götü-
rülmemiş ise, hiçbir vergi alınmayacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, «Alınmayacak» diyorlar. 
Buyurun Sayın Titrek. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sayın Başkan; 
Sayın Bakan maliyecidirler. Farzedelim ki, kendisi ya
rından itibaren Denizli Vergi Dairesi Müdürlüğüne 
tayin edilecek. Denizli Belediyesinin de 21 kilomet
re uzaklıkta 32 köyü vardır. Buralar da mücavir 
sahalar olarak Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleş
tirilmiştir. 

ŞOmdi Sayın Bakana Vergi Dairesi Müdürü ola
rak soruyorum : Biraz evvelki izahlarında dediler 
ki, «Temizletmeden ve aydınlatmadan hangisi yapı
lacaksa, o alınır.» Kanunu 'bir daha okuyalım; «Em
lak Vergisinin Çf 50'si oranında temizleme ve ay
dınlatma harcına tabidir.» Temizleme gitmiş, aydın
latma gitmemiş... Sayın Bakana (A) köyündeki mü
kellef vergisini yatırmaya geldiği zaman, şu Kanuna 
göre c/c 50 tahsilat yapmak mecburiyetindedir. Bu 
Kanunun dışında aydınlatmaya ve temizletmeye hangi 
tarifeyi, nasıl tatbik edeceksiniz?.. Bu bir. 
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İkincisi : Mücavir alanlar içerisine alındığına gö
re, Denizli Vergi Dairesi Başkanı (A) köyüne gitmiş, 
(A) köyündeki mükellef bina vergisini yatırmaya 
geldiği zaman, acaba kendisi mi diyecek veyahutta 
belediyeden mi yazı alacak?.. Temizleme gitmiş, harç 
gitmiş midir?.. Vergi dairesi bunu nasıl takdir ede
ceklerdir?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Efendim ben orada açıklama 
yaparken, özür dilerim ikilemi şöyle yaptım; eğer 
yanlış ifade ettimse özür dilerim. Bu harç tektir, ta
rife tektir efendim, haklısınız. «Harcın alınabilmesi 
için bir ikilem yapıyoruz» dedim. Birisi; yol, su, elek
trik. Bunun üçünün birden olması gerekmez, bunun 
bir tanesinin olması yeterli ve temizletmenin de sürek
li olarak yapılması gerekir; yani vergi doğmanın iki 
şartı var : Yol, su, elektrik hizmetlerinden bir tanesi 
ve artı temizleme. Eğer bunlar olmuş ise, harç doğ
muştur. Bir defa % 50'si ödenecektir. 

İkilemi ben ikiye bölünmüş hizmetler anlamında 
arz ettim. Haklısınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Demirtaş 
buyurunuz. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sorumu arkadaşım sormuş oldular. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan ikinci sualime cevap vermediler. Vergi 
dairesi nasıl tefrik edecek?.. 

BAŞKAN — Efendim ikinci soruları varmış, onu 
tamamladınız. «Nasıl ayıracaksınız?» diyorlar. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DBMİR (Devamla) — Evet, «Şu hataya vergi dairesi 
düşerse ne olur?» buyurdunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Diyorlar ki, «Vergi 
dairesi ne suretle bunu tahsil edecek; vatandaş mı 
müracaat edecek?» diyorlar. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Mücavir alana 
alınmış, Vergi Dairesi Müdürü olarak siz de bunu 
Bakanlar Kurulu kararından öğrenmiş oluyorsunuz. 
Hizmet gitmiş, gitmemiş bilmiyorsunuz tabii; ama 
şu Kanunun tatbik etmek mecburiyetindesiniz. (A) 
köyündeki bina vergisini yatırmaya geldiği zaman 
c/c 50 tahsil etmekle mükellef oluyorsunuz. Bunu na
sıl tefrik edeceksiniz?.. Belediyeden yazı mı alacak
sınız, yoksa direkman vergi dairesi müdürlerinin tak
dirine mi bırakacaksınız?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim, Yasanın 11 nci mad
desinin verdiği hükme göre, ilgili bakanlıklar; arz 
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ediyorum efendim; velevki orada yetkim'iz olmasa 
bile, 11 nci madde hiç olmasa bile; yürütmeye yet
kili olan bakanlık; yasaların açık olmadığı, ya da yo
ruma mütehammil olduğu, ya da farklı yoramlana-
bilirlik olanakları olan maddelerini açıklarlar. «Tü
zük» dediğimiz şeyler, «İzahname» dediğimiz şey
ler, «Genelge» dediğimiz şeyler bu maksat için hu
kuk geleneğimizde vardır efendim. İlla 11 nci mad
denin olması gerekmez. Olmasa bile, şuradaki sağlık
lı işlemeyi sağlayabilmek için, ilgili bakanlık, Yerel 
Yönetim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, mücavir alan
lar içerisine alınmalardan sonra, belediyelerin ilgili 
dairelere neleri bildireceğini, bu harç yönünden han
gi işlemlerin yapılacağını yönetmelikle saptarlar; sap
tanacaktır efendim, ona açıklık getirilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Köy ve bele

diye arasında ihtilaf çıkarsa, kim halledecek?.. 
BAŞKAN — Tamam efendim, karşılıklı yok Sa

yın Titrek; o kadar efendim söylediler. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DBMİR (Devamla) — İhtilaf çıkması halinde, ver
giye itiraz edildiği gibi, harca da itirazın mercileri 
vardır, ihtilafı orası halledecektir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ben sormadıkça cevap 
vermeyin efendim. Teşekkür ederim. 

Sayın Demirtaş buyurun efendim. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Benim so
racağım soruyu Sayın Titrek sordular efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bir köye 

TEK tarafından elektrik götürülmüş iken, mücavir 
saha içine alındığında, belediye, köyün TEK'ten al
makta olduğu elektriği kendisine bağlarsa, kendi hak
kına; bu belediye tarafından götürülmüş mü telakki 
edilecek?.. 

Ayrıca, köyün içmesuyu kendi menbaından sağ
lanıyorsa, belediye şehrin herhangi bir şebekesine bu 
suyu bağlarsa, köy bu sudan istifade edecek midir?.. 

Bir köyün yolu vardır, ama bu yolda en ufak bir 
değişiklik yaptım diye, bu köye hizmet götürdüm, 
diye temizleme ve aydınlatma için belediye vergi ala
cak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim buyurun. 
Sayın Bakan kısaca açıklar mısınız? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DBMİR (Devamla) —• Sayın Başkanım, bir köy, 
elektrik almakta olan bir köy, ileride belediye hudut-
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lan içerisine alındığında elektrik hizmetlerini eğer 
belediyeye devretmiş ise, yani TEK şebekesinden çı
karak doğrudan belediye şebekesine bağlanmış ise, 
yanlış anlamadımsa... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, şimdi 
burada köy kendi elektriğini köye giren şebekeden 
temin etmişse, ama köyün rızası olmadan belediye, 
«Ben senin elektriğini kendi şebekemden veriyorum.» 
diye trafosuna bağlarsa, köyün rızası olmadan, 'bu 
harçları alacak mı?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Anladım Sayın Çalış. 

Sayın Başkan, 
Kendileri de ifade buyurdular; bir köyün enter-

konnekteden çıkıp beeldiyenin bir mahallesi gibi, 
belediyeye bağlanabilmesi, önce köyün kararına bağ
lıdır, buyurduğunuz doğrudur. Böyle bir şey olma
dan belediyenin kendi hukukunun dışında bir köyün, 
«Senin elektriğini buradan kestim, ben vereceğim.» 
demesi olanağı yoktur, hakkı yoktur, bu, bir ihtilaf
tır zaten. 

Ancak, beeldiye hudutları içerisine girme kararı 
alındığında, hizmet belediye tarafından verilecekse; 
elektrik önceden TEK tarafından getirilmiş olmasına 
rağmen, çünkü, hizmet vermenin bir riski, bir bedeli 
vardır, bu tamiri de kapsar, bakımı da kapsar onu 
belediye yapıyorsa, elbette aydınlatma vergisini ala
caktır efendim. Yapmıyorsa, almayacaktır Sayın 
Bark anım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Güîcügil. son soru sizin efendim buyurun. 

Bağlıyoruz artık sorulan. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş
kan, demin arkadaşlarım soracağım suale muvazi bir 
soru sordular; fakat ben iyice andınlanmadım ve Ka
nunu da yeniden gözden geçirdim, bir sarahat göre
medim. Arkadaşların verdiği misali yine vereceğim; 
Denizli Belediyesine bağlı mücavir sahası içerisine 
alınmış olan köylerin yolu, suyu, elektriği gitmiş. Bu
raya bslediye çöp arabaları göndermiş ve muntaza
man gönderiyor; bunlardan bu vergi alınacak mı?.. 
Arkadaşlar temizleme ve aydınlatma vergisi alına
cak mı, dediler ve nispeti ne olacak, dediler. Fakat 
görülen hizmet sadece temizlik hizmetidir, bu işte 
temizlik hizmetine karşı alınacak vergi yine % 50 
midir, yoksa bir puan dahilinde mi alınacak?.. Ka
nun metninde böyle bir sarahat ben göremedim, ken
dileri görüyorlar mı?.. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Kısaca Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, temizletme, ay
dınlatma harcı tek bir harçtır; nispeti tektir, matra
hı bellidir. Ancak Yasa, bu tek harcın alınmasını iki-
Jemli bir şarta bağlamış; yol, su, elektrikten bir tane
si ve temizlik hizmetinin yapılıyor olmasına bağla
mıştır. Yani, vergiyi doğuran olayın iki şartı vardır; 
ama verginin tek tarifesi vardır, tek nispeti vardır. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, bu
yurun efendim. 

Sayın üyeler, birinci önergeyi sizlere okuttum. 
Ancak, şu maddeyi te'krar okumak lüzumunu hisse
diyorum sayın üyelere, hafızalarını tazelesinler diye, 
kendilerine yardımcı olmanın gayreti içerisindeyim. 

«İşari oy sayısının belirlenmesi. 
İşari oyları, Başkanla kâtipler birlikte sayarlar. 

Bunlar; el kaldırmak suretiyle verilen oyların mik
tarında anlaşamazlarsa veya çoğunluğun mevcut olu
şunda şüpheye düşerlerse veyahut beş üye tarafın
dan ayağa kalkmak suretiyle oylama istenirse, ayağa 
kalkmak usulüne başvurulur. 

Bunda da anlaşamazlar veya şüphe ederlerse, açık 
oya başvurulur. 

Oylama esnasında kimseye söz verilmez.» 
Sayın üyeler; 
1 nci maddede ve onun önergelerinde yaptığımız 

oylamalarda bu maddeye uyduk. Önce işari oya baş
vurduk, sonra ayağa kaldırmak suretiyle oylamaya 
başvurduk. Çünkü, tereddüde düştük ve oy sonuçla
rını açık oylamada gördünüz, 81, 82, 79, 78 rakam
ları ile çok yakın birbirine ve vicdan huzuru ile so
nucu sizlere ilan edebilmek için en sonunda açık oy
lamaya Divan baş... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Önce siz uyun bun
lara. 

BAŞKAN — Rica ederim, ben konuşuyorum efen
dim. 

Başvurmuştur ve bundan sonra da... 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evvela siz saygılı 

olun efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kökcr, lütfen efendim, izin 

verin artık, birazcık Divana saygılı olun, rica ede
ceğim. 

Bundan sonra da aynı yöntemi uygulayacağımızı 
ifade ederim. Zil için söyleyen sayın yönetici arka
daşıma da ifade ediyorum; ancak açık oylamalarda 
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| üç dakika zil çalınır, diğer zamanlarda sayın grup-
I 1ar üyelerini burada bulundurmaya mecburdur, yok-
I sa kimse bunun sorumluluğunu üzerine almaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
I bir dakika müsaade eder misiniz efendim?.. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal, ben bir ne-
I ticeyi belirtmek için maddeyi okudum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
I bu açıklamanızdan sonra bendenize de bir im'kân 
I verirseniz bu açıklamanıza karşı cevabımı açıklaya-

I y ,m-
I BAŞKAN — Hayır efendim, bir tartışma açmak 
I için söylemedim, maddeyi okudum, hafızalarınız ta-
I zelensin diye. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
I 18 senedir burada işari oyla neticeye varılmadığı tak-
I dirde ayağa kalkılarak sayılır ve netice böyle netice-
I lendirilir; ama siz evvela işari oy, sonra sayım, son-
I ra da kalkıp zamanı geçirerek açık oylamaya gider

seniz, dışarıdan da arkadaşlar toplanır gelirse, birta-
I kim arkadaşalar önce müstenkif kalır, daha sonra-
I dan durum sizin bu tutumunuzla değişik bir duruma 
I gelirse, sonuç neticede böyle muallel hale gelir. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
I Efendim şimdi, okuduğum önergeyi kısaca tek-
I rar okuyup oylarınıza sunacağım. Çünkü, 6 - 7 öner-
I ge vardır, karıştırmışsınızdır, onun için ifade ediyo-
I rum. 

Sayın İslâmoğlu, Sayın Yırcalı ve Sayın Benderli-
oğlu'nun müşterek önergeleridir, okuyorum : 

(Kastamonu Üyesi Ali Münif İslâmoğlu, Balıke
sir Üyesi İ. Sıtkı Yırcalı ve Ankara Üyesi M. Atıf 

I Benderlioğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmadılar. Bu önergenin dikkate alınmasını oyla-
I rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler ... 
Önerge kabul edilmemiştir efendim. 
İkinci önergeyi arz ediyorum : 
«Sadece işyerlerinde binde 5, kiraya verilenlerde 

c/r 3, kiraya verilmeyenlerde -c/c 2 oranında temizle-
l me ve aydınlatma harcına tabidir» diyen ve Sayın 
I Cahit Dalokay ve arkadaşlarına ait önergedir. 
I Biraz evvel önergeyi ve gerekçeyi okutmuştum... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan,, bin-

I de mi, yüzde mi?.. 
I BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeler ev-
J velce okundu. Eğer istiyorsanız, hepsini tekrar ben 
I gerekçesiyle beraber de okuturum. 
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İşyerlerinde binde 5, kiraya verilenlerde c/c 3, ki
raya verilmeyenlerde % 2 oranında temizleme ve ay
dınlatma harcına tabidir» diyen önerge. 

Komisyon katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önerge
ye katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Cahit Dalokay, Sayın Sıtkı Yırcalı, Sayın 
Atıf Benderlioğlu ve Sayın Münif îslâmoğlu'na ait 
üçüncü önergeyi okutuyorum : 

«Bu harç, hizmetin fiilen yapılması halinde tah
sil olunur.» 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Deminki sorduğumuz 
sualde Sayın Bakan «Hizmetin fiilen yapıldığı yer
lerden vergi alınacaktır» dediler. Peki. şimdi nasıl 
katılmıyorlar?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okuyarak oylarınıza sunaca
ğım. Yine Sayın Yırcalı ve arkadaşlarına aittir. «2 nci 
madde ile değiştirilmek istenen 9 ncu maddenin 1 nci 
fıkrasındaki 0£ 100 oranının, (}x 15 olarak değişti
rilmesi» istenmektedir. 

Komisyon katılıyor mu efendim?... 

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

BAŞKAN — Hükümet?... 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dini. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon, önergeye ka
tılmıyor efendim. Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Gene, Sayın Cahit Dalokay ve arkadaşlarının; 
Yiğit Köker, Münir Daldal ve Oral Karaosmanoğ-
lu, Yusuf Ziya Ayrnrfa ait önergeyi okuyup, oyla
rınıza sunacağım. 

Gene, birinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştiril
mesi istenmiştir: 

«Şahsi ikâmetgâh olarak kullanılan bina, kat ve
ya dairelerden bu harç !% 25 olarak tahsil olunur.» 
anafikrini işleyen ve daha evvel de okumuş olduğu
muz bu önergeye komisyon katılıyor mu efendim?... 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önergeye 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Remzi Hatip'e ait önergeyi... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Baş
kan, Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımız yanlış 
anladıklarını ifade ettiler, açıklama yapmak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Açıklama tabii hakkınız buyurun. 
Önergeyi kısaca gene Yüce Kurulun ben ıttılaına 

arz edeyim: «Üzerinde ziraat işletmesi bulunan, zi
rai faaliyet icra edilen tarla ve bahçelerden alınan 
Emlâk Vergisine temizleme ve aydınlatmalar harcı 
alınmaz.» şeklinde bir değişiklik önergesidir efen
dim. 

Buyurun. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 

Başkanım, değerli senatörler; 
Sayın Komisyon Başkanı Hasan Güven Beyefen

dinin, benim önergem üzerine bina ve arsaların ver
gisi söz konusudur, tarlalardan ve ziraat yapılan ara
ziden vergi alınmamaktadır, buyurdular: fakat Tür
kiye'de. dikkat buyurulursa şöyle vaziyet vardır efen
dim. 

Eskiden teşekkül etmiş belediyelerin hudutları 
bellidir. Buna mücavir alan ilâve edilmiştir; fakat 
kentleşmenin hızlandırılması için, mesela Konya'nın 
Hadım. Karaman, Bozkır gibi dağlık bölgelerindeki 
küçük kasabalar belediye şekline getirilmiştir ve bun-
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ların hudutları, eskiden beri alıştığımız belediye hu
dutları gibi değildir, köyün, kasabanın, diğer köyle 
çizilmiş olan hududunu ihtiva etmektedir. Binaen
aleyh, üzerine ziraat yapılan bağlar, bahçeler bu be
lediye hudutları içerisindedir ve imar planı tatbikatı 
da oraya girmişse, buralar arsadan maduttur; ama 
minelkadim burada ziraat yapılmaktadır. 

Mesela İzmir'in Balçova'sında, Narltdere'sinde, 
Güzelbahçe'sinde; buralar belediyedir, fiilen yetişmiş 
portakal bahçeleri vardır, ama imar planı buraları 
parsellemiş ve arsa haline getirmiş olmasına rağmen 
ecdadından kaldığı gibi buralar bahçe olarak kulla
nılmaktadır. 

Bu sebeple, fiilen zıraatle işgal edilen, fakat imar 
planında arsa olarak görülen yerlerden siz, arsa ver
gisi üzerine, aydınlatma, temizletme harcını da alır
sanız, bu, demin arz ettiğim gibi, zirai araziden alı
nan postalara bir ilave posta daha ilave edilmiş olur. 

Bunu arz etmek istiyorum; bilhassa bunun ek 
bir fıkra olarak maddeye ilavesini arz ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Önergeyi okudum efendim. Bu önergeye komis

yon katılıyor mu?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önerge

ye katılmıyor. Önergenin mahiyeti, bahçe ve bağ
ların bu vergiden muaf tutulması, mahiyetindedir 
efendim. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Önergeyi kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Atıf Benderlioğlu ve Sayın Hayrettin Erk-
men'in bir önergesi daha var, arz ediyorum: 

Sayın Başkanlığa 
«Maddeye açıklık kavuşturmak için, elektriği ve 

suyu mahalli belediyelerce götürülmeyen ve temiz
lik hizmetlerinden yararlanmayan bina ve arsalar
dan temizleme ve aydınlatma harcı alınmaz.» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Giresun 
Atıf Benderlioğlu Hayrettin Erkmen 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... 
M. ATIF BENDERLİOĞLU (Ankara) — Söz 

istiyorum, Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. ATIF BENDERLİOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Tatbikatta pek çok ihtilaflara yol açacağına şüp

he etmediğim bu maddenin, bir dereceye kadar açık
lığa kavuşturulması için, bir teklifimiz var. 

Demin Sayın Bakan da buradan izah ettiler. Yal
nız belediyelerce yapılan hizmetler karşılığında (Elek-
rik su gibi) buradan harç alınacaktır. Binaenaleyh, 
maddenin tümünden, yalnız belediyelerce yapılacak 
olan hizmet karşılığı, anlamı çıkmıyor. Biliyorsunuz 
ki, elektrik, su ve yol hizmetlerini yalnız belediye 
yapmıyor, devlet de yapıyor. Bir karışıklığa mahal 
vermemek için ve maddeye açıklık kavuşturmak için, 
şu önergeyi, şimdi Sayın Başkanın okuduğu önerge
yi takdim ediyorum: 

Önergemizde diyoruz ki, «Maddeye açıklık ka
vuşturmak için, elektrik veya suyu mahalli belediye
lerce götürülmeyen ve temizlik hizmetlerinden yarar
lanmayan, bina ve arsalardan temizleme ve aydınlat
ma harcı alınmaz.» 

Bu şekilde maddenin değiştirilmesini ve diğer 
bir fikir olarak da, Yüce Heyetinize arz etmek isti
yorum; şu önergelerle birlikte, maddenin komisyona 
şevkini ve iyi kodifiye edilmesini, iyi bir hale geti
rilmesini, açıklığa kavuşturulmasını rica ediyorum. 
Yoksa, tatbikattan mükellefler çok sıkıntı çekecek
lerdir. Bu maddeyi mutlaka açıklığa kavuşturmak la
zımdır. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler; 
Önergeyi dinlediniz ve önerge sahiplerinden Sa

yın Benderlioğlu açıklama yaptılar. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?... 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor 
mu efendim?... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye 
katılmıyor. 

Önergenin... 

M. ATIF BENDERLİOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan münhasıran «Belediyeler için» 
diye burada kürsüde ifade buyurdular. Neden katıl
madıklarına hayret ettim. Kendi fikirleridir efen
dim. 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Madde açıktır efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Görüşleri efen
dim o. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Bir önerge daha var, onu da okuyup oylarınıza 

arz edeceğim. 
Önerge, Sayın Gürhan Titrek'in önergesidir ve 

«9 ncu maddesinde yapılan değişikliğin, metinden 
son fıkrasının çıkarılması» demektedir... 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sayın Başkan, 
önergemi izah etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Muhterem Baş
kan, aziz arkadaşlarım; 

Şu vereceğim izahatı, bilhassa hasseten çok rica 
ediyorum, dikkatle dinlemenizi. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci 
maddesi vardı. Bu 21 nci madde «İlan ve Reklam 
Resmi» diye geçerdi. Ama, Anayasa Mahkemesi bu
nu iptal etmiştir. İptal ediş sebebi; muhtelif dava
lar nedeniyle Anayasa Mahkememiz bunu iptal eder
ken, aynen şu hükümleri kullanmıştır. Der ki: 

«Bir vergi, resim veya harcın alınabilmesi için, 
asgari hududuyla azami hududunun kanunda belir
tilmiş olması lazımdır. Bu belirtilmez de, keyfi bir
takım tarifeler tanzimine kalkılırsa, birtakım suiis
timaller olur.» denmiştir ve buna istinaden de iptal 
edilmiştir. Hakikaten bu Kanunun 21 nci madde
sine istinaden bazı belediyeler 500 bin liraya yakın 
tabela resmini mükellefe yüklemişlerdir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin buradaki esprisi 
ne?... Diyor ki; «Bir vergi veya resim, harem tah
sili için kanunda asgari ve azami hadlerinin belirtil
miş olması lazımdır. Belirtilmez ise. böyle bir vergi 
tahsil edemezsin. İptal ederim.» Sayın Taylan'ın da 
iştirak ettiği Anayasa Mahkemesinin üç tane böyle 
kararı vardır. 

Şimdi, Kanunun son fıkrasını, çıkarılmasını iste
diğim fıkrayı okuyorum: 

«Belediyeler, ticari, sınai, zirai ve mesleki işlet
meleri işletenlerden temizleme ve aydınlatma harcı 
dışında, bu harca tabi diğer emlake göre bu işyerleri 
için yapılan munzam hizmetlerin karşılığı olarak be
lediye meclislerinin bu munzam hizmete uygun şekil
de düzenleyecekleri tarifeye göre bir ücret alabilir
ler.» 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Alabilirler. 
GÜRHAN TİTREK (Devamla) — Alabilirler ta

bii. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, burada tarifenin azı çoğu belirtilmemiştir. 

Tam manasıyla belediye meclislerinin yetkisine bıra
kılmıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal etme ihtimali; 
«İhtimali» değil, evvelki kararları olduğuna göre 
c/c 100'dür ve Anayasaya aykırı bir hükümdür. 

Bu itibarla evvelkileri de gözönüne alarak, (Sa-
ın Taylan'ı arıyorum, yok. Parti disiplini içerisinde 
belki atlar, evvelki kararını inkâr mahiyetinde el kal
dırabilir diye ikaz edecektim; çıkmışlar. Ondan da 
memnun oldum.) Anayasaya aykırı bir hükmü kabul 
etmemenizi, önergeme iltifat buyurmanızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 

«YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlar

dır. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Önergeyi kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 2 nci mad

desi, Belediyeler Kanununun a ncu maddesini teşkil 
eder. Maddeyi okuduğumuz şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de okunduğu gibi kabul edilmiştir efendim. 
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VI. — OİSİPİ 

1. — Gaziantep Üyesi Mehmet Kılıç a iki ihtar 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
3 ncü maddeye geçmeden, Sayın Sarlıcah'nın bir 

teklifi elimize geldi. Kendisine biraz evvel hakaret 
edildiğini ifade ettiler. Eski tutanakları getirttirdim. 
Gerçekten orada Sayın Mehmet Kılıç'ın (Bilhassa be
nim üzerinde durduğum) kişisel hiç bir sebep yok
ken sarf etmiş olduğu kelime üzücüdür. Dememesi 
lazım arkadaşına. 

Sayın Kılıç, bunun için zatı âlinize bir ihtar ce
zası veriyorum ve infaz ediyorum. Birleşimin sonu
na kadar o maddedeki hakkınız bakidir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne söylemiş bu
rada, onu söyleyin? 

BAŞKAN — O kadar söyledim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — O ne 
içindir, bildiriniz? 

BAŞKAN — Söyledim efendim. Tamam efen
dim, ben söyledim ve infaz ettim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Mu
kabele etmişti, onu söylüyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mukabele etmiş
ti, mukabele ettiği söz sahibine ne veriyorsunuz? 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — «Tuh» 
sözü mü? 

BAŞKAN — Değil efendim. O hakaretten sonra 
olmuş. Benim uygulamam öyle. Lütfen, kâfi efen
dim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Beyefendi, kar
şılığını vermişim ben kendisine. 

BAŞKAN — Efendim o sonradan. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Karşılığını 

verdim. 
BAŞKAN — Tamam efendim. Ben birleşimin 

sonuna kadar sizden bir talep bekliyorum. Meseleyi 
çözelim; lütfen çözelim. 

Teşekkür ederim efendim. (AP sıralarından gü
rültüler). Tamam efendim, bir şey yok efendim... 

MEHMET KILIÇ {Gaziantep) — Aynen sözleri
me devam ediyorum. 

BAŞKAN — Bunu büyütmeyin efendim; bir şey 
yok... (AP sıralarından gürültüler). 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sözlerime ay
nen devam ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sarlıcalfnın söy
lediklerini de biz bize havale ediyoruz. (Gürültüler) 

:İN CEZALARI 

BAŞKAN — Sonradan oldu efendim, tamam. 
Sayın. Rendeci siz çok eski bir parlamentersiniz, 

yapmayın!.. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Başka

nım... 
BAŞKAN — Efendim, madde 3'ü okutuyorum. 

(AP sıralarından gürültüler). 
Sayın Kılıç size bir ihtar cezası verdim ve infaz 

ettim. Lütfen, oturumun sonuna kadar da... (AP sı
ralarından gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler). 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Neyi infaz edi
yorsun beyefendi? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mukabele oldu
ğunu biz size söylüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim lütfen bir noktada bera
ber olalım; anlaşalım efendim. Anlaşalım bir yerde. 
Nedir iddialar?.. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Söylediğimi 
okuyun. 

.BAŞKAN — Tamam efendim. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Okuyun, din

leyelim. 
BAŞKAN — Okudum ve istemiyorum o kelime

leri tekrarlamayı. Kâfi efendim, ben bitirdim o ko
nuyu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, durup 
dururken bir laf söylenmez ki. Vardır bir sebebi. 

BAŞKAN — Ben tutanaklarda bulamadım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde tuta

nakları getirtiniz. 
BAŞKAN — Getirttirdim, tamam efendim. 
Buyurun efendim, madde 3'ü okutuyorum. (AP 

sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa

yın Başkan, böyle şey olmaz. 
BAŞKAN — Bir şey yok efendim bunda, bir şey 

yo>k. (AP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar). 

YİĞİT KÖK ER (Ankara) — Böyle şey olmaz 
Sayın. Başkan. 

BAŞKAN — Nedir efendim, istediğiniz?.. (AP 
sıralarından gürültüler). 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Başkan 
ne söylemişim, okur musunuz? 

BAŞKAN — Bakın efendim, okudum ben onu. 
istemiyorum tutanaklara geçmesini. 

YİĞİT KÖK ER (Ankara) — Tutanaklara geç
mesini istemiyor musunuz?.. Zaten zabıtlarda o söz. 

81 — 
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BAŞKAN — «Mehmet Kılıç (Gaziantep) - De
lisin.» diyor. 

Sayın Sarlıcalı «Tuh» diyor. Sayın Mehmet Kı
lıç, «Delisin işte>x diyor. 

Ne yapayım, yapmayın efendim. (AP sıralarından 
gürültüler). 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sonra 
sonra.., 

BAŞKAN — Bu işte efendim, tutanak bu. (AP 
sıralarından gürültüler). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Olmaz Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Devam edeyim. (AP sıralarından 
gürültüler). Devam edeyim efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Zabtın 
devamı var, yalnız o kadar değil ki... 

BAŞKAN — Bana bu lazım, bu şey. (AP sırala
rından gürültüler). 

ÖMER NACt BOZKURT (Gümüşhane) — Böy
le idare olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, neyi savunuyorsu
nuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Elbette «Tuh» 
diyen adama bir şey söylenir. 

BAŞKAN — Denmez efendim. Ben sebebiyet ve
rene veriyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Niçin «Tuh» 
demiş? «Tuh»ı diyen adama bir şey söylenir. 

BAŞKAN — Ben sebebiyet verene ceza veriyo
rum. Takdir hakkımı öyle kullandım. Teşekkür ede
rim efendim. (AP sıralarından gürültüler). Mühim 
değil. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Cezanız haksız
dır Sayın Başkan. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kılıç, bunu çözmemiz müm

kün. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

savunmamı yapmak istiyorum. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ayıp, ayıp. 
BAŞKAN — Olay mı çıkartmak istiyorsunuz Sa

yın Köker, nedir derdiniz? 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Başkan. 

müsaade buyurun. (AP sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Ne yaptık efendim? (Gürültüler) 
Evet, değil efendim, şimdi ona lüzum yok. (AP 

sıralarından gürültüler). 
Diyeceğiz, isterseniz veririz efendim; devam ede

riz ona. 
Buyurun. 

MEHMET KİLİÇ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
isterseniz üyeyi doktora gönderin, deli raporu ala
caktır. (CHP sıralarından «Ayıp» sesleri ve gürültü
ler). 

BAŞKAN — Sayın Kılıç size ikinci ihtar cezası
nı... (CHP sıralarından gürültüler). 

Bir dakika efendim, bir dakika. 
Sayın Kılıç size ikinci ihtar cezası veriyorum ve 

infaz ediyorum efendim. (AP sıralarından gürültü
ler). 

Ettim efendim. Şu kelimeler buna müstahak ol
du. Kafi efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
evveliyatı var, karşılıklı sataşma var. 

BAŞKAN — Fayda yok. Böyle bitmez Sayın 
Ucuzal, görüyorsunuz devam ediyor. (AP sıraların
dan gürültüler). Ne istiyoruz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Tuh» diyen 
adama ceza verilmez, «Deli» diyen adama ceza ve
rilir mi?.. 

BAŞKAN — Derse, ona vereceğim, bekliyorum, 
bir hareket etsin vereceğim. Ben veririm. (AP sıra
larından gürültüler). 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Eğer 
«Tuh» demek bir şey ifade etmezse, ben size «tuh» 
diyebilir miyim? Olur mu böyle şey? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Keyfine göre ida
re ediyor... 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ayıp!.. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) —- Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Şimdi ne istiyorsunuz, bana lütfen 

bir kişi konuşsun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (Gürültüler). 
Lütfen siz susun, ben bir kişiden dinleyeyim. 
Buyurun. (AP sıralarından gürültüler). 
Lütfen dinleyelim efendim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Böy
le idare olmaz. 

BAŞKAN — Siz eski bir idarecisiniz efendim, 
dinleyin. 

Buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sizin okuduğunuz zabta sadık kalarak, evvela Sayın 
Sarhcalfnın «Tuh dediğini»: söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Evvela değil, sonra. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok efendim. 
Durup dururken niçin ona söylesin de başkasına söy
lemesin. Bana niçin söylemedi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal tutanağı okuyorum. 
Buna itimat buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evvela oradan 
geldi. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Beyefendi, ben 

burada oturuyordum. 
BAŞKAN — Tutanağı okuyorum artık. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Daha öncesini 

lütfen okuyun. 

BAŞKAN — Öncesini de getirttireceğim, sebebi
yet verrriişse ona da aynı cezayı vereceğim efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir sebebi ol
malı. 

BAŞKAN — Elimdeki zabıtta yok, getirttirece
ğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Durup durur
ken niçin bunu söylesin, bir evveliyatı var. Zabta sa
dık kalınarak ceza iki tarafa da verilsin. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 
Tutanağın, diğer tarafını da getirttiriyorum, tetkik 

edeceğim, gerekirse Sarhcalı size de bu konuda ge
reğini. yapacağım. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. _ / . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
mın Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu Raporu. (M. Meclisi : 2/686; C. Senatosu : 2/145) 
(S. Sayısı : 896) (1) 

Madde 3. — Aynı Kanunun 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

16 ncı maddesi aşa-

Değerlenme Resmi : 
Madde 16. — A) Belediye veya mücavir alan sı

nırlarının genişletilmesi, bu sınırlar içinde imar pla
nı yapılması (mevzi imar planları dahil) veya mev
cut imar planlarında değişiklik yapılması (Bölge kat 
rejiminin değiştirilmesi veya bölge sınırlarının geniş
letilmesi dahil) sonucunda taşınmazların artan de
ğerleri, bu faaliyetlere ilişkin kararların kesinleşme
sinde, değerlenme resmine tabidir. 

İbadethaneler, genel ve katma bütçeli idarelerle, 
özel idare ve belediyelere ait her çeşit taşınmazlar 
bu resimden müstesnadır. 

B) Değerlenme resminin mükellefi, değeri artan 
taşınmazların emlak vergisi mükellefidir. Kat mül
kiyetine tabi taşınmazlarda her bağımsız bölüm, bu 
resmin uygulanmasında bağımsız taşınmaz sayılır. 

C) Değerlenen taşınmazın artan değeri, İstim
lak Kanununda düzenlenen kıymet takdir komisyon
larınca saptanır. Bu değerin saptanmasında Emlak 
Vergisine esas vergi değeri ile fiyat hareketleri de 
gözetilir. 

(1) 896 S. Sayılı basmayazı 23 . 2 . 1979 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Değerlenme resminin konusuna giren olayların or
taya çıkması halinde belediye başkanları ilgili mahal
li mülki arriir'leri aracılığı ile bu komisyonları faali
yete geçirir. Bu konuda takdir komisyonları çalışma
larının gerektirdiği giderler belediye bütçesinden kar
şılanır. 

Komisyonca takdir edilen değerlere belediyeler 
ve mükellefler itiraz edebilir. 

D) Değerlenme resminin oranı, belediye ve mü
cavir alan sınırlarının genişletilmesinde c/( 15, diğer 
değerlenmelerde r/( 30'dur. 

E) Değerlenme resmi, mükelleflerince 5 yılda ve 
her yılın mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 10 
eşit taksitte ödenir. Değerlenme resmi tamamen öden
medikçe taşınmaz malın satışı yapılamaz, üzerinde 
ayn'i bir hak tesis edilemez. 

Bu amacı sağlamak için resmin konusuna giren 
ve konusundan çıkan taşınmazlar tapuya bildirilir. 

Kamulaştırılan yapı ve arsaların resim borcu, ka
mulaştırma bedelinden kamulaştıran daire veya ku
ruluş tarafından mal sahibi hesabına belediyeye öde
nir. Değerin artması bir kısmının kamulaştırılmasın
dan ileri gelen taşınmazlardan alınacak resmin tama
mı, kamulaştırma bedelinden indirilir. 

Kamuiaştırılacak yer mal sahibi tarafından bele
diyeye bağışlanırsa, bu yerin değeri değerlenme res
minden indirilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 3 ncü mad

desini okuttum. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Melen, buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
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Değerlendirme resmi eski Kanunumuzda da mev
cuttur. Yalnız, bu tadil teklifiyle eski Kanunumuz-
daki mevcut değerlendirme resminin mahiyeti ve ne
deni biraz değişmiş olarak gelmiştir ve çok da geniş
lemiştir. O kadar ki, tatbikatta birçok yerlerde tehli
keli bir madde olarak uygulanabilir ve Türkiye'de 
mülk emniyetini tümüyle ortadan kaldırabilir. 

Eski Kanunda değerlendirme resmi için şu neden
ler vardı; yani şu nedenlerle belediye bir değerlendir
me resmi tahakkuk ettirir ve isteyebilirdi : 

Bir kamulaştırma olursa... Kamulaştırma sebebiy
le sokağın veya belediye bahçelerinin veya meydan 
veya yeşil allanın bir bina yüzüne çıkarsa; kamulaş
tırma sebebiyle. Kamulaştırma olur, arkadaki bir bi
nanın cephesi sokağa çıkar veya bir parka açılır (Ka
mulaştırma özelliğiyle) şüphesiz bunların değeri ar
tar. Yahut rıhtım, küçük liman,, park, spor sahası, is
kele vesaire yapılırsa onun* civarındaki binaların dt-
ğeri yükselebilir; bundan belediye bir fark alabilir 
veya bina yüzünün bulunduğu yollar genişletilirse; 5 
metrelik bir yol 9 metre, 10 metre, 15-20 metrelik 
yol haline getirilirse elbette ki bu yolun etrafındaki 
binaların değeri artar. 

Dikkat edilirse eski Kanunumuzda bir hizmet, 
bir belediye hizmeti neticesinde, belediyenin yaptığı 
bir harcama neticesinde, yaptığı bir hizmet netice
sinde müşahhas bazı binaların; yani o hizmetten fay
dalanan binaların değerlerinde bir artış olursa bir de
ğerlendirme resmi mevzuu doğuyordu. Getirilen ye
ni teklif bunu çok değiştirmiştir. Belediyenin hizmeti 
prensibi fikri ortadan kalkmıştır. Hizmet yapmış ol
sun, olmasın; hangi hallerde doğuyor?.. Maddede ay
nen; «Belediye veya mücavir alan sınırlarının geniş
letilmesi,...» diyor. Belediye sınırı genişlerse, bu be
lediye sınırının genişletilmesinden hangi binalar fay
dalanacak; o belli değil, açık değil burada. Anlaşıl
dığına göre, belediye hududu genişlerse, belediye hu
dudundaki bütün binaların değerlerinin artmış (yük
selmiş) olması farz ediliyor. Bu Vergiyi doğuran ha
diselerden birisi bu oluyor. 

İmar planı olmayan bir yerde imar planı yapılır
sa : Bunda biraz gerçek payı var, bu olabilir. 

Mevcut imar planlarında değişiklik yapılırsa : 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de hemen her gün mevcut imar planların

da değişiklik oluyor. Ben kendi seçim çevremden 
biliyorum; hiç bir ay geçmez ki, oradaki hemşerile-
rimden biri veya birkaçı, belediyeden yaptırdıkları 
bir imar planı değişikliğini, İmar ve İskân Bakanlı-
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ğında tasdik ettirilmek üzere Ankara'ya getirmiş ol
masınlar. İmar planlarında bu kadar sık değişiklik 
olmaktadır. 

Bir de kat rejiminin değişmesi halinde : 
Şimdi burada belediyenin bir hizmet yapma pren

sibi ortadan kalkmıştır. Belediye hizmet yapsın veya 
yapmasın, imar planı değişir veyahut belediye hudu
du değişirse, bu bir Kıymet Artışı Vergisini doğur
muş oluyor. Bu fevkalade bir genişlemedir. Hakika
ten kıymet artar mı, artmaz mı? Şüphelidir, müna
kaşa edilebilir, tartışılabilir. İmar planı Balgat kö
yünden 20 kilometre öte tarafa gitmişse, Bahçeliev-
ler'deki veyahut Yenişehir'deki gayri menkullerin de
ğeri bundan dolayı artar mı, artmaz mı, bu tartışı
labilir? Bazı hallerde artabilir veya artmayabilir de. 

Aslında Türkiye'de, başka nedenlerle gayri men
kûllerde devamlı bir kıymet artışı .vardı?.- -Nüfusun 
çoğalması, şehirleşme, yolların yapılması vesaire; bü
tün bunlar, Türkiye'de her gün gayri menkullerin 
değerlerini artırmaktadır. Bu nevi kalkınan memle
ketlerde de böyledir. Bu nedenle bütün dünyada bir 
değerlendirme vergisi tartışılır. Bu Vergiyi alan mem
leketler var. Bizim mevzuatımıza da girmiştir bu. 
Gelir Vergisinde bir değer artışı vardır, yalnız bir 
farkla; iki şekilde tatbik edilir bu : 

Bir gayri menkulünüzün değeri artarsa, satış sı
rasında belli olur; alım bedeli ile satım bedeli arasın
daki fark veyahut mukayyet değerle ilerdeki satış be
deli arasında bir fark meydana çıkarsa, bizim Gelir 
Vergimiz ondan vergi alır; ama burada öyle değil. 
Burada, satılsın veya satılmasın, durduğu yerde bu 
Vergiyi alacaksınız. Geleceksiniz, «Ben belediyenin 
imar planını değiştirdim, mevzi tadilat yaptım» veya
hut «Belediye hududunu genişlettim. Senin binanın 
vergisinin değeri yükseldi. Ver bana vergini.»' diye
ceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunlar sübjektif şeylerdir. Hele bilhassa Türkiye 

gibi böyle enflasyon sebebiyle, şu sebeple, bu sebep
le mütemadiyen fiyatların hareket halinde olduğu 
bir memlekette her binada behemehal, üç ay evvel 
veya üç ay sonra giderseniz bir değer artışı tespit 
edebilirsiniz. Binaenaleyh, belediye başkanlarının elin
de, her gün bunu alıp, mahallelere musallat olup, 
vergi alma imkânı var. Verdiğimiz yetki budur. 

Hele kaldı ki, bir başka esasa da bağlanmamış. 
Belediye meclisinin kararma lüzum yok. Böyle bir 
hadisenin tekevvün edip etmediği hususunda, faraza 
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en büyük mülki anririn tasdikine ihtiyaç yok vesa
ire... Belediye reisinin takdiriyle oluyor. 

Ben şundan korkuyorum; maalesef, Türkiye'de 
partizanlık bir teamül haline gelmiştir. Hiç bir ikti
dar kendisin'i bu partizanlıktan kurtaramamıştır. Be
nim korktuğum şudur; bu yetkiyi bu kadar geniş 
şekilde verdiğiniz anda, yarın iktidar partisine men
sup bir belediye başkanı, muhaliflerini; öteki beledi
ye başkanı, iktidar partisi mensuplarını pekala eze-
bilecektir, yıkabilecektir, tehdit altında bulundura
caktır hiç olmazsa. 

Bizde mülkiyet Anayasamızın teminatı altındadır; 
yani mülkiyeti bu kadar tehlikeli bir noktaya getir
mememiz lazımdır. Bu teminatı mevzuatımızın sağ
laması lazımdır. Tam tersine, getirdiğimiz bir mad
deyle belediye hudutları içinde bütün gayri menkul
leri beiediye^ reislerinin 'keyfi takdirlerine bırakmış 
oluyoruz. 

Bir başka nokta; maddenin ayrıca açık tarafları 
var. Daima söyledim, bu nevi vergiler getirilince, 
bunlar dört başı mamur getirilir, açık kapı bırakılma
yacak şekilde getirilir, suistimal edilmesini önleyecek 
şekilde getirilir. 

Şimdi, «Kıymet artışı olursa», diyor. Hangi tarih
teki kıymete nazaran kıymet artışı?.. Eğer, imar pla
nı yapıldığı tarihteki kıymete nazaran bir kıymet ar
tışı olursa, bir dereceye kadar anlarım; ama burada 
onu demiyor. Artan kıymetin takdirini bir komisyona 
veriyor. Korrîisyon, para değerini vergi değerini ve-
saireyi dikkate alarak bir karar verir, diyor. Tam ser
besti halinde bir karar verecek. Bu da günah, bu da 
yanlış, bu da suistimale müsait. 

Bu nedenle, bu maddenin bence komisyon tara
fından geri alınıp düzeltilmesi lazım. Aksi halde, 
Türkiye'de huzursuzluk ortamı yaratacak bir mad
deyle ortaya çıkmış olacağız. Yazıktır, günahtır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşek'kür ederiz efendim. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, buyurun. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzda müzakeresi yapılmakta bulunan tek
lifin her yönüyle; gerek kanun tekniği bakımından, 
gerekse uygulama yönünden birtakım hastalıklarla 
malul olduğu, tümü hakkındaki yapılan görüşmeler
de değerli arkadaşlarım tarafından dile getirildi. 

Bendeniz de bu 3 ncü madde üzerinde bir teknis
yen olarak, bu maddenin hakikaten Kanunun tümü 
hakkındaki ileri sürülmüş olan fikirlerin nelere da

yanmış olduğunu, hangi müspet delillere dayanmış 
olduğunu ifade etmesi bakımından arz etmeye çalı
şacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
5237 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde; yani 

1 . 7 . 1948 tarihinde çıkmış olan Belediye Gelirleri 
Kanununun 16 ncı maddesinde, «Şerefiye» diye de
ğerlendirilmiş olan resmin, bu 3 ncü madde ile «De
ğerlenme Resmi»ı olarak yeni teklifte yer almış bu
lunmaktadır. 

İmar tatbikatıyla ilgili, imar uygulamalarıyla il
gili; yol açılması, bulvar açılması, meydan açılması 
hatta bulunduğu semtte, gayri menkulün bulunmuş 
olduğu semtte ticari birtakım ünitelerin imar planın
da gösterilmesi suretiyle gayri menkulün değerlen
mesi gibi hadiselerde, bundan evvelki tatbikatlarda 
«Şerefiye Resmi»: diye alınan bir vergi vardı. Bu 
madde bu vergiyi getiriyor; ama burada teknik ba
kımdan şu hususlar dikkate alınmamıştır : 

Bir defa Türkiye'de kat mülkiyeti tatbik edilmek
tedir. Yol açtınız, bulvar açtınız, meydan açtınız 
veya 18 daireli bir apartmana iki, üç, beş kat ilave 
ettiniz. Bu ilave kararı, imar planı tasdik edildikten 
sonra artık kesinleşiyor ve bundan mütevellit değer 
artışını mutlaka kat malikleri ödemek mecburiyetin
de kalıyorlar. 

Peki, imar planında bu artırmış olduğunuz iki, üç 
katı statik bakımdan bu bina taşır mı, taşınmaz mı?.. 
Taşıyan binalar için yine bir problem ortaya çıka
cak; ama evvela taşımadığını kabul ettiğimiz takdir
de, tümüyle vermiş olduğunuz karar, o binanın ma
liyetini artırıcı nitelikte olamayacaktır. Çünkü, altı 
katlı yapılmış; İmar Kanunu dolayısıyla üç kat daha 
siz ilave etmişsiniz, 11 kat olmuş; ama temel bakı
mından, statik bakımdan, mimari bakımdan bu bina, 
üzerine konacak bu üç katı karşılamıyor. O halde 
ne yapmak 'lazım?.. Şayet bundan faydalanmak icap 
ediyorsa altı katı yıkacaksınız, yeniden 11 katlı bir 
bina yapacaksınız. Yapmadığınız takdirde, yapma
mış olsanız dahi, faydalanmamış olduğunuz bir tak
dirden, bir karardan size mali bir yükümlülük, bir 
mecburiyet doğacak ve dolayısıyla kat malikleri ve
ya mal müstakillen size aitse doğrudan doğruya bu
nun farkını beş sene içerisinde 10 eşit taksitler halin
de vermeye mecbur tutuluyorsunuz. 

Binaenaleyh, bunun uygulamada getirebileceği bu 
azim tezadı dikkate almak ve dolayısıyla bu madde
yi mutlaka değiştirmek, tashih etmek gerekmektedir. 
Çünkü faydalanmadığınızdan veya teknik nedenlerle 
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faydalanamayacağınız bir imkândan dolayı siz suç- J 
lanmış oluyorsunuz. 

Kaldı ki, Sayın Melen'in de ifade buyurduğu gi- I 
bi, sadece imar planlarının uygulamalarının getirdiği 
bir değer artışının yanında Türkiye'de enflasyonun, 
hayat pahalılığının ve Türkiye'deki ekonomik kon
jonktürdeki süratli tahavvüllerin, belki de sizin imar 
planıyla yapmak istediklerinizin çok ötesinde bir de
ğer artışını da bu konuda teşekkül edecek olan her
hangi bir ehlivukufun; belediyelerce ve mahalli ola
rak tespit edilecek olan ehlivukufun, takdir .komis
yonlarının takdiri esnasında iki - üç aylık, beş aylık 
bir süre içerisinde belki de temin edilecek olan fizi
ki menfaatlerin çok daha ötesinde maliyetler fırla
yacaktır. Çünkü, aylık dahi farklar oluyor. Hele in
şaat sektöründe mevsimlere göre çok değişiklik oldu
ğuna göre, mayısla şubat ayı arasındaki inşaat sek
töründeki maliyet artışlarının çok farklı olduğu dik
kate alınacak olursa, bu, Sayın Melen'in de ifade et
tiği gibi, belediyelerin elinde siyasi bir baskı unsuru 
olarak değerlendirilecek ve dolayısıyla uygulama 
planları, imar planları tatbikatları yapılmadan, sade
ce imardaki değişiklikler karar altına alındıktan son
ra bazı belediyelerce siyasi amaçlarla bu kullanıla
bilecek ve vatandaşlar ezilebilecektir. 

Nitekim, bugün Danıştay'da bu konuda çok ihti- j 
laflar mevcut ve henüz Danıştay'da bu davalara ni
yet edilmektedir. Çünkü, belediyelerin dört yıllık • 
imar planlan vardır. Bu dört yıllık imar uygulama 
planları neticesinde çoğu kez (n) nci derecede ele 
alınması 'icap eden, açılması veya üzerinde karar ve
rilmesi icap eden imar tatbikatları içerisinde bazı kı
sımlar mahallelerce cezalandırılmak suretiyle «Bana 
rey vermedi, başkasına rey verdi» diye belediyelerce 
cezalandırılmak suretiyle ihtiyaç olmadığı halde, bel
ki de üç sene, beş sene sonra zaruret hâsıl olduğun
da kullanılabilecek olan meydanlar açılmış, evler yi- { 
kılmış, binalar yıkılmış veya mücavir sahalarda imar 
uygulamaları götürülmüştür ve bunun davaları Da
nıştay'da, Şûrayı Devlette devam etmektedir. 

Çoğunun şahidi olduğumuz bu hadiselere meydan 
vermemek maksadıyla mutlaka ve mutlaka bu mad
denin bu şekliyle metinde (Teklif kanunlaşırsa) geç
mesinde, yine bu arz ettiğimiz ihtilafların, sıkıntıların 
mevcut olabileceğini ifade etmek isterim. 

Kaldı ki, son paragrafında bu değer artışı ile il
gili fiyat farklarının resimlerini ödemediği takdirde 
hiç bir tapu muamelesi veya ipotek vesair aynı hak
ların üzerinde tesis edilemeyeceği keyfiyeti birtakım I 
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ticaret erbabının şahsına ait olan emlaktan, banka 
kredilerinden veya diğer muamelelerden bu borcunu 
ödemediği müddetçe faydalanmasının mümkün ola
mayacağı ifade ediliyor. 

Ancak, Sayın Bakanın ve ilgililerin, Maliye tem
silcisinin Komisyonda bize vermiş olduğu cevapta şu 
husus ifade edilmişti : «Ancak tapu muamelesi ya
pılamaz, diğer birtakım muameleler, işlemler aynen 
cari olur.» denmişti; ama tapu muamelesi hüküme
tin yahut Devletin yaptığı bir hizmettir. Bu doğrudan 
doğruya belediyenin bu mal üzerinde değer artışı se
bebiyle koyduğu bir nevi ambargodur. 

Binaenaleyh, bunun da metinden çıkarılması ve 
bunun 11 nci maddenin (c) fıkrası gereğince Maliye 
Bakanlığı ve Yerel Yönetim Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmelikte her ne kadar bu konular dikkate 
alınacak ise de, bunun teklifte yer almak suretiyle 
kanunun işlerliğini ve hayatiyetini kazanmasının te
mini bakımından lüzumlu görmekteyim. 

Bu itibarla, 3 ncü madde, sanırım ki, beklenen 
maksadının ötesinde birtakım sıkıntıları da berabe
rinde getirmiş bulunmaktadır. 

Bu husustaki görüşlerimi Yüce Heyetinize ifade 
etmek için söz aldım. Hepinize saygılar sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaağaçlı-
oğlu. 

Sayın Yırcalı, buyurun efendim. 

İ. SİTKİ YIRCALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sayın senatör arkadaşlar.m; 

Gerçekten bu teklif başından sonuna kadar bugün 
dünyamızın varmış olduğu dönem içinde çağdaşlık
tan çok uzak, tamamen «Salma dönemi» ni simgele
yen bir anlayış içinde getirilmiş bulunmaktadır. Hem 
verginin konması, resimlerin konması, hem bunların 
miktarlarının tespiti, sınır ların.n tespiti, hem de uy
gulaması yönünden bugün bütün dünyaca ele alınıp 
uygulanmakta bulunulan sistemlerin tamamen aksi
nedir,. Tıpkı bir köyde bir köy muhtarının, bir ihtiyar 
heyetinin salmayı veya imeceyi yaptığı; bir anlamda 
bir 11 nci maddeyle yetkiler vererek bunu gerçekleş
tirmek yoluna doğru gitmektedir. Bu yetkinin içinde 
sadece belli birtakım resim vergileri koymak değil, 
aynı zamanda onların miktarlarını da tespit etmeyi 
yine aynı şekilde 11 nci maddenin (C) fıkrasıyla Ma
liye Bakanlığına bırakmakta, uygulama anlamında da 
aynı hükümleri yine aynı maddenin içinde getirmek
te. Bir taraftan da mükelleflerin; yani bunu ödeyecek 
olan kimselerin, vatandaşın ödemesi yönünden de iti-
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fazlarını, yalnız bedel bakımından değil, ödeme yö
nünden de belli bir yetkiyle Maliye Bakanlığının tak
dirine bırakmaktadır. 

Bu yönden gerçekten, bu Kanunu bugünün anla
yışı içinde ve geniş tabanlı vergilerin tahsili yönün
den, harçların ve resimlerin tahsili yönünden doğru
dan doğruya Maliye Bakanlığına bağlı bir yönetim 
yoluna gideceğine, ça'ğdaş bir yönetim yoluna gidece
ğine bir salma, vergi salması yoluna gittiğini bu şe
kilde göstermiş bulunmaktadır. 

Bunlar üzerinde daha önce Kadri Kaplan arkada
şımız, Ferid Melen arkadaşımız durdular ve bizim 
sözcümüz de aynca uzun boylu belirttiler; ben bu
nun üzerinde durmayacağım. Maatteessüf görüyoruz 
ki, aynı konular üzerinde hatta İktidar Partisi arka-
daşlarımızında katıldığı ve eleştirilerini yaptıkları 
halde, oylamalarda bütün bunları unutarak oylarını 
müspet yönde kullanmaktadırlar. O tabii kendilerinin 
bileceği, kendilerinin takdir edeceği bir konudur. Bu 
maddeye gelince: 

Arkadaşlar; 

Bu madde bir defa gayet açık. Mücavir saha ola
rak kabul edilen, imar bakım.mdan el atılan, bir yer
de bir yolu açılan konularda eibetteki, eski kanunda 
da bu mevcuttu, «şerefiye» adı altında konmaktaydı; 
bugün mutlak olarak oralara bir vergi değerlendir
mesi, bir kıymet değerlendirmesi yoluyla vergi ge
tirilmektedir. Genellikle bu değerlendirme, esasen 
bizim Gelir Vergimizin içine de alınmıştır ve bu
gün bütün dünyada bu gibi vergiler ve resimler
de, kıymet artışı ve vergi değerlendirmesi, kıy
met değerlendirmesi yoluyla genellikle Maliye Ba
kanlığının öngördüğü şartlar içinde ve doğrudan 
doğruya milli iradeye dayanan parlamento tarafından 
tespit edilmiş olan şartlarla ancak ele alınmaktadır. 
Vergide, yetkiyi bir bakanlığa tanımak veya bir ku
rula tanımak, hatta belediyeye tanımak, bizim kendi 
yetkimizi tamamen başkasına devretmek manasına 
gelir. Oysia ki, parlamentonun temeli vergi tespitine 
dayanmaktadır; vergiyi tespit için kurulmuş bulun
maktadır. İngiltere'de olsun, Almanya'da olsun ve 
hatta bir anlamda Fransa'da olsun, parlamentonun 
doğuşuna se'bep vergilerin tespiti bakımındandır. 
Ondan kaynak alarak, ondan güvence alarak gelmiş
lerdir ve parlamentolar böyle kurulmuştur. Biz bir 
defa bundan yetkimizi tamamen oraya bırakıyoruz. 

İkincisi; bugünkü şartlar içinde bir büyük ken1:-
leşme durumundadır Türkiye. Büyük bir nüfusun, 
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halkın, kırsal alandan şehirlere doğru, sanayie doğru, 
uiaş.mın hızlılaşması sebesiyle hareket haline gelişi 
nedeniyle hızlı bir 'kentleşmenin, yayılmanın içindeyiz; 
(Biraz evvel arkadaşlarım da belirttiler) hatta bugün 
birtakım şehirlerimiz çevresindeki birçok köyü de 
içine alarak oraya doğru kenti yaymaktadırlar ve 
zorunludurlar yaymakta. Bu zaten fiilen olmaktadır. 

Böyle bir halde şimdi, kıymeti, değeri artmış olan 
bir hususu, belediye takdir edecek, «Burada kıymet, 
değer vardır» diye yayılacak ve gidecek her gayri 
menkulün üzerinde yeni bir değerlendirme yapmak 
yoluyla bir resim almak çığırını açmış olacaktır. 

Bunun belediyeler kanalıyla yapılması, biraz önce 
arkadaşlarım belirttiği için üzerinde durmuyorum; 
hele bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu, belki de 
demokrat rejimin, demokrasinin memlekette iç yön
den örgütlenmemiş olması nedeniyle toplumum büyük 
bir kızgınlık ve hareket halinde bulunduğu bir dö
nemde, bunun etkilerinin sadece tahsil etmek yönün
den değil, değerlendirmek yönünden, arkasından tan
eli yönünden, bir sosyal çatışmaya kadar gidebilecek 
ve karşılıklı birtakım ithamlar altında çeşitli kesimleri 
birbirine katabilecek (Bir ölçüde de) yaygın etkileri 
olduğunu kabul etm^k gerekir. 

Çimdi, kabul edelim, bir yol açtık, köyün yanın
dan geçti ve belediye sınırlarının çevresimdedirler. 
Ben meselâ Balıkesir'i misâl vereyim; arkadaşlarımız 
Denizli'yi örnek verdiler: Bugün çevresinde, 9 kilo-
metuelen 14 kilometreye kadar olan bölgede çeşitli 
sınai tesislerin yapılması neticesinde, en azandan 
10- 11 köy 'belediye mücavir sahasının içinde ve hatta 
imar sahasının içine girmiş durumda. Sözde girmiş 
darumda henüz; ama bunların birçoğu da (Burada 
koyduğu, bir hüküm olduğu için söylüyorum) bura
da Bakanlıkça tasdik edilmiş durumdadır. Çünkü, 
onu şart diye koyuyor. Buradaki işlemleri tamamla
nacak ve onun içine alınacak; fakat bir evi var köy
lünün, orada oturmaktadır. Hatta onu bırakıyorum; 
gelelim Boğaz'ın kenar .ma, bir yamacına eski kuşak
tan gelmiş, evinde oturmak tadır; hir ihtiyar kadım, 
hatta bir genç aile, yeni gelişmiş bir aile. Onun ya
nında bir yamaca konmuş üç katlı bir bina vardır. 
O çevreye 5 kat yapılması imkânı verilmiştir. İşte 
alın, bizim Ankara'mızın Atatürk Bulvarını. Önce 2 
katlıydı, bizim dönemimizde 3 kata çıktı, 196C'a doğ
ru 5 kata kadar izin verildi. Şimdi 7-8 kata, hatta 
yer yer 14 kadar kadar imkân veriliyor; ama onun 
yanındaki bir evi bulunan bir vatandaş, 3 katta veya 
4 kaitta oturan bir vatandaş kendisinin bunda en kü-
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çük bir dahli olmadan ve bir yeni kazancı olmadan 
o evde ikamet ettiği müddetçe, önada oturduğu müd
detçe yeni bir imkâna da sahip olmayacaktır o art
madan dolayı. Geçerli bir imkâna, yeni bir ödeme 
imkânına sahip olmayacaktır. O zaman ne yapacak
tır? Buna bir vergi tarhedilecek ve o vergi 5 yıl için
de ödenmek zorunda kalınacaktır... 

Şunu bir defa ifade edeyim. Ben bunu tabii kişi
sel olarak konuşuyorum; fakat partim olarak da 
ifade edeyim ki, biz 1948 yılında yapılmış olan bir 
Belediyeler Kanununda elbette ki, belediyelerin ne 
imkânsızlıklar içinde bulunduğunu biliyoruz ve bu 
imkânsızlıklar içinde de oma yeni bir çıkar yoluyla 
daha yeni imkânlar sağlanmasının da taraftarıyız be
lediyelere; ama hem parlamenter rejimin, hem vergi 
ymalarının hak tanıdığı şartlar ve onu ödeyecek insan
ların sıkıntıya düşmeden, haksızlığa uğramadan o ye
nilenmiş olan veyahut artmış olan değerlerden do
layı bir kazanç yerine bir eziyete, hatta bir nevi, biraz 
evvel ifade ettiğim aşırı hir salmanın altında ezilme 
yolunu kapamamızın da hepimiz için, hatta bulun
duğumuz yerin, vazifenin güvencesi için bunun üze
rinde durup ona göre kanunlarımızı çıkarmanın zo
runlu olduğu inanç.ndayım. Onun için bunu böyle 
söylüyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gerek Sayın Melen, gerek benden evvel konuşan 

Karaağaçlıoğlu arkadaşlarım üzerinde durdukları için 
daha fazla detaya inmiyorum. Bunu başka memle
ketler de denenrş. Nitekim Almanya ve Frama, özel
likle Fransa en son olduğu için ifade ediyorum, bu 
gibi değerlendirme vergilerini kabul etmiş: fakat öde
me şartına şunu koymuş: Ancak o gayri menkul, o 
taşınmaz mal satıldığı takdirde o değerlendirmenin 
ödemesini koymuş. Hatta bu onlar için bir seçim 
sloganı bile olmuş. Sonunda (Bunu takip eden arka
daşlar, bugün Maliyenin içinde bulunan arkadaşlar 
benden de daha iyi bilirler. Ben nihayet günlük ya
zılar arasında okuyorum, görüyorum) Bunu ancak 
satış anında, o değerden yararlandığı anda, yararlan
dığı zaman tıpkı bir kazanç vergisini, bir gelir vergi
sini veren, bir kurumlar vergisini veren... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Üzerine bina ya
parsa... 

İ. SITKI YIRCALI (Devamla) — Tabii.. 
Yahut bina yapıp binnetice, elbette ki, o katı çı

kacak ve o da satılacaktır, o zaman; yani o kazanca 
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sahip olduğu anda ödemek imkânına da sahip ola-
cağı için, o zaman verginin ödenmesini kabul etmiş 
ve bu değerlendirme vergisinin ve resminin konmasını 
kabul etmiş bulunmaktadır. Biz onlardan da daha hız
lı bir kentleşme içindeyiz. Bu kanunu kabul eıtiğimiz 
takdirde, yarın mücavir sahanın içinde bulunan, yeni 
belediye hudutları içine girmiş bulunan; fakat o sıra
da bir ana yol geçmiş olan, ,(Ki her yere doğru 
bunu koşturuyoruz.) o yolun çevresinde bulunan bir 
köy evine, ha;tta bir çobanın kulübesine yarın bir de
ğerlendirme yoluna doğru gitmek imkânının yolunu 
açmış bulunacağız. O bakımdan bu maddenin üzerin
de özellikle durmak gerekir. 

Arkadaşlarım bundan evvel de konuştular. Yine 
bir nokta üzerinde de durmak isterim. 

Bir de teklifin metninde ki fıkrada şunu koyu
yor: Bir defa bu mutlak olarak Maliye Bakanlığı
nın komisyonlarına verilmesi gerek. Çünkü diyor 
ki, gerekirse Maliye Bakanlığı bunu o komisyonlara 
verebilir; muvazzaf itiıaz komisyonlarına, diyor. Bı
rakalım bunların hepsini kabul ettiğimizi, onları ka
bul edilmiş bile kabul etsek, bu itli azları ve takdir
leri mutlak olarak Maliye Bakanlığının gelmiş, yer
leşmiş, yetişmiş ve ona göre hiç olmazsa yıllardan 
beri uygulamada tecrübe sahibi olmuş oian organ
larına bırakmak mecburiyetindeyiz, 

Belediyelerin elinde, onların komisyonları elinde 
yapılacak takdirler tamamen karşılıklı birtakım (He
le bugünkü şartlarımızın içinde) çok ağır çekişmelere 
ve birtakım ithamlara da sebep olabilir. 

Bu arada özellikle, biraz evvel arkadaşım da söz 
konusu etti; «İpotek yapıldığı anda bile mutlaka bu 
aradaki vergi farkı tahsil edilir, o zaman ipotek ya
pılabilir» diyor. Bu da bence yine ağır bir mükellefi
yettir. Belki o gayri menkulü kullanabilecek ve böy-
lecede gayri menkulü yani taşınmaz malı kullanmak 
yoluyla yeni birtakım imkânlara sahip olacak insan
ları, hatta o yaldan Devlete gelebilecek vergileri bile 
önleyebilecek birtakım şartları kapamış oluyoruz. 

Binaenaleyh, bütün bu koşullar içinde bu madde
nin özellikle yeniden ele alınmasını ve ona göre ala
daki geçecek bir haftalık, 10; günlük bir gecikmeyi 
değil, evvelâ kendi yetkimize sahip olmayı; vergi 
koymakta kendi yetkimize sahip olmayı, vatandaşa 
yarın birtakım zorluklar getirmeyi önlemeyi, yarın 
birtakım çıkmaz yollara doğru bu vergiyi işlemez bir 

88 — 
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halden döndürüp, işleyecek bir hale getirmek için bu
nun üzerinde durup, üç beş günlük gecikmeyi de 
göze alarak, bir tadil yoluna gidilmesini ve düzel
tilmesini, uygun bir hale getirilmesini saygıyla hepi
nize arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

VII. — SORULAR 

A) YAZILI SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgiineş'in, Kayseri'de ikamet eden Elmas Okat ile 
Talaş bucağından Mehmet Özkaya'ya 2022 sayılı Ka
nuna göre maaş bağlanmaması nedenine dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Mustafa Kılıç in yazılı ce
vabı. (7!1032) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2G22 sayılı Kanun uygulanırken genellikle haia'a^ 

ve haksızlıklar yapıldığı, 
— Bazı gerçek hak •sahipleri bu kanundan yarar

lanamazken bazı kişilerin haksız yere yararlanma yo
lunu bulabildikleri, 

— Bazı illerimizde kanunun özüne, sözüne, gerek
çesine ve komisyon sözcülerinin Meclislerdeki beyan
larına aykırı kıstaslara göre işlemler yapıldığı, 

— Olumsuz cevaplarda, açık ve objektif gerekçe
ler gösterilmediği (durumunuzun iyi olduğu anlaşıldı
ğından) gibi sübjektif ve belirsiz ifadelerle yetinildiği, 

— Olumsuz cevaplarda kararı alan makamın be
lir imediği böylece mağdur vatandaşların Danıştaya 
müracaatlarında husumetin tevcihi ve gerekçe ba
kımından güçlüklere uğratıldığı, 

— Bu konuyla ilgili olarak Başbakanlığa ilgili Ba
kanlığa ve valiliklere yapılan başvuruların aylarca 
hatta yıllarca cevapsız bırakıldığı, 

Vaki müracaatlardan anlaşılmaktadır. 
Yüzlerce müracaat arasından sadece ikisini dile 

getiren aşağıdaki soruların Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Özgü ne 5 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Bugünkü çalışma saatimiz dolmuştur. 27 Şubat 

1979 Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saatli : 18,55 

VE CEVAPLAR 

R VE CEVAPLARI 

1. Kayseri'den Veysel Okat ve eşi Elmas Okat 
Kayseri Valiliğine müracaat ederek 2022 sayılı Kanun 
gereğince kendilerine aylık bağlanmasını istemişlerdir. 
Müracaatları kabulle görevlendirilen bir daktilo me
muru, kanunun açı'k hükmüne rağmen karı ve koca
dan sadece birine maaş bağlanabileceğini iddia ede
rek Veycel Gkat'a işlemi yürütmüş ve kendisine 
1.6.1977 tarihinde 02-511-10.7 Y sayılı cüzdanla aylık 
bağlanmıştır. 

Veysel Okat'ın 11.11.1977'de ölümü ile eşi Elmas 
Okat yeniden sıkıntı içine düşmüştür. İşçi emeklisi 
olan ve geçimini zorlukla sağlayan bir oğlundan başka 
hiçbir kimsesi ve hiçbir geliri olmayan Elmas Okat 
17.1.1978 tarihli dilekçe ile Kayseri Valiliğine baş
vurmuştur. 

Bu dilekçiye cevap olarak TC Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğünden gönderilen 8.3.1978 gün ve 
C6-511-169 Y sayılı cevapta (Ancak aylık gelirleri 
720 liradan az olan kişilerin muhtaç sayıldığı muhtaç 
kişilerden olmadığının yetkili makamlarca tespit edil
diği bu sebeple aylık bağl anam ayacağı) bildirilmiş
tir. 

Bu cevap üzerine Elmas Okat Başbakanlığa) bil
dirilmiştir. 

Bu cevap üzerine ElmaS Okat Başbaikanlığa gön
derdiği, 

2 . 5 . 1978 ve| 
26 . 6 . 1978 tarihli dilekçelerle, 
Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in şahıslarına gön

derdiği, 
1 0 . 9 . 1978 ve 
26. 11 . 1978 tarihli dilekçelerle, 

-•»• ^>9<&- <•-
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a) İşçi emeklisi bir oğlundan başka kimsesi bu
lunmadığını, 

b) Herhangi bir geliri olmadığını ve muhtaç bu
lunduğunu, 

Yeniden belirtmiş ve 
a) Durumunun yeniden gözden geçirilmesini ve 

kanunen hakkı olan aylığın bağlanmasını, 

b) Buna imkân yoksa Danıştaya açacağı dava
ya esas olmak üzere nereden ne miktar gelirinin tes
pit edilmiş olduğunun açıklanmasını, 

c) TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün yu
karıda sözü edilen ve ilgili makamlarca alındığı bil
dirilen (muhtaç kişilerden olmadığı) biçimindeki ka
rarın kendisine tebliğini, 

İstirham etmiştir. 

Elmas Okat'ın son dilekçesi TC Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğünün 18.12.1978 gün ve 33-34; 1-06-
511-169 Y/2982 sayılı yazısı ile cevaplandırılmış vü 
itirazının Kayseri İl İdaresine yapılması gerektiği bil
dirilmiştir. 

Müracaat edeceği makamı dört dilekçe sonunda 
ve 1,5 yıl bekledikten sonra öğrenebildi okuma yaz
ma bilmeyen kimsesiz Elmas Okat 2 Ocak 1978 ta
rihinde Kayseri İl İdare Kuruluna müracaat ederek 
yukarıdaki isteklerini tekrarlamıştır. 

Soru : 1. Elmas Okat'ın nereden ne miktar ge
liri tespit edilmiştir? 

Soru : 2. Elmas Okat'ın herhangi bir mülkü tes
pit edilmiş midir? 

Soru : 3. Elmas Okat'ın işçi emeklisi olan v; ge
çimini zorlukla sağlayan oğlunun mevcudiyeti maaş 
bağlanmasına mani teşkil ediyorsa aynı oğlun mev-
cuJiyeti eşi Veyıel Ok at" a aylık bağlanmana ned.n 
mani teşkil etmemiştir. 

Soru : 4. Elmas Okat hakkında mahalle muhtar-
lığınca tapu sicil nvuhafızlığınca yaptırılmış bulunan 
ve Kayseri Valiliğine bildirilen araştırmalarda varıl
mış olan sonuçlar nedir? 

2. Kayseri'ırn Talaş bucağında oturan Mchmcr 
Özkaya 31.5.1977 tarihli dilekçe ile Kayseri Valiliğine 
müracaat ederek 2022 sayılı Kanuna göre kendisine 
aylık bağlanmasını istemiştir. 

Bu dilekçeye cevap olarak TC Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğünce gönderilen 25 .7 .1977 gün ve 
07-511-1C8 Y sayılı yazıda (Ayda 840 liradan fazla 
geliri olduğu için) aylık bağlanamayacağı bildirilmiş
tir. 

26 . 2 . 1979 O : 2 

Bu cevap üzerine Mehmet Özkaya 21.9.1978 ta
rihli dilekçe ile Maliye Bakanlığına müracaat ede
rek, 

a) Hiçbir geliri olmadığını, 
b) Kendisine bakacak kimsesi bulunmadığını, 
c) İçinde oturduğu harap bir evle sadece üç du

vardan ibaret kapısız ve penceresiz bir bağ kulübe
sinden başka hiçbir mülkün de sahibi olmadığını, 

Belirtmiş durumunun yeniden incelenmesini nere
den ne miktar geliri tespit edilmişse açıklanmasını is
tirham etmiştir. 

Mehmet Özkaya'nın dilekçesi bugüne kadar ce
vaplandırılmamıştır. 

Ayrıca Mehmet Özkaya 21 . 9 . 1978 tarihli bir 
dilekçe ile Kayseri Valiliğine de başvurmuş durumu
nun yeniden incelenmesini nereden ne miktar geliri 
varsa açıklanmasını istemiştir. 

Bu dilekçesi de cevapsız kalan Mehmet Özkaya 
Kayseri İl İdare Kuruluna gönderdiği 8 Ocak 1979 
tarihli bir dilekçe ile isteklerini tekrarlamıştır. 

Soru : 5. Mehmet Özkaya'nın nereden ne miktar 
geliri tespit edilmiştir? 

Soru : 6. Mehmet Özkaya'nın dilekçeleri ne za
man cevaplandırılacaktır? 

Soru : 7; Mehmet Özkaya'nın yukarıda belirtilen 
harap bir evle bir bağ kulübesinin dışında herhangi 
bir mal varlığını tespit edilmiş midir? 

Soru : 8. Yukarıda sadece iki örneği verilen bir
çok yaşlı ve gerçekten muhtaç vatandaşınızı sıkıntıya 
sokan, haksızlığa uğramış olma hissi içine iten bu uy
gulamaların düzeltilmesi için ne gibi işlemler yapıl
maktadır? 

TC 
Başbakanlık 23.2.1979 

Parlamento ile İlişkiler 
Danışmanlığı 

03785 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 17.1.1979 tarih ve 17573-7042 7/1032 sayılı 

yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Özgü-

neş'in, Başbakanlığa yönelttiği < Kayseri'de ikamet 
eden Elmas Okat ile Talaş Bucağından Mehmet Öz-
kaya'ya 2022 sayılı Kanuna göre maaş bağlanmaması 
nedenine» dair yazılı soru önergesine Başbakanımız 
adına yanıtımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini izinlerine sunarım. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Özgü-
neş'in, Kayseri'de ikamet eden Elmas Okat ile Ta
laş Bucağından Mehmet Özkaya'ya 2022 sayılı Yasaya 
göre maaş bağlanmaması nedenine dair yazılı soru 
önergesine yanıtımız : 

A) Elmas Okat'ın durumu : 
Kayseri'nin Örnekler Mahallesinde oturan Elmas 

Okat, eşi Veysel Okat'ın ölümünden sonra 16.1.1977 
tarihli dilekçe ile İl İdare Kuruluna başvurarak 2022 
sayılı Yasa uyarınca kendisine aylık bağlanmasını is
temiştir. 

İl İdare Kurulunca yapılan incelemede : Elmas 
Okat'ın, eşi Veysel Okat'tan veraset yoluyla intikal 
etmiş üç adet konutunun bulunduğu, emlak vergisi 
beyannamesinde konutların değerinin 71 000 lira ola
rak beyan edildiği, Veysel Okat'a aylık bağlanması sı
rasında kendisi tarafından doldurulan mal bildirim 
beyannamesinde bu taşınmazların gösterilmediği anla
şılmış ve söz konusu taşınmazların aylık gelirinin 2022 
sayılı Yasaya göre bağlanacak aylıktan fazla olduğu 
kabul edilerek Elmas Okat'ın muhtaç olmadığına ka
rar verilmiş ve bu nedenle Emekli Sandığı tarafından 
kendisine aylık bağlanmamıştır. 

İlgilinin, Sandığa sonraki başvuruları da «İl İdare 
Kurulundan muhtaçlık kararı almadığı için kendisine 
aylık bağlanamayacağı» bildirilerek yanıtlandırılmıştır. 

Elmas Okat'ın Başbakanlığa gönderdiği dilekçe, ge
reği için Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve adıgeçen 
Bakanlıkça Kayseri Valiliğine gönderilen 4.8.1978 gün 
ve 115640-2883/24401 sayılı yazıyla Elmas Okat'ın 
durumunun yeniden incelenmesi istenilmiş, yanıt alı
namaması üzerine 23.1.1979 günlü yazı ile yanıtın ça
buklaştırılması istenilmiş ve ayrıca Emlak Vergisi be
yannamesinde gösterilen konutların günümüzdeki de
ğerleri ile getirdikleri gelirlerin saptanması için ge
rekli incelemeye girişilmiştir. 

B) Mehmet Özkaya'nın Durumu : 
Kayseri'nin Talaş İlçesinde oturan Mehmet Özka

ya'nın, 2022 sayılı Yasa uyarınca kendisine aylık bağ
lanmasını isteyen 31.5.1977 tarihli dilekçesi üzerine, 
İl İdare Kurulunca yapılan incelemede; adıgeçenin 
1972 yılı emlak vergisi beyannamesinde 50 000 TL.'sı 
değerinde olduğu belirtilen 2 adet konutunun bulun
duğu ve doldurduğu mal bildirim belgesinde dört er
kek çocuğunun her birinin aylık gelir ortalamasının 
5 000'er TL.'sı olarak gösterildiği, kendisinin de her 
çeşit gelir ortalamasının 1 000 TL.'sı olduğunu bil̂  
dirdiği belirtilmiştir. 

I Bu belge ve bilgileri gözönünde bulunduran İl 
İdare Kurulu 16.6.1977. tarih ve 5373 sayılı karar 
ile Mehmet Özkaya'nın muhtaç olmadığını kararlaş
tırmıştır. 

İlgili 11.8.1977 tarihli dilekçesiyle ikinci kez İl 
İdare Kuruluna başvurarak kendisine aylık bağlan
ması isteminde bulunmuştur. 

İl İdare Kurulunca yeniden yapılan incelemede; 
Mehmet Özkaya'ya ait iki adet konutun değerinin 
1977 yılı emlak vergisi beyannamesinde 70 000 lira 

x>larak beyan edildiği, yeniden düzenlenen mal bildi
rim belgesinde çocuklarından yalnızca ikisinin aylık 
kazanç ortalamalarının 1 800'er lira olduğu belirtil
miş ve her çeşit gelirleri toplamımn aylık ortalaması
nın bu kez gösterilmediği anlaşılmıştır. 

İkinci kez yapılan başvuru sonunda da İl İdare 
Kurulunca Mehmet Özkaya'nın muhtaç olmadığı ka
rarlaştırılmıştır. 

Bunun üzerine Mehmet Özkaya 21.9.1978 tarihli 
dilekçesi ile Maliye Bakanlığına başvurarak durumu
nun yeniden incelenmesini istemiş ve dilekçesi 
23.10.1978 tarih ve 115640-4688/32767 sayılı yazı ile 
Kayseri Valiliğine gönderilerek ilgilinin durumunun 
bir kez daha incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi 
istenilmiştir. 

Yanıtın gelmemesi üzerine 23.1.1979 tarihli yazı 
ile yanıtın çabuklaştırılması istenilmiş, ayrıca Mehmet 
Özkaya'nın konutlarının günümüzdeki değeri ile getir
diği gelirlerin saptanması için gerekli araştırmaya gi
rişilmiştir. 

Bilgilerine sunulur. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'in, Rize iline bağlı bazı ilçelerin yol ve köprü so
runları ile Rize limanı inşaatına dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin yazılı cevabı. 
(7/1037) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 17 . 1 . 1979 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

i Soru : 
1. Rize ili Derepazarı Bucağı şehiriçi ne zaman 

bitirilecektir? 
2. Çayeli ilçesi Kaptanpaşa - Başköy, Çamlı-

hemşin - Ayder, Rize Merkez Andon Ilıca turistik 
I yollan ne zaman bitirilecektir? 
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3. Rize - İspir Hd. kesimi (99 Km.) yolu Do
ğu illeri ile en kısa bağlantı sağlayan önemli bir 
yoldur, ne zaman bitirilecektir? 

4. Rize ili Pazar ilçesi Hemsin bucağının 8 Km.' 
lik yolu Pazar - Hemsin (Ortaköy) projesi ne zaman 
bitirilecektir? 

5. Rize - Kalkandere yolu ile yol ayrımı. Çamlı-
hemşin yolu ıslahı ve asfaltlanması ne zaman yapıla
caktır? 

6. Çayeli - Kaptanpaşa yolunun onarımı ve ıs
lahı ile asfaltlanması ne zaman yapılacaktır? 

7. Çayeli - Büyükköy yolunun onarımı ve ısla
hı ve asfaltlanması ne zaman yapılacaktır? 

8. Rize ili geçişi ne zaman bitirilecektir? 
9. Pazar ilçesi ve Hemsin bucağı şehir geçişleri 

ne zaman yapılacaktır? 
10. Çayeli ve Pazar ilçelerinden transit yolu şe

hir içinden geçmektedir. Bu yollar ne zaman sahilden 
geçirilecektir? 

11. Rize - Çayeli yolunda aşıklar köprüsü ne za
man yapılacaktır? 

12. Rize limanı ne zaman bitirilecektir? 
Yukarıda 12 kalemde belirttiğim işler için ayrı 

ayrı belirtilmek üzere 1979 bütçesinde ne miktar 
ödenek ayrılmıştır? 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 26 . 2 . 1979 

Ankara 
A.P.K.D.Bşk. Pl. Md. 

Sayı : A-Ü8/10/136 
Konu : Rize Senatörü Talât Doğan'ın 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) 19 . 1 . 1979 gün ve 17605-7052-
7/1037 sayılı yazınız. 

b) 8 . 2 . 1979 gün ve 10/103 sayılı yazınız. 
İlgi (a) yazınızla alınan Cumhuriyet Senatosu Rize 

Üyesi Talât Doğan'ın Bakanlığımıza yönelttiği Rize 
İli sorunları ile ilgili önergesine ilgi (b) yazımızla ve
rilen cevaba ek olarak önergede yer alan Karayolları 
ve köprü sorunlarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 

1. Derepazarı kent geçişi çift şeritli ve refüjlü 
olarak bitirilmiştir. 

2. 1978 yılı Çalışma Programının Turistik Yollar 
Yapım Onarım Çalışmaları bölümünde; 

a) Kaptanpaşa - Başköy yolu 1 500 000 TL. 
ödenekle yer almakta, 1985 yılında bitirilmesi öngö
rülmektedir. Yolun 1979 yılı ödeneği 6 000,000 TL.' 
dır. 

b) Çamlıhemşin - Aydar yolu 4 003 000 TL. öde
nekle yer almakta, 1980 yılında bitirilmesi öngörül
mektedir. Yolun 1979 yılı ödeneği 10 000 000 TL.' 
dır. 

c) Andon Ilıcası yolu 500 000 TL. ödenekle yer 
almakta, 1980 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 
Yolun 1979 yılı ödeneği 5 003 000 TL.'dır. 

3. Rize - İspir Hududu yolu 1978 yılı Çalışma 
Programının Devlet Yolları Yapım ve Onarım Çalış
maları bölümünde 5 000 000 TL. ödenekle yer al
makta olup, 1982 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 
Yolun 1979 yılı ödeneği 15 000 000 TL.'dır. 

Anılan yolun ilk 18 Km.'si asfalt kaplama yapıla
rak bitirilmiştir. 18 + 000—23 + 000 Km. arasında sa
nat yapıları yapılmaktadır. 23+000—35 + 000 Km. 
arasının onarımı ve asfaltlanması 1979 yılında yapıla
caktır. 35 + 000—99 + 000 Km. arası ise 1979-1982 yıl
ları arasında yapılacaktır. 

4. Pazar - Ortaköy (Hemsin) projesi 1979 Ya
tırım Program Tasarısının İl Yolları Yol Yapımı ve 
Onarımı Devam eden işler bölümünde yer almakta
dır. Uzunluğu 19 Km. olan proje şimdiye kadar 
Km. 16-19 arasının kazı ve sanat yapıları çalışmaları 
bitirilmiş, Km. 13-16 arasında ise kazı işine devam 
edilmektedir. 

Anılan projeye 1979 Yatırım Programı Tasarısın
da 5 000 000 TL. ödenek ayrılması teklif edilmiştir. 
Bu yoldaki çalışmaların tümünü 1981 yılı sonunda bi
tirilmesine çalışılacaktır. 

5. Rize - Kalkandere yolu 22 Km. uzuluk-
ta olup, tamamı asfalt kaplamadır. 1979 yılında top
lam 15 Km.'lik kesimin asfalt yenilemesi yapılacaktır. 

Anılan yol yer yer düşük standartlıdır. Bu neden
le onarımının yapılması gereken kesimler vardır. 1980 
yılında bu kesimlerin onarımının yapılmasına çalışıla
cakta 

Ayrım - Çamlıhemşin projesi 1979 Yatırım Progra
mı Tasarısının İl Yolları Yol Yapımı ve Onarımı De
vam eden işler bölümünde yer almaktadır. Uzun
luğu 23 Km. olan projede şimdiye kadar, Km. 8-13 
arasının kazı işleri bitirilmiş, sanat yapıları ve stabi
lize işlerine devam edilmektedir. Ayrıca, Km. 13-14 
arasında kazı işlerine devam edilmektedir. 

Anılan projeye 1979 Yatırım Programı Tasarısın
da 10 000 000 TL. ödenek ayrılması teklif edilmiştir. 
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Bu yoldaki çalışmaların tümünün 1982 yılı sonunda 
bitirilmesine çalışılacaktır. 

1979 yılında Ayrım - Çamlıhemşin güzergâhı üze
rinde 5 Km.'lik bir kesim Asfalt Programı Tasarısına 
teklif edilmiştir. 

6. Çayeli - Kaptanpaşa projesi 1979 Yatırım Prog
ramı Tasarısının İl Yolları Yol Yapımı ve Onarımı 
Devam eden işler bölümünde yer almaktadır. Uzun
luğu 20 Km. olan projede şimdiye kadar Km. 0-3 
arasının kazı işleri bitirilmiş, sanat yapıları ve alt te
mel çalışmalarına devam edilmektedir. 

Anılan projeye 1979 Yatırım Programı Tasarısında 
9 997 000 TL. ödenek ayrılması teklif edilmiştir. Bu 
yoldaki çalışmaların tümünün 1982 sonunda bitirilme
sine çalışılacaktır. 

1979 yılında Çayeli - Kaptanpaşa güzergâhı üze
rinde Km. 0-2 arası Asfalt Programı Tasarısına teklif 
edilmiştir. 

7. (Rize - Çayeli) Ayrımı - Büyükköy - (Güney-
su - Rize) Ayrımı projesi 1979 yatırım Programı Ta
sarısının İl Yollan Yol Yapımı ve Onarımı De
vam eden işler bölümünde yer almaktadır. Uzunluğu 
25 Km. olan proje şimdiye kadar Km. 0-22 arasının 
sanat yapıları ve stabilize işleri, Km. 0-3 arasının 
ise asfalt kaplama çalışmaları bitirilmiştir. 

Anılan projede herhangi bir çalışma yapılması 
planlanmadığından 1979 Yatırım Programı Tasarısın
da 1 000 TL. ödenek ayrılmıştır. İlerdeki yıllarda 
çalışmalara hız verilerek tüm işlerin 1982 yılı sonun
da bitirilmesine çalışılacaktır. 

8. Rize geçişi 1978 yılı Çalışma Programının 
Devlet Yolları Yapım ve Onarım Çalışmaları bölü
münde 30 000 000 TL ödenekle yer almaktadır. Yo
lun 1979 yılı ödeneği 35 000 000 TL. olup 1979 yı
lında alt yapısı bitirilecektir. Geri kalan işler 1980 
yılında bitirilecektir. 

9. a) Pazar kent geçişinin etüt çalışmaları de
vam etmektedir. 

b) Hemsin (Ortaköy) geçişi 1978 Yatırım Prog
ramının İl Yollan Kent Geçişleri bölümünde 500 000 
TL. ödenekle yer almıştır. Ayrılan bu ödenekle be
ton yol ve trotuar çalışmaları yapılmıştır. 

Bu geçişe 1979 yılı İl Yolları Kent Geçişleri Prog
ramında ödenek ayrılarak eksik kalan beton yol ve 
trotuar işlerinin bitirilmesine çalışılacaktır. 

10. Çayeli ve Pazar kent geçişlerinin etüt çalış
maları bitirilmiş olup, proje çalışmalarına başlanacak
tır. 

11. Rize - Ardeşen Devlet Yolunda ve Rize'den 
itibaren 20 + 000 Km.'deki Aşıklar Köprüsü 1978 yılı 
Köprü Etüt ve Proje Programına dahildir. Anılan 
köprüı bütçe olanaklarımıza göre, proje hazırlıkları 
tamamlandıktan sonra 1980 yılında yapılabilecektir. 
1979 yılı Bütçesinde bu köprüye ödenek ayrılmamış
tır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize ili ve ilçelerinin elektrik ve diğer bazı 
sorunlarına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı. (7/1043) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 1 7 . 1 . 1979 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Soru : 
1. 1974 yılı yatırım programlarında yeralan Rize 

ili Ardeşen TM - Çamlıhemşin iletim hattı ile Pa
zar - Hemsin (Ortaköy) iletim hattı ne zaman bitiri
lecektir? 

Ardeşen TM - Çamlıhemşin iletim hattının kap
lıca bölgesi olan Ayder ılıcalarına kadar götürülme
sinde her bakımdan yarar vardır. Bunun için çalışma
larınız var mıdır? 1979 programına alınacak mıdır? 

2. Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa bucağı ve 
bucağa bağlı 11 köyün elektrik-etüt proje çalışmalarına 
1977'de başlandı. Çayeli Kaptanpaşa iletim hattı ve 
12 köyün elektrifikasyonu ne zaman bitirilecektir? 

3. 1974 yılı etüt programında olan : 
a) Rize - Merkez Muradiye köyü taşkın koruma, 
b) Rize - Merkez Yiğitler köyü arazisi ve orta

okulu taşkın koruma, 
c) Rize - Çamlıhemşin ilçesinin fırtına deresi 

taşkın koruma ve elektrik üretimi, 

d) Rize - Ardeşen Elmalı mahallesi arazisi taş
kın koruma, 

e) Rize - Ardeşen Ortaköy arazisi taşkın koru
ma, 

f) Rize - Fındıklı Sala deresi ıslahı, 
g) Çayeli Şirinköy taşkından korunması, 
h) Rize Anbarlık köyü taşkından korunması, 
k) Rize sanayi sitesi taşkından korunması, yapım

ları ne zaman bitirilecektir? 1979 programına alınacak
lar mıdır? 

4. Doğu Karadeniz havzasında yeralan ve bir 
yabancı firmaya 1971 yılında etütleri yaptırılan İyi-
dere havzası enerji imkânlarının geliştirilmesi için ev-
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velemirde İyidere havzasının kendi su imkânları ve 
Laleli Barajı Derivasyonu ile konbine edilmesi ha
linde enerji imkânları ayrı ayrı alternatifler halinde 
ve master plan seviyesinde incelenmiştir. 

Buna göre : 
a) Cevizlik barajı ve HES, 
b) Çoruh laleli barajı ve Çoruh devrivasyon tü

neli ile birlikte Tozköy barajı ve HES, 
Memleketimizin enerji durumu nazari itibare alı

narak bu işlerin planlanması ve kati projelerinin ha
zırlanarak yapımlarına başlanılması zorunludur. 

Bu işlere ne zaman başlanacaktır? 1979 progra
mına alınacak mıdır? 

5. Çayeli ilçesi Maden köyünde mevcut bakır 
ve çinRo kompleksinin işletilmesine ne zaman başla
nacaktır? Yapılacak yatırım miktarı ne kadardır? Ku
rulacak tesisler neler olacaktır? 1979 programına alı
nacak mıdır? 

6. Ardeşen - Tunca mevkiindeki bakır ve çinko 
kompleksi çalışmaları ne safhadadır? 1979 progra
mına alınacak mıdır? 

7. 1975 yılı programında olan : 
a) Çayeli Büyükedere ıslahı ve elektrik üreti

mi, 
b) Çayeli Aşıklarderesi, 
c) Rize - İyidere (Of - Pınaraltı), ne zaman bi

tirilecektir? Çayeli - Büyükdere ıslahında Madenköy 
program dışında kalmıştır. Bu köyün taşkından ko
runması için dere ıslahının 1 Km. daha uzatılması 
gereklidir. 1979 programına alınacak mıdır? 

8. Rize - Çayeli ilçesi kara sahasında petrol araş
tırma incelemeleri ile deniz sahasında deniz sismik 
çalışmaları yapılmıştır. Değerlendirmeler bitti mi? 
Bitti ise netice nedir? Ne zaman petrol çıkarma faa
liyetlerine başlanacaktır? 1979 programına alınacak mı
dır? 

9. Rize ilinde 700 seneden beri mevcut Andon 
ve Ayder ılıcalarının halihazır durumu civar iller
den gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamaya
cak hale gelmiştir. Bölgenin turistik gelişmesine bü
yük katkısı olacak jeolojik, hidro - jeolojik, akım de
ğeri, verim artışını artırmak, kapıtaj ve sondaj işleri 
için arazi çalışmalarının bittiğini 14 Kasım 1975 günü 
ve 10-3291 sayılı cevabi yazıdan öğrenmiş bulunuyo
rum. Esas ne zaman faaliyete geçilecektir? 1979 prog
ramına alınacak mıdır? 

10. Rize ili Merkez ili ve ilçe köylerinde elektri
ği olmayanların etüt - projeleri ile tesis yapımları ne 
zaman yapılacaktır? 1979 programına alınacaklar mı 
dır? 
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TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 23 . 2 . 1979 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052.2.1.439 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Sn. Talât Doğan'ın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 19 . 1 . 1979 tari hve 17596-7061-7/1043 sa
yılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât Do
ğan'ın, Rize ili ve ilçelerinin elektrik ve diğer bazı so
runlarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât Doğan' 
in Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Soru : 1 
1974 yılı Yatırım programlarında yeralan Rize ili 

Ardeşen TM - Çamlıhemşin iletim hattı ile Pazar -
Hemsin (Ortaköy) iletim hattı ne zaman bitirilecektir? 

Ardeşen TM - Çamlıhemşin iletim hattının kaplıca 
bölgesi olan Ayder ılıcalarına kadar götürülmesinde her 
bakımdan yarar vardır. Bunun için çalışmalarınız var 
mıdır? 1979 programına alınacak mıdır? 

Cevap : 1 
Rize ili Ardeşen TM - Çamlıhemşin hattı tamam

lanmıştır. Ancak, hava şartları nedeniyle enerji verile
meden hatta arıza meydana gelmiştir. Söz konusu arı
zanın giderilmesi hususunda çalışmalar sürdürülmekte 
olup. arıza giderilince enerji verilecektir. 

Pazar - Hemsin (Ortaköy) hattının tesisi yük
leniciden alınmış olup, emanet olarak devam edile
cektir. 

Ardeşen TM - Çamlıhemşin iletim hattının Ayder 
kaplıcalarına kadar uzatılmasına Yatırım Programların
da yer verilmemiştir. 

Soru : 2 
Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa bucağı ve bucağa 

bağlı 11 köyün elektrik - etüt proje çalışmalarına 1977' 
de başlandı. Çayeli Kaptanpaşa iletim hattı ve 12 kö
yün elektrifikasyonu ne zaman bitirilecektir? 

Cevap : 2" 
Çayeli ilçesi Kaptanpaşa Bucağı ve bucağa bağlı 

i l köy Yatırım Programlarımızda yer almakta olup, 
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köy içi tesislerinin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 
Çayeli - Kaptanpaşa iletim hattının tesis çalışmaları 
devam etmekte olup, hattın tamamlanmasından sonra 
köyler yıl sonuna kadar işletmeye açılacaktır. 

Soru : 3 
1974 yılı etüt programında olan : 
a) Rize - Merkez Muradiye köyü taşkın koruma, 
b) Rize - Merkez Yiğitler köyü arazisi ve orta

okulu taşkın koruma, 
c) Rize - Çamlıhemşin ilçesinin fırtına deresi taş

kın koruma ve elektrik üretimi, 
d) Rize - Ardeşen Elmalı mahallesi arazisi taşkın 

koruma, 
e) Rize - Ardeşen Ortaköy arazisi taşkın koruma, 
f) Rize - Fındıklı Sala deresi ıslahı, 
g) Çayeli Şirinköy taşkından korunması, 
h) Rize anbarlık köyü taşkından korunması, 
k) Rize sanayi sitesi taşkından korunması, yapım

ları ne zaman bitirilecektir? 1979 programına alınacak
lar mıdır? 

Cevap : 3 
Rize - Merkez - Muradiye Köyü ve Yiğitler Köyü; 

Çamlıhemşin İlçesi Fırtına deresi; Ardeşen - Elma
lı Mahallesi ve Ortaköy; Fındıklı - Pısala deresi; 
Çayeli - Şirinköy; Rize - Anbarlık Köyü ve sanayi 
sitesi taşkından korunması konularının etütleri devam 
etmektedir. Etütlerin tamamlanmasında problemi halle
dilebilecek önelemler tesbit edildiği ve konu ekono
mik bulunduğu takdirde bütçe olanakları içerisinde 
uygulama programlarının düzenlenmesinde gözönünde 
tutulacaktır. 

Soru : 4 
Doğu Karadeniz havzasında yeralan ve bir yaban

cı firmaya 1971 yılında etütleri yaptırılan İyidere 
havzası enerji imkânlarının geliştirilmesi için evvele
mirde İyidere havzasının kendi su imkânları ve Lale
li Barajı Derivasyonu ile konbine edilmesi halinde 
enerji imkânları ayrı ayrı alternatifler halinde ve 
master plan seviyesinde incelenmiştir. 

Buna göre : ... 
a) Cevizlik barajı ve HES, 
b) Çoruh Laleli barajı ve Çoruh derivasyon tü

neli ile birlikte Tozköy barajı ve HES, 

Memleketimizin enerji ve durumu nazari itibare 
alınarak bu işlerin planlanması ve kati projelerinin ha
zırlanarak yapımlarına başlanılması zorunludur. 

Bu işlere ne zaman başlanacaktır? 1979 programı
na alınacak mıdır? 

I Cevap : 4 
Doğu Karadeniz Havzasının enerji potansiyelinin 

değerlendirilmesi çalışmaları, Elektrik İşleri Etüt İda
resi Genel Direktörlüğü tarafından Master plan dü
zeyinde sürdürülmekte olup, bu çalışmaların 1980 yı
lı sonunda tamamlanması programlanmış bulunmak
tadır. 

Soru : 5 
Çayeli ilçesi Maden köyünde mecut bakır ve çin

ko kompleksinin işletilmesine ne zaman başlanacak
tır? Yapılacak yatırım miktarı ne kadardır? Kuru
lacak tesisler neler olacaktır? 1979 programına alı
nacak mıdır? 

I Cevap : 5 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Çayeli -

Madenköy'de yaptığı çalışmalar sonucu 30 milyon ton 
% 2,88 Cu, f/c 4.34 Zn ve % 0,11 Pb tenörlü rezerv 
tespit edilmiştir. Etibank uhdesine geçmiş olan bu sa
hanın işletilmesine dönük çalışmalar bu Kuruluşça yü
rütülmektedir. 1979 yılı programında ortak proje kap
samında Etibank Genel Müdürlüğünce yapılması ka
rarlaştırılan kuyu için 13 450 000 TL.'lık ödenek 
bulunmaktadır. 

Çayeli ilçesi Maden köyünde bulunan bakır, çin
ko yatağı için temel mühendislik hizmetleri yaptırıl
mıştır. Bu çalışmadan anlaşıldığına göre yatağın de
ğerlendirilmesinde bazı teknik problemler söz konu
sudur. Öncelikle cevherin yeraltı işletme metotlarıy
la istihracı ve mineralojik yapısının kompleks olma
sı nedeniyle zenginleştirme metodunun pilot tesis 
vasıtasıyla seçilmesi mecburiyeti üretime geçişi ge
ciktirmektedir. Etibank 78. B. 01. 0200 proje numara
sı ile «Rize - Çayeli Cevher Etüdü ve Proje Hazırlan
ması» adı altında bu konuyu 1979 programına al
mıştır. Bu projenin tutarı 12 500 0001 TL.'sı dış pa
ra olmak üzere toplam 26 000 000 TL.'dır. 1979 
programında öngörülen harcama 25 500 000 İTL.'dır. 

Proje bir kuyu, bir desandre ile arama galerileri 
açılmasını ve bu çalışmalar sonunda yatağın kesin 

I geometrisinin tesbitini, elde edilen numunelerden 50-
I 100 ton/gün kapasiteli bir pilot tesis kurulmasını 

öngörmektedir. Bu proje ilerledikçe elde olunacak do-
, nelerden tesis yapımına geçilecektir. Eldeki bilgiler

den bu tesislerin flotasyon tesisi olması muhtemel 
görülmektedir. Konsantrelerin merkezi bir izabe te
sisinde işlenmesi düşünülmektedir. 

Ancak adı geçen sahanın istimlak için yapılan 
teşebbüsler henüz olumlu netice vermemiştir. Bir bu-

1 çuk yılı aşkın bir süre önce yapılan müracaata rağ-
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men istimlak kararı alınamamıştır. Dolayısıyla bu 
konu projenin en önemli darboğazını teşkil etmekte
dir. 

Soru : 6 
Ardeşen - Tunca mevkiindeki bakır ve çinko 

kompleksi çalışmaları ne safhadadır? 1979 progra
mına alınacak mıdır? 

Cevap : 6 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce Ardeşen 

- Tunca bakır-çinko sahasında, 1974-1975 yıllarında 
toplam derinliği 1 319.20 m. olan 8 adet sondaj yapıl
mış ve olumlu sonuç alınamamıştır .1979 yılı prog
ramında da herhangi bir çalışma planlanmamıştır. 

Soru : 7 
1975 yılı programında olan : 
a) Çayeli Büyükdere ıslahı ve elektrik üretimi, 
b) Çayeli Aşıklarderesi, 
c) Rize - İyidere (Of - Pınaraltı), ne zaman bi

tirilecektir? Çayeli - Büyükdere ıslahında Madenköy 
program dışında kalmıştır. Bu köyün taşkından ko
runması için dere ıslahının 1 Km. daha uzatılması ge
reklidir. 1979 programına alınacak mıdır? 

Cevap : 7 
Rize - Çayeli Büyükdere, Aşıklarderesi ve Ma

denköy taşkın koruma konuları önceki yıllarda uy
gulama programına alınarak tamamlanmış bulunmak
tadır. Bununla beraber sözü edilen tesislerde taşkın 
yönünden önlemi gerektirecek bir problemin bulunup 
bulunmadığının tetkiki hususunda bölgeye talimat ve
rilmiştir. 

Of - Pınarlı taşkın koruma işi devam eden bir iş 
olup, gerekli ödeneğin ayrılarak 1979 yılında bitirilme
sine çalışılacaktır. 

Soru : 8 
Rize - Çayeli ilçesi kara sahasında petrol araştırma 

incelemeleri ile deniz sahasında deniz sismik çalış
maları yapılmıştır. Değerlendirmeler bitti mi? Bitti 
ise netice nedir? Ne zaman petrol çıkarma faaliyetleri
ne başlanacaktır? 1979 programına alınacak mıdır? 

Cevap : 8 
1978 yılı iş programı kapsamında bulunan (TPAO 

adına yapılması gereken) Doğu Karadeniz deniz sis
mik etütleri, Ege denizindeki Saroz Körfezi ve Boz
caada - Gökçeada etütlerinin ivedilik göstermesi üze
rine yapılamamıştır ve 1979 yılı iş programına tek
rar alınmış bulunmaktadır. Rize - Çayeli kara saha
sında 1978 yılında herhangi bir sismik etüt planlan
mamış ve yapılmamıştır. 1979 yılı programında da 
bulunmamaktadır. "*r 

Soru : 9 
Rize ilinde 700 seneden beri mevcut Andon ve 

Ayder ılıcalarının halihazır durumu civar illerden 
gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamayacak ha
le gelmiştir. Bölgenin turistik gelişimine büyük kat
kısı olacak jeolojik, hidro - jeolojik, akım değeri, ve
rim artışını artırmak, kapıtaj ve sondaj işleri için ara
zi çalışmalarının bittiğini 14 Kasım 1975 günü ve 10-
3291 sayılı cevabi yazıdan öğrenmiş bulunuyorum. 
Esas ne zaman faaliyete geçilecektir? 1979 programı
na alınacak mıdır? 

Cevap : 9 
Rize - Andon ve Ayder ılıcalarına ilişkin etütleri 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce tamamlanmış
tır. Ancak sondaj yapımına dönük proje için DPT 
Müsteşarlığının 1979 yılında öncelik vermemesi ne
deniyle kaynak ayrılamamıştır. 

Soru : 10 
Rize ili merkez ilçesi ve ilçe köylerinde elektriği 

olmayanların etüt - projeleri ile tesis yapıları ne za
man yapılacaktır? 1979 programına alınacaklar mıdır? 

Cevap : 10 
1979 yılı Köy Elektrifikasyonu Yatırım Progra

mı çalışmaları sürdürülmekte olup, Rize köyleri de 
programa alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 
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finin 1 nci Maddesinin Metinden Çıkarılmasına Dair Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Adnan Başer Kafa-

oğlu, Metin Toker, Hüsamettin Çelebi, Kemal Cart srk'ün Vermiş Oldukları Önergenin Açık Oylaması 

TABİİ ÜYELER 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
Mehmet Ünal'dı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökeır 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

Üye sayısı : 1 84 
Oy verenler : 164 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekınserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

79 
B3 
2 

20 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkuıt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

(Reddet 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir DalJal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan f 

MARDİN 
Saıiit Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

lenler) 
Suphi Gürsovtrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

(Reddedilmiştir.) 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demıirdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birkıcioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan OraJ 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyaıt Baykara 
Kemal Canıtürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çok'efl 
Hiîmjiı Fırajt 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Metin Toker 

Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
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Haydar Tunçkanat 1 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuîer 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

ANKARA 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

EDİRNE 1 
Süleyman Sırrı Ergun j 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 1 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
TîQçim T TctıîriMİ 
U w 3 1 1 I İ l^JolLİH^l 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

(Çekin 
TABİİ ÜYE 

Cevdet Sunay 

(Oya Kat 

1 BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
I Mehmet Feyyat 
1 Ali Oğuz 

— 9S 

KARS 1 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Âk ip Afos&ç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazaı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzii Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gür&ny 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

serler) 
l CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYE 
| Safa Retisoğlu 
hnayanlar) 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

KARS 

Sırrı Atalay (Başkan) 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MUŞ 
ı İsmail İlhan 

.4 

3 — 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN " 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduligani Demirîcol 

UŞAK 
Ahmet Tahtafcılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

MuhsMi Baitur 
Halil Tunç 
Nerınin Abadan Unat 

1 SİİRT 
Süreyya Öner 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadıi Irmak 
H. Nail Kübalı 
N. Kemal Şentünk 
Şerif Tüten 
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TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
VeM>i Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sarıiıbrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

TABİİ ÜYELER 
Sami Küçük 
Sezali Olcan. 

finin 1 nci Maddesine Verilen Oyların Sonucu. 
Üve sayısı : 184 

Oy verenler : 164 
Kaibul edenler : 

Reddedenler : 
Çekiiaserler : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

82 
80 

2 
20 
— 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlıı 

ESKtŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

(Reddet 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

İZMİR 
Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Muzaffer Şâmiloğlu 
KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 
KAYSERİ 

Ziya Müezzıinoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

benler) 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaifdı 

(Kabul edilmiştir.) 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahta'kılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhstin Batur 
Safa Reisoğlu 
Halil Tunç 
Nerımıin Abaidan Unat 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 
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AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
İ. Sıtkî Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ADANA 
Hayri Öner 

ANKARA 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

[GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 

Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Erg un Özkan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DİYARBAKIR 
Selâhatün Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

(Çekinserler) 

TABİİ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Cevdet Sunay 

(Oya Katılmayanlar) 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihöğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birindöğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsarriettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Metin Tok er 

MALATYA 
Haindi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

SİİRT 
Süreyya Öner 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Irmak 
H. Nail Kübalı 
N. Kemal Şentürk 
Şerif Tüten 
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GÜNDEMİ 

46 NC1 BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1979 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II '; 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
111 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
.Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/686; C. Senantosu: 
2/145) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma tarihi: 23.2.1979) 
(Bitiş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




