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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Milletvekili ve 
Cumhuriyet Meclisi üyeliklerinin seçimi 

kanunu tasarıları (görüşüldü ve kanunlar ka
bul olundu. 

Birleşime son verildi. 
'Başkan Divan Kâtibi 

Ulay Sıtkı Aksoyoğlu Refet 

Divan Kâtibi 
özgür Selâhattin 

-»• m>*<m> *-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Yurdakuler Muzaffer 

KÂTİPLER : özgür Selâhattin, Aksoyoğlu Refet 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

1. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 
3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda deği
şiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporu (1/101) (S. Sa
yısı : 42) (1) 

BAŞKAN — Mevzuumuz Arazi ve Bina 
vergileridir. Bu hususta, Maliye Bakanından 
izahat rica ediyoruz. 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Efendim, 'bugünkü Arazi Vengisi, 1936 - 37 - 38 
senelerinde yapılan tahrirlere göre alınmakta
dır. O günden buigüne kadar şahit kalmıştır. 
O günde 20 küsur milyon tahakkuk vardır, 
bugün de 20 milyondur. Hakikaten bu, gülünç 
bir miktardır. Masraifı 'bile karşılamamakta
dır. O günden 'bugüne fiyatlar 12 - 16 misli 

(1) 42 S. Sayılı basma yazı Temsilciler Mec
lisinin 61 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

yükselmiştir. Arazi Vergisinin on misli 'olması 
daihi fazla değildi. Fakat Temsilciler Meclisin
de politik bir reaksiyon yaptı. Hususi konuş
malarda en müfritler bile «haklısınız» diyor
lar, ama realitede hir reaksiyon yaptı.- Bunun 
üzerine, bir parça tahfif edelim, hu i'ş geçsin 
dedik. Buna göre ' 6 - 8 - 1 0 misli olarak 'bir 
ayırma yaptık. Fakat aşağıda üçe düştü. Bu 
vaziyeti kurtarmak için kendilerine çeşitli tek
liflerde bulundum. Dedik ki, Vaktiyle hır hak
sızlık olmuş, vilâyetlerde teşkil edilecek he
yetlere salâhiyet verelim, onlar vilâyetlerin
den asgari 2 âzami 10 misil üzerinden yapsın
lar. Her köyün şartlarına ıgöre, hu heyetler 
tesbit etsin. Hattâ dedim ki, hu heyetler muh
tar heyeti de olabilir. Her köyün kendi muhtarı 
üç misli olacak, 4 misli olarak desin. Zira 
muhtarlar daihi 4 - 5 mislinden aşağı yapmıya-
caktı. 

Meselâ Adana'da 10 misil değil 20 misil 
artırsanız hiçbir tesir yapmaz. Adana vilâye
tinde dönüm başına beş kuruş. Bütün matbuat 
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da bizim tarafınıızdadır. Adana'da 20 misil 
artırılsa ne olur? 

Ama Orta. - Anadolu'da meselâ 10 kuruş 
olan vergi bir lira olsa halk belki biraz sıkılır. 
Bu da müdafaa edilebilir. JFakat 10 misli de 
kabul etmediler. 10 misli yapalım, siz bu he
yetleri istediğiniz gibi kurun; isterseniz muh
tara bırakın dedim. Kabul etmediler. Meseleyi 
politika zaviyesinden mütalâa ettiler. 

Sonra şu teklifte bulundum. Arsalarda şe
hirlerde devamlı bir spekülâsyon var. Memleke 
tın serveti arsaya yatırılıyor. Bugün arsa ver
gisi arazinin yarasıdır. Bunu arazi vergisi gibi 
yapalım dedim. Bu teklifi ikalbul ettiler. Arsa 
Vergisini 30 misli yapsakta yeridir. 

Biz 54 milyon liralık bir azaltma yapmıştık, 
Bina Vergisinde." Bunu 30 milyona yakın ar
tırdılar. Ama yine bizim şeklimize geliyorlar. 
Bütün hikâye bu üç 'misil (başında. Bu sabah 
aşağıda (bir temsilci arkadaşla konuşurken, ne 
oluyor Arazi Vergisi dedi; 10 misil dedim. Aman 
ağabey şunu beş misil yapın bari dedi. Yani bu 
bir -pazarlık hikâyesi oluyor. 

Şimdi Sayın Kadri Bey. beş misil üzerinden 
gayriâdil oluyor, diyorlar. Orta - Anadoluda beş 
misil yapınca, buğday fiyatlarını da artıraca
ğız. Konya Ma Arazi. Vergisi yarım kuruş, bu
nu beş misil artırırsak 2,5 kuruş eder. Bu ara
da biz buğday mahsullerinin fiyatlarında bir 
yükseltme yaparsak ki, yükseltmeye çalışıyo
ruz, Orta - Anadoluda bu kolayca halledilir. 
İkisi de birbiriyle ahenkli gider. 

O'KAN SEZAİ — Şu buğday fiyatlarının 
artırılmıyacağını nazarı itibara alarak hesap 
yapınız, o zaman daha iyi olur. Bütün yıldırım
lar §u 12 ay içinde hep Millî Birlik Komitesi
nin kafasına çaktı. Demokrat Partinin yapma
dığı (buğday fiyatlarına zammı bizim zamanı
mızda yaparsak, bunun iktisadi konjonktür
deki sirayetini zatıâliniz bizden iyi bilirsiniz. 
Ben katiyen buna taraftar değilim. Bizim za
manımızda bu olmasın. Arkadaşların bu husus
taki fikri nedir, bilmiyorum. 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ (De
vamla) — Bunun müdafaasını şöyle yapayım. 
Fiyatlardaki konjonktüre .nazaran en az yük
selen buğdaydır. Toprak Mahsulleri Ofisi köy
lüden buğday alamıyor, hariçten getiriyor. 
Kilo başına 20 kuruş zarar veriyor. Buğday fi-
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yatlarını mâkûl bir miktar artırıp köylüden 
alırsak, tbu zararı önliyeeeğiz. 

O'KAN SEZAİ — Bunun psikolojik 'reak
siyonu vardır. 

MALİYE BACANI KEMAL KURDAŞ — 
Ne mânada? 

O'KAN SEZAİ — Buğday fiyatları artırı-
İmca bütün fiyatlara tesir eder. 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Tesir etmez. iBütün dünyada buğday fiyatı 56 
kuruştur. Türkiye'de 50 kuruştur. Bunu mâ
kul bir miktarda artırmak lâzımdır. Fakat if
rata gitmemek te lâzımdır. 50 kuruş diyeceği
nize 45 kuruş deseniz - ki bunu benden evvel
ki Malîye Bakanına hitabediyorum - veya sa
na ibir zam yapmıyacağnn, bir kuruş zam ya
pıyorum desek ne olur? Orta - Anadolu bu ba
kımdan (biraz geri kalmış. Kanadatöa kilo ba
şına buğdayın mubayaa fiyatı 56. kuruştur, 
Türkiye^de ise 50 kuruş. Dozunu kaçırmamak 
kaydiyle olur. Şu kanun çıkarsa buğdaya ya
pacağınız beş kuruş zam bu kanalla bütçeye 
intikal etmiş olacaktır. Dünya fiyatları 9 kura 

• halinde bulunuyor. Türk parasını 11 kabul eder
sek demek ki dünyanın buğday fiyatı 59 - 60 
kuruştur. Siz adama 50 kuruş veriyorsunuz. 
Hariçten demezler mi, ki bu ne biçim köylü 
statüsü Toprak Ofisin yaptığı milyonluk te
sisler boş kalıyor. Ofis. Amerikan yardımların
dan getirtiyor, her kilo başında 20 (kuruş zarar 
ediyor. ** 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın bir kısmı yu
karda çalışan komisyona katılacaklar, bu ba

kımdan biraz tioplar mısınız. 
MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ (De

vamla) — Şimdi hulasaten arz edeyim, arsa
larda vergi nisbetini, araziye ıgöre, binde 10 a 
çıkarır, arsaları 10 misli muhafaza edersek, 
araziye de bir beş misil koyarsak, Bina Vergi
sinde Hükümetin teklifi kabul edilirse aşağı -
yukarı bütçe balkımmdan vaziyetimizi korur. 
Bu şekilde dahi biz 133 milyon lira zarar etmiş 
olacağız. Fakat, bütçede 72 milyonunu derpiş 
etmiştik. Buna göre 60 milyon kadar bir fe
dakârlık etmiş olduk. Bunu mahallî idareler 
zarardîde 'olmasın diye yaptık. 

Arazi Vergisini 5 misil yapalım. Arsalarda 
vergi nisbetini binde ona çıkaralım. Binalarda 
Hükümet teklifini kabul edelim. Arazi Vergi
sinde isterseniz 2 ilâ 10 misli deyiniz. 
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BAŞKAN — Arkadaşlardan bu mevzuda 

söz istiyen Var mı? 
• 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Sayın Mali
ye Bakanının anlattığı şekil tatmin edicidir, bu
nun kabul edilmesi lâzımdır. Şu vergi hakikaten 
az alınmaktadır. 

Yalnız, bir nokta vardır o da şu misil tâbiri
dir. Bu misil tâbiri vergiyi kökünden baltala
maktadır. 5 - 8 - 10 misil deninee, olmuyor. 
Ben şahsan misil tâbirinin kaldırılmasına taraf
tarım. Bu misil üzerinde ısrar edilmemesini bil
hassa rica edeceğim. Bunun dışında yeni bir sis
tem getirmek mümkündür. Bu para az ama buna 
mukabil hiç veremiyecek de vardır. Meselâ dene
mez mi ki, verimsiz, az verimli, orta verimli, iyi 
verimli ve çok verimli toprak.. Bunlar mahallî 
tâbirlerdir. Köylü bu işi bilir. Verimsiz toprak
ların tarifi de yapılabilir. Hiçjbir şey vermiyen 
topraklardır. Bunun gibi diğerlerinin de tarifi 
yapılabilir. Az verimli toprak mahsulü veren 
topraktır. 10 misil denince psikolojik bakımın
dan tesir edecektir. Meselâ, iyi verimli toprak
tan 20 kuruş alınacaktır. 

Ben bir sistem değişikliği yapmak lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Arazi Vergisi geniş kütle
leri ilgilendiriyor. Karşılığında hiçbir şey alın
mıyor. 

ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Bugün misilleme
den geriye 'döndüğümüz zaman çıkacak şey yeni 
tahrire gitmektir. Bu muazzam bir iştir. Bunu 
hemen yapmamıza imkân yoktur. Arazilerin ço
ğunun kadastrosu yapılmamıştır, dönümü belli 
değildir. Diğer sistemleri de tatbik edemeyiz. 
Ekilen maddeye göre vergilendirmeye de imkân 
yoktur. 

YILDIZ AHMET — Efendim, görülüyor ki, 
bizi böyle bir tesbite götüren bir mecburiyet var. 
Tahrir yapamıyoruz, arazi »gelirini tesbit etmek 
müşkül. O halde bundan evvelki rakamı artır
maktan başka çaremiz kalmadığı için Maliye Ba
kanı Ibu tasarıyı buraya getirdi. Ben de Kadri 
Kaplan ile beraberim, ama Ibunu tahakkuk ettir
mek için uzun bir mesaiye ihtiyaç vardır. Şimdi 
bu mümkün değildir. 

Bu bakımdan, komisyonun getirdiği teklifi 
kabul edelim. 

KAPLAN -KADRİ — Yalnız, az verim çok 
verim, sarahaten ifade edilebilir. 
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I İkincisi, kadastronun yapılmamasını ben leh

te kabul ederim. Buna göre, beyana tâbi tuta
rak bir esas alınacak dendi mi, daha faydalı olur. 
İstikbalde, arazi tahririne gidilince bu beyanlar 
bir değer ifade eder, ona göre tanzim edilir. Da
ha iyi ölür o zaman. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Beyan 
tahrir olur. 

BAŞKAN — Eröü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, binalarda 39 - 45 

ve 53 rejimleri var. Yeni şekil, bunları halledi
yor mu? Şayet halletmiyorsa, bunun da dâhil 
edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, kanunu 
okuyoruz : 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu, 1837 sayılı 
Bina Vergisi Kanunu ve 3 . 1 . 1961 tarih ve 
206 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılma
sına ve bu kanun bâzı hükümler ilâvesine dair 

Kanun 

Madde 1. — 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanu
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

• i'ümiştir : 

Verginin nisbeti 
Madde 9. — Arazi Vergisi, arazinin ve arsa

ların (Iratlı veya iratsız arsaların) kıymetleri
nin binde onu nisbetinde alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok, maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde. 2. — 3 .1 .1961 tarihli ve 206 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de. 
ğiştirilmiştir : 

Madde 1. — Arazi ve Bina vergilerinin he
sabında; 1961 bütçe yılı başından, yeniden ge
nel tahrir yapılıp bu tahrir neticelerinin yü
rürlüğe gireceği yıla kadar : 

I - Arsalarda; 1 Haziran 1942 den önce tah
rir veya tadil suretiyle tesbit edilen kıymetler 
9 misli; 

II - Arazide; 1 Haziran 1942 tarihinden önce 
tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan 
kıymetler 4 misli; 

i l i - Binalarda : 
a) 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir 

veya tadil suretiyle takdir edilmiş bulunan gay-
I risâfi iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın, 
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ister kiraya verilsin meskenlerde (1), diğer bi
nalarda (4) misli; 

b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya 
tadil suretiyle takdir edilmiş bulunan gayri-
sâfi iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın, 
ister kiraya verilsin meskenlerde (1), diğer bi
nalarda (2) misli; 

c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs 
1953 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya tadil 
suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâfi irat
lar, ister sahibi tarafından kullanılsın, ister 
kiraya verilsin meskenlerde (0,5), diğer bina
larda (1) misli; 

Eklenmek suretiyle nazara alınır. 
1 Haziran 1942 (dâhil) tarihinden sonra tah

rir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan 
arazi ve arsa kıymetlerine ve 12 Mayıs 1953 
(dâhil) tarihinden sonra takdir edilmiş olan 
bina gayrisâfi iratlarına misil eklenmez. 

Ancak; arazi ve arsalarda 1 Haziran 1942 
(dâhil) ve binalarda 12 Mayıs 1953 (dâhil) ta
rihlerinden sonra eski kıymet veya gayrisâfi 
iradın bölünmesi suretiyle yapılmış olan taksim 
veya ifrazlarda; parçalara düşen kıymet veya 
gayrisâfi iratlara arazi ve arsalar için 1 Hazi
ran 1942 tarihinden önceki kıymetlerine, arsa
larda (9), arazide (4) misli; binalar için gay
risâfi iratlarına, takdir edildikleri tarihler na
zara alınarak yukarda zikredilen misiller ekle
nir. 

Takdir tarihleri ne olursa olsun sabit istih
sal tesislerine ait gayrisâfi iratlara bu kanun
la ihdas edilen misiller eklenmez. 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Burada 10 misil diyeceğimize «bugünkü kıyme
tine 9 misil ilâvesiyle uygulanır. Bugünkü kıy
metine 4 misil uygulanır.» diye.ifade edecek olur
sak psikolojik bakımdan daha iyi olur. 

».ir •'• 

BAŞKAN — Bit madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi
nin 3 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

3. Müdafaa Vergisi haricolmak üzere, (b) 
fıkrasında yazılı farkların 1961 bütçe yılma 
taallûk edenlerinin % 50 si özel idarelere aittir. 
C4eri kalan % 50 si tahsil edildikleri ayı takib-

5.1961 O : İ 
eden ayın sonuna kadar mahallî malsandıkları-
na yatırılır. İşbu % 50 leri vaktinde yatırmı-
yan özel idarelerin âmiri ita ve muhasebecile
rinden, vaktinde ödenmiyen miktarın % 10 u 
6183 sayılı Kanuna göre tahsil olunur, özel 
idarelerce vergi ve cezaların kısmen tahsili ha
linde mükelleften tahsil edilen miktar, yuka-
rıki (a) ve (b) fıkralarında yazılı kısımlara, 
tahakkuk miktarları arasındaki nisbete göre 
tahsilat kaydolunur. 

Aynı fıkraların 1962 ve mütaakıp bütçe yıl
larına taallûk edenlerinin tamamı özel idarelere 
aittir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun geçici birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 1. — Bu kanun gereğince vergi 
kıymetleri ile gayrisâfi iratlara uygulanan mi
siller münhasıran Arazi, Bina, Buhran ve Mü
dafaa vergilerinin hesabında nazara alınır. 
Bunların dışında kalan bilûmum vergi, resim 
ve harçların hesabında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1837 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

6. Zürram zirai istihsalâtta kullandığı alât 
ve edevat depoları, zahire amibarları, samanlık
lar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurut
ma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar), fı
rınlar ve benzeri binalarla işçi .ve bekçi bina, ku
lübe ve barakaları, köy misafir odaları, balıkçı
ların deniz istdhsalâtmda kullandıkları aletlere 
mahsus depolar ile kayıkhaneler ve denizlerle 
göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları 
(icar edilmemek şartiyle); 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim (burada 

ıbir «zürra» tâbiri igeçiyor. Çok eskimiş bir tâbir 
yerine ibunun Türfcçesinin konulmasını rica 
edeceğim. (Eski kanunda var, sesleri) Pekâlâ; 
teklifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teklifini geri aldı. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

._ 5 — 
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Madde 16. — 1 Mart 1962 tarihinden itibaren; 

ibu tarihten sonraya aidolmak üzere, sabit istihsal 
tesisatı Bina Vergisine (ve ibu yergiye ibağlı ver-
ıgii ve resimlere) tâbi tutulmaz. 

iBAŞKAN — Madde hakkında söz -istiyen? 
Yok. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

iGeçiei madde 1. — Bu ıkanunun 5 nci mad
desi ile 1837 sayılı Kanunun 3 noü maddesinin 
6 ncı fıkrasındaki istisnaya ithal edilen binalar 
için ıgeemiş zamanlara aidolarak Bina Vergisi ve 
zamları tarh olunmaz. Tarh edilmiş olup ıhenüz 
tahsil edilmemiş (bulunan Bina Vergisi <ve zamla
rı, oezalariyle (birlikte terkin olunur. 

iBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2. — Vâdeleri ıgeemiş ıbulunan 
1961 Ibütçe yılı Bina Ve Arazi vergilerinin (Buh
ran ve Müdafaa vergileri dâhil), İbu ıkanunun ya 
yımı tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmeleri 
(halinde (bunlara, igeciikme zammı uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok, 
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! maddeyi oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — 206 sayılı Kanun hüküm
lerine göre yapılmış olan tahsilatın, İbu kanuna 
göre alınması lâzımgelen miktardan fazlası, Ver
gi . Uesul Kanunu hükümleri dairesinde derhal 
terkin ve ilgililere iade olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok, 
maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanım 1 Mart 1061 tarihin- • 
den itibaren yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Kabul 
etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunun 'hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde ibaşka madde yoktur. Oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

M «••» >• 



1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu, 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ve 3 .1 . 1961 tarih ve 206 sayılı 
Kanunla bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanu
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Verginin nisbeti : 
Madde 9. — Arazi Vergisi, arazinin ve ar

saların (iratlı veya iratsız arsaların) kıymetleri
nin binde onu nisbetinde alınır. 

Madde 2. — 3.1.1961 tarihli ve 2Ö6 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 1. — Arazi ve Bina vergilerinin hesa
bında; 1961 bütçe yılı başından, yeniden genel 
tahrir yapılıp bu tahrir neticelerinin yürürlüğe 
gireceği yıla kadar : 

I - Arsalarda; 1 Haziran 1942 den önce tah
rir ve tadil suretiyle tesbit edilen kıymetler 9 
misli; 

II - Arazide; 1 Haziran 1942 tarihinden ön
ce tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan 
kıymetler 4 misli; 

III - Binalarda : 
a) 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir 

veya tadil suretiyle takdir edilmiş bulunan gay-
risâfi iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın 
ister, kiraya verilsin meskenlerde (2), diğer bi
nalarda (4) misli; 

b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya ta
dil suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâii 
iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın, ister 
kiraya verilsin meskenlerde (1), diğer binalar
da (2) misli; 

c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs 
1953 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya tadil 
suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâfi irat
lar, ister sahibi tarafından kullanılsın ister ki
raya verilsin meskenlerde (0,5), diğer binalar
da (1) misli; 

Eklenmek suretiyle nazara alınır. 
1 Haziran 1942 (dâhil) tarihinden sonra tah

rir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan Arazi 
ve arsa kıymetlerine ve 12 Mayıs 1953 (dâhil) 
tarihinden sonra takdir edilmiş «olan bina gayri
sâfi iratlarına misil eklenmez. 

Ancak; arazi ve arsalarda 1 Haziran 1942 

(dâhil) ve binalarda 12 Mayıs 1953 (dâhil) ta
rihlerinden sonra eski kıymet veya gayrisâfi ira
dın bölünmesi suretiyle yapılmış olan taksim ve
ya ifrazlarda; parçalara düşen kıymet veya gay
risâfi iratlara arazi ve arsalar için 1 Haziran 1942 
tarihinden önceki kıymetlerine, arsalarda (9) 
arazide (4) misli; binalar için gayrisâfi iratla
rına, takdir edildikleri tarihler nazara alınarak 
yukarda zikredilen misiller eklenir. 

Takdir tarihleri ne olursa olsun sabit istihsal 
tesislerine ait gayrisâfi iratlara bu kanunla ih
das edilen misiller eklenmez. 

Madde 3. — Aynı kanunun 4 ncü maddesinin 
3 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

3. Müdafaa Vergisi haricolmak üzere, (b) 
fıkrasında yazılı farkların 1961 bütçe yılma ta
allûk edenlerinin % 50 si özel idarelere aittir. 
Geri kalan % 50 si tahsil edildikleri ayı takib-
eden ayın sonuna kadar mahallî malsandıkları-
na yatırılır. îşbu % 50 leri vaktinde yatırma
yan özel idarelerin âmiri ita ve muhasebecile
rinden, vaktinde ödenmiyen miktarın % 10 u 
6183 sayılı Kanuna göre tahsil olunur, özel ida
relerce vergi ve cezaların kısmen tahsili halinde • 
mükelleften tahsil edilen miktar, yukarıki (a) 
ve (b) fıkralarında yazılı kısımlara, tahakkuk 
miktarları arasındaki nisbete göre tahsilat kay
dolunur. 

Aynı farkların 1962 ve mütaakıp bütçe yıl
larına taallûk edenlerinin tamamı özel idarelere 
aittir. 

Madde 4. — Aynı kanunun geçici birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 1. — Bu kanun gereğince ver
gi kıymetleri ile gayrisâfi iratlara uygulanan 
misiller münhasıran Arazi, Bina, Buhran ve Mü
dafaa vergilerinin hesabında nazara alınır. Bun
ların dışında kalan bilûmum vergi, resim ve 
harçların hesabında nazara alınmaz. 

Madde 5. — 1837 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

6. Zürram zirai istihsalâtta kullandığı alât 
ve edevat depoları, zahire ambarları, samanlık
lar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, ku-



rııtma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar), 
fırınlar ve benzeri binalarla işçi ve bekçi bina, 
kulübe ve barakaları, köy misafir .odaları, balık
çıların deniz istihsalâtmda kullandıkları aletle
re mahsus depolar ile kayıkhaneler ve denizler
le göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakala
rı (icar edilmemek şartiyle) ; 

Madde 6. — 1 Mart 1962 tarihinden itibaren; 
bu tarihten sonraya aidolmak üzere, sabit istih
sal tesisatı Bina Vergisine (ve bu vergiye bağ
lı vergi ve resimlere) tâbi tutulmaz. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun 5 nci madde
si ile 1837 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 6 
ncı fıkrasındaki istisnaya ithal edilen binalar 
için geçmiş zamanlara aidolarak Bina Vergisi 
ve zamları tarh olunmaz. Tarh edilmiş olup he
nüz tahsil edilmemiş bulunan Bina Vergisi ve 
zamları, cezalariyle birlikte terkin olunur. 

Geçici madde 2. — Vadeleri geçmiş bulunan 
1961 bütçe yılı Bina ve Arazi vergilerinin (Buh
ran ve Müdafaa vergileri dâhil), bu kanunun 

yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde öden
meleri halinde bunlara gecikme zammı uygulan- . 
maz. 

i Geçici madde 3. — 206 sayılı Kanun hüküm-
| lerine göre yapılmış olan tahsilatın, bu kanuna 

göre alınması lâzımgelen miktardan fazlası, Ver
gi Usul Kanunu hükümleri dairesinde derhal 

j terkin ve ilgililere iade olunur. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihin-
' den itibaren yürürlüğe girer. 

j Madde 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba-
I kanlar Kurulu yürütür. 
| 

M. B. Komitesinin 23 . 5 . 1961 tarihli Genel 
Kurul toplantısında müzakere ve kabul edilmiş
tir. 

Başkan V. Kâtip 
Mucip Ataklı Kefet Aksoyoğlu 

Kâtip 
Selâhattin özgür 


