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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair Kanun tasarısının tümü (1/35) 
(S. Sayısı : 72) üzerinde bir süre görüşüldü; yeniden 
incelenmek üzere Komisyona geri verilmesi kabul 
olundu. 

Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 
birinci maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 

Kanun tasarısı. (1/41) (S. Sayısı : 59) kabul edildi. 
8 Aralık 1980 Pazartesi günü saat 14.0Ö'te top

lanılmak üzere birleşime saat 16.00'da son verildi. 
Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.45 

BAŞKAN : Orgeneral Kenen EVREN (Devlet Başkana, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K.K. K. ve MilH Güvenlîk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli GüvenEk Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve M » GüvenEk Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 22 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/54) (S. Sayısı : 
68 (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasındaki 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında Kanun tasarısı ve bu konudaki 
Bütçe - Plan Komisyonu raporu 68 sıra sayısı ile ba
sılıp dağıtılmıştır. 

Bu tasarıyı görüşen Komisyon ve Bakanlık tem
silcileri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Komisyonun kısa bir izahatı olacak mı efendim? 

(1) 68 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, yapıldığı 
madde ne olursa olsun, gerek karada ve gerekse su 
üzerinde sabit inşaatlardan oluşan ve tümüne bina 
dediğimiz gayri menkullerle, arsa ve arazilerden yıl
lık olarak alınacak vergileri içeren bir kanundur. 

Kanunun tatbikatından bugüne kadar geçen 10 
yıl müddet içinde kanunda hem yapısı itibariyle, hem 
ekonomik durum itibariyle bazı, değişmeler yapıl
ması zorunlu olmuştur. Hükümetimizden gelen tek
lif sırası geldiğinde arz edeceğim üzere, bazı mad
delerine katılmamakla veya değişik şekilde katılmak
la beraber, tümüyle ekonominin gereklerine cevap 

verecek niteliktedir. 
, Arz ederim. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen 
olmadığına göre tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1; nci maddeyi okutuyorum : 
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu

nunun 4 ncü maddesinin (m) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki (r) 
fıkrası eklenmiştir. 

« 
m) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 

vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tah
sis edilmek şartiyle); 

r) Karşılıklı olmak şartiyle Uluslararası Andlaş-
malar hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlara 
ait özel okul binaları.»! 

BAŞKAN — Efendim, bu (r) fıkrasının ilave 
ediliş sebebini açıklar mısınız? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Türkiye'de Türk uyruklu; fakat yabancı men
şeli cemaatler olduğu gibi, yabancı memleketlerde 
Türkler var; genellikle Yunanistan'da. 

Bunldan 'birkaç gün eVvel belki yüksek dikkatle
rinizi de çekmiştir, gazetelerde «Yunanlisltan, Türk 
azınlık okullarının muafiyetini kaldırıyor» diye de 
ıbir IbaşMe vardı. 

Onların bize tanıdığı muafiyetlere tabi olarak, 
taimamiyle uluslararası anlaşmalara uygun ve kar
şılıklı varılacak mutabakatla onların foıizim cemaati-
mizlin özel okullarına tanıdığı muafiyetin, Türkiye' 
de mövcut azınlık okullarına tanınması 'yolunda bir 
madde ilavesidir ve yerindedir, katılıyoruz. 

(BAŞKAN — Yunanistan ile karşılıklı 'bk mu-
taibakaitımız var, değil rrii? 

MALİYE IBAKANI KAYA ERDEM — Var 
efenldüım. 

(Yalnız Sayın Başkanım, onlar bize tanımadığı 
taktirde tabii (biz de tanumayacağız. 

(BAŞKAN — Zaten «karşılıklı» dliyor. 
ıMAÛUİYE BAKANI KAYA ERDEM — O ma-

nadaldır. Eğer tarumazlalrsa, mevcut hüküm olma
sına rağmfen tanımadiMarı takdirde, biz de buradan 
kaldıracağız. 

BAŞKAN — Lozan'da 'böyle «Vergiye tabidir, 
değldtilr» diye 'bir kayıt yoktu, değil mi efendim?... 

MALİYE BAKANI KAYA ElRDEjM — Yoktu. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederini. 
Başka söz alimak isteyen var mı efendim 1 nci 

maldkJe hakkında?,.. Ydk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 6 nci maddesi 
aşağıdalM şekilde değiştiriilm'işltir. 

Köy Binaları İçin İstisna :• 
Madde 6. — Köylerde mesken olarak kullanılan 

'binaların vergi d'eğerieninin 300 OOC Hirası bu ver
giden müsitesnaldır. 

Ancak, (bu istisna muayyen zamanlarda dinlen
me amacıyla kullanılan ve dairni ikametgâh vasfı 
bulunmayan meskenler için uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümettin teklifini de
ğiştirmiş, aynen kabul etmerriiş bunun izahatını ve
rirler mi eifendlim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
nıim, bu madde, köylerde 1970 yılında, mesken mu-
afıiiyeti olan 60 b'iın lirayı 5 kat artırarak 300' bin li
raya çıkarmıştır. Buna tamamen katılıyoruz. 

'Bizim ikindi (ilave ettiğimüz kısım, aslında Hükü
metin bu tasarıyı bize göndermeden 2 - 3 gün evvel 
'hazırladığı kendi tasansında da yer alan bir hü
kümdür. Bulgun Türkiye'nin hakikaten çolk zengin
leri, Köy Kanununa tabi ve öyle isimlendirilecek yer
lerde 5 - 1 0 mlilyonluk binalar yapmaktadırlar ve 
'bunlarda senede ancak 2 - 3 ay ikamet edilmekte
dir. Bunlara da bu maddeden istifade ederek böyle 
(bir muafiyet tanınması vergi adaleti bakımından, hat
ta kamu vicdanı bakımından 'bize tiers gelidi. Buraya 
'aldığımız hüküm, arz ettiğim gi'bi, Hükümetin, bu 
tasarısından önce, 2 - 3 gün evvel hazırladığı kendi 
(tasarısından alman hükümdür. 'Bu haliyle kabulünü 
arz ederiz. 

IBAŞKAN — Buna Hükümetimiz iştirak ediyor
lar (mı efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, bunun Bakanlar Kurulunda müzakeresi esna
sında, özellikle, «Dinlenme amacıyla ve bir de dai
mi likametgâh vasfı aranıyor alma, burada bir ay 
oturur, (iki ay oturur, gider gelir oturur bunun tespiti na

sıl olacak?» dendli. Daimi iilkameltgâhı nasıl buluna
cak? Dinlenme amacıyla yapılıp yapılmadığının tes-
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piiitü çok güç olacağı ve birtakım sorumlar yarataca
ğı için ve köylerin gelşmesind de teşvik etmesi bakı-
muııdan, aym konular iddia edilmiş olmasına rağmıen, 
Bakanlar Kurulu bu konunun çıkarilmasını istedi, 
karar verdti ve ona istinaden de Konseye o şekilde 
sunuldu. 

BAŞKAN —• Efendim, dediğiniz doğru. Ben de 
aynı şeyi soracaktım. Daimi oturup oturmadığı na
sıl tespit edilecek? Adam kendisi gelir, ondan sonra 
köylüden birisini oraya oturtur, «iSen burada otur» 
der ve «işte daimi oturtuyorum»' diyebilir; ama her 
ne halde olursa olsun hakikaten böyle birçok köyle
rimiz bilhassa sahillerde ve gelişmiş bölgelerde var
dır. Artık yavaş yavaş birçok kişiler bu köylere kay
maktadır. Ama diyeceksiniz ki, keşke köylere kayşa
lar da şehire olan akım dursa köylere gitse; ama bu 
o demek değil. Bunlar zengin kişiler, bilhassa sahil 
şeridinde yapılmış çok büyük villalar vesaire var. 
Hakikaten bunlara uygulamamakta yarar var zanne
diyorum. Tespit edilebildiği kadar edilir, edemezsek 
ne yapalım, Zaten diğer vergileri de tam tespit etti
ğimiz miktarlar üzerinden mi alıyoruz? Ondan da 
birçok kaçıranlar var; ama 10 taneden 2 tanesini ya-
kalasak yine kârdır. 

Kalmasında ben şahsen yarar buluyorum:. Din
lenme maksadıyla yapılan ev veya köşkü, 2 - 3 aylı
ğına gelen kişiler için yapılan binaları bundan istis
na tutmak uygun olur zannediyorum. 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen sa
yın üyeler var mı efendim?.. 

Bu maddeyi Komisyonun teklif ettiği şekliyle, 
yanıi şimdi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Aynı Kanunim 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Nispet : 

Madde 8. — Bina vergisinin nispeti binde 6'dır. 
Mesken olarak kullanılan binalarda (Bina apart

man ise apartman dairesinde) vergi nispeti binde 
4'tür. Türkiye sınırları içinde birden fazla meskeni 
bulunanların meskenlerinden yalnız birine bu nispet 
uygulanır. 

Şu kadar ki, yeniden inşa edilen bina veya bina
ların vergisi arsasının vergisinden az olamaz.») 

BAŞKAN — Komisyonun Hükümet teklifinde 
yaptığı farkı izah eder misiniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hükümetin 
teklifinde, «bulunanların yalnız bir meskenlerine bu 
nispet uygulanır.»' denmektedir. Yüksek malumları, 
Türkçede sayıdan sonra çoğul gelmez. Yani, «4 el
malar, 5 armutlar»! denmez. Yaptığımız değişiklik 
ondan ibarettir; «bir meskenine»! olarak düzeltilmiş
tir, 

BAŞKAN — Buna Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Katılı

yoruz. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Aym Kanunun 23 ncü maddesi

nin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
« •, 
a) Bina, arsa ve araziler için 4 yılda bir defa 

(Bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 yıla indirile
bilir) olmak üzere verilecek beyannameler, Maliye 
Bakanlığı mükelleflerin genel beyana davet edildikle
ri tarihî takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Ma
yıs aylannda»ı, 

BAŞKAN — Komisyonun bu konuda bir diye
ceği var mı efendim?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu madde ile ilgili olarak bir önergemiz vardır. 
Türkiye'de gayri menkul fiyatları çok çabuk değüşi-
yor ve şiddetle artıyor. Esasen bu maddenin huzu
runuza gelmesi nedeni, 5 yıllık sürenin çok göriil-
mesdndendir. Kanımız odur ki, 3 yıllık süre de çok
tur. «3 yıla kadara değil, «1 yıla kadar indirilebi
lir»! kaydı konularak, Hükümete bu bakımdan yetki 
verilmesini öneriyoruz, isterse 3 yılda, isterse 2 yıl
da, isterse 1 yılda bu yetkiyi kullansın diye böyle 
bir değişiklik öneriyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutuyorum : 
Milli Güvenlik Konseyi Başkanliğına 

«1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı»1 nın çerçe
ve 4 ncü maddeye bağlı (a) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 
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a) Bina, arsa ve araziler için 4 yılda bir defa 
(Bu süre Bakanlar Kurulu karan ile 1 yıla kadar in
dirilebilir) olmak üzere verilecek beyannameler, Ma
liye BakaniLığınca mükelleflerin genel beyana davet 
edildikleri tarihi takip eden bütçe yılının mart, ni
san ve mayıs aylarında,», 

BAŞKAN — Şimdi efendim, «1 yıla kadar») dan 
kasıt, benim anladığım kadarıyla, 3 yılda da yapa
bilir bunu, 2 yılda da yapabilir, 1 yılda da yapabilir. 
Yarın öbüırgün, mesela aradan, birkaç sene geçtikten 
sonra, Maliye Bakanlığı teşkilatını kurabilir, der ki, 
«Her sene beyanname alalım», 

Hakikaten, vatandaşlar müştekidir. 4 senede bir 
beyanname veriyor, 2 sene sonra bakıyor ki, muaz
zam bir fark olmuş. Evini, malını ve mülkünü sat
maya kalkıyor, bu sefer karşı taraftaki! alıcı ile mu
vazaaya girişiyorlar; «Ben bu kadar gösterdim, bi
naenaleyh, şu kadardan satarım ama, şu kadardan 
gösteririmi») gibi çok çirkin yollara tevessül ediyorlar. 
Halbuki, 2 senede bir yahut her sene bunu bildirse, 
belki de normal fiyat üzerinden satacaktır. Değer 
Artış Vergisi satıcıya büyük bir yük getiriyor, o 
yönüyle bir elastikiyet veriyor bu önerge. 

Bunun aleyhinde bir görüş var mı efendim?.. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır. 

Arz edeyim Sayın Başkanım. 
Burada 22 milyon mükellef beyanname veriyor. 

Tabii bunların alınması her yıl için büyük bir prob
lem; ama Bakanlar Kurulunla verilmiş bir yetki olu
yor. İsterse bunu... 

BAŞKAN — 3 senede alır, ister 2 senede alır, 
ister 1 senede alır. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
Alınması halinde gayet tabii büyük bir yükle karşı 
karşıya kalıyor teşkilat. 

BAŞKAN — Hayır, 3 sene diye kanunlaştırırsak, 
2 seneye indiremez; yeni bir kanun değişikliği lazım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tabii. 
Bunun bir faydası da şu olur. Beyan her sene yük
seleceği için benim alacağım vergiyi artırır. Yani, 
esasımda... 

BAŞKAN — İlla demiyoruz, 1, senede bir demi
yoruz, 1 seneye kadar îndirebiliır. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — 1 sene 
de denilebilir, indirebiliriz. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde söz 
isteyen var mı?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, önerge istikametinde, (a) fıkrasının, 
«Bu süre Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıla kadar in
dirilebilir» şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde önerge istikametinde kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 26 ncı maddesi

nin ikinci fıkrası aşağıdaki sekide değiştiriılmiştir : 
<n............ 
Bu Kanunda yazılı işler karşılığında; Maliye Ba

kanlığınca tespit edilen esaslar dahilinde ve yılda fert 
başına 75Q lirayı geçmemek üzere köy muhtarlarına 
ve ihtiyar kurulu üyelerine ücret verilebilir.^ 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Aynı Kanunun 27 nci maddesi

nin ikinci fıkrası ile 34 ncü maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon bunda ne değişiklik yap
tı efendim, Hükümetin teklifiyle aradaki fark ne
dir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — «ıBu Kanu
nun»; deyince, bu, konuştuğumuz Ikanun oluyor. Bu
nun böyle bir maddesi yok, «aynı kanunun», diye de
ğiştirdik onu. Zannediyorum bu teklifimize Bakan
lık da katılır efendim. 

BAŞKAN — Bunun üzerinde başka bir izahat 
var mı?.. Yok, 

6 ncı madde ile ilgili söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi

nin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
« 
Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıtlamala

rın neler olduğu, süresi, tevsiki ve kısıtlama koyan 
kamu organlarının görevleri ve sorumlulukları Ma
liye Bakanlığınca, Milli Eğitim, İmar ve İskân ve 
İçişleri bakanlıklarının mütalaaları alınarak hazırla
nacak bir yönetmelikle tanzim olunur.», 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe i Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kanunun bugünkü şeklinde süre deyimi yoktur, 
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bir yönetmelik düzenleneceğine dair hüküm vardır. 
Ancak, bu yönetmeliğe süre de konulmaktadır. İlgi
liler, kanunda olmayan bir tasarrufta bulunulamaya-
cağı yolunda dava açmaktadırlar. Bunu düzeltmek 
için yönetmeliğe sürenin de konulabileceğine dair 
bir hüküm kanuna konmuştur, yerindedir. 

BAŞKAN — 7 noi mıadde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Aynı Kanunun 32 nci maddesi

nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«'Madde 32. — Ek süreye rağmen beyanname ve

rilmez ise, vergi 31 nci madde gereğince görevlendi
rilmiş memurlar marifetiyle takdir edilen vergi de
ğerleri üzerinden idarece tarh edilir.» 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkamı) — Sayın Başka
nım, bundan evvelki kanunda, beyanname vermede 
birden fazla süre olduğu için, metinde «ek süreler». 
deyimi vardı. Şimdi bir defa süre olduğu için, «ek 
süreler»! deyimi, «ek süre>x olarak düzeltilmiştir. Tek
nik bir düzenlemedir, yerindedir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Aynı Kanunun 35 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ağır Kusur ve Kaçakçılık Cezasının Uygulan

mayacağı : 
Madde 35. — Bu Kanunun tatbikatında Vergi 

Usul! Kanununun ağır kusur ve kaçakçılık cezaları 
ile ilgilli hükümleri uygulanmaz.»1. 

BAŞKAN — Buradaki değişiklik nedir efendim?.. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Huzurlarınıza 
gelecek Vergi Usul Kanununa paralel olarak, ağır 
kusur cezasının buraya eklenmesi zorunlu olduğu 
için bu ekleme yapılıyor. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 36 nci maddem 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi Dairesinin Yardımı : 
Madde 36. — Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü 

takdirde, tespit edeceği esaslar dahilinde, köy kıy
met beyan defterlerinin doldurulması sırasında köy 
muhtarlığı ve belediye başkanlıklarına personel ba
kımından yardımda bulunabilir.»! 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, zaten kanunda mevcut olan bir madde, tatbi
kata tabi olarak daha anlaşılır, daha uygun şekle 
geti rilmiştir. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Aynı Kanunun 40 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bina ve Arazi Vergilerinde Zamanaşımı Süresi

nin Başlangıcı : 
Madde 40. — Beyan dışı kalan bina ve arazinin 

vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin 
beyan edilmediğinin idarece öğrenildiği tarihi takip 
eden yılın başından itibaren başlar.») 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, mevcut yasada, vergide zamanaşımının tarihi 
belirlenmiş, fakat cezanın belli değildir. Vergi ile ce
zayı birlikte belirleyen bir hüküm konmuştur. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 

11, 12 ve 13 ncü maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 11. — 1982 Bütçe yılına rast

layan Emlak Vergisi genel 'beyan dönemi, 1980 büt
çe yılına alınmış olup, müteakip genel beyanda bu
lunma süresi; 1980 yılı başlangıç kabul edilmek su
retiyle, bu Kanunun 23 ncü maddesindeki esaslara 
göre hesaplanır. 

1980 yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine gö
re, Maliye Bakanlığınca aynı yıl yapılan beyana da-
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vet, bu 'Kanunun 23 ncü maddesine göre yapılmış 
genel beyana davet hükmündedir. Mezkûr hükmün 
kapsamı dışında kalan yerlerdeki mükelleflerin bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ayı takip eden 3 aylık sü
re içinde genel beyana davetleri ve genel beyanda 
bulunmaları sağlanır. 

1980 yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine gö
re yapılan beyana davet üzerine 29.8.1980 tarihine 
kadar ve bu tarihli takip eden 2 aylık ek süre içinde 
beyanda bulunan mükellefler, 1981 yılının Ocak ayı 
sonuna kadar daha önce beyan ettikleri vergi değer
lerini yükseltici yönde yeniden beyanda bulunabilir
ler. Bu beyanlar da genel beyan hükmünde kabul 
edilir. 

Yukarıdaki esaslara göre beyanda bulunan mü
kelleflere Emlak Vergisi Kanununun 27 nci madde
sinde belirtilen 2 aylık ek süre tanınmaz. 

BAŞKAN — Efendim, çerçeve 12 noi maddeye 
bağlı geçici 11 nci maddede izahat verecek misiniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yürürlükte bulunan kanuna göre, normal olarak 
genel beyana davet tarihi 1982 idi. Ancak, yüksek 
malumları., 1980 Bütçe Kanununa eklenen 10/E mad
desi gereğince 1980 yılında beyanname alındı. 1980' 
de alınan beyanname ile 1982'de alınacak olan ve 
bu kanunun 23 ncü maddesinde gelen değişiklikleri 
toplayıp, bir geçici maddeyle bunlar hakkında yapı
lacak işlemleri açıklayan bir maddedir. Tamamen 
teknik bir konudur, katılıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Ve isteyen 1981 Ocak ayı sonuna 
kadar da yeni beyanda ıbulunabiılecek; o süreyi de 
kendilerine tanımış oluyoruz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Aslında, biraz evvel arz ettiğim, 1 seneye indirme 
kistimiz da buradan geliyor. Bunlar gerekebiliyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu geçici 11 nci madde 
üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Geçici 11 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 12. — Emlak Vergisi Kanu
nunun 4 ncü maddesine bu kanunla eklenen (r) fık
rasında belirtilen binalar için 1972 yılından itibaren 
tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak Vergileri ile bun

lara bağlı zam ve cezalardan bu kanunun yürürlük 
tarihinde henüz tahsil edilmemiş bulunanları terkin 
olunur. 

BAŞKAN — Bunun sebebi nedir? Niye bu ter
kin işlemine gidiyoruz? Verenler var, vermeyenler 
mi var efendim? Verenler zararlı mı çıkacak bu iş
te?. 

Hükümetten 'bunu soralım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM. — Şimdi 
efendim, bunlar karşı taraf. Mesela Yunanistan'da 
bizâm binalardan alınmadığı için, buradaki binala
rından biz bu paraları bugüne kadar alamadık. Dış
işleri Bakanlığı, özellikle bunların üzerine gidilme
mesini, gidildiği takdirde karşı taraftaki binalar için 
de bizden talepte bulunulacağını belirterek, karşılıklı 
olmak kaydıyla onların bizden almadığı müddetçe 
biz de bunu almayalım şekliyle bu paraları alama
dık ve zaten zorunluluk da, ilave de buradan çıktı. 

Şimdi terkin ettiğimiz zaman, karşı tarafta artık 
bizim binalar için bir alma söz konusu olmayacak, 
istemeyecek. 

BAŞKAN — Yalnız burada karşılıklı tabiri yok. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Zaten 

(r) fıkrası karşılıklıdır. 
BAŞKAN — Oraya atıf yapıyorsunuz... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — O yö
nüyle biz de 1972 yılından itibaren, ki alamamışız 
zaten bunlardan. Şimdi bunları kaldırıyoruz, tama
men affediyoruz. 

BAŞKAN — Geçici 12 noi madde üzerinde söz 
almak isteyen üye var mı?.. Yoktur. 

Geçici 12 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 13 ncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 13. — 1319 sayılı Emlak Ver
gisi Kanununun uygulanmaya başladığı tarihten ön
ceki dönemlere ilişkin olarak il özel idarelerince tarh 
ve tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olan bi
na, arazi ve buna müteferri diğer vergi ve resimler 
ile ceza ve gecikme zamları tahsil edilmez. İdari ve 
mali yargı organlarındaki uyuşmazlıklar geri -alınır, 
cebri kovuşturmaya ilişkin her türlü işlem kaldırı
lır. 

BAŞKAN — Bunu da ben yine Hükümet Tem
silcimizden sorayım efendim, bu mecburiyet neden 
doğdu? 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1970 yılından evvelki döneme ait, 1.9701 yılın
dan bu zamana kadar 10 sene geçtiği halde hâlâ tah
sil edilememiş vergi ve resimlerin affını gerektiren 
bir maddedir. Aslında huzurunuza gelen bu kanun 
zamanına kadar da, çok cüzi olan bu miktarlar için 
yapılan tahsil masrafları, alınacak vergileri de zan
nederim çok aşmıştır. Bunların bir yerde bağışlana
rak, ki 1970'den sonrası yine takip edilecek, onların 
bağışlanarak, 1970'den sonrakilerin hem dosya sayı
sını mümkün olduğu kadar azaltmak... 

BAŞKAN — 1970'den evvelki mi, 1970'den son
raki mi?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evvelki efen
dim. Kanun uygulanmaya başladığı tarihten önceki. 
Bu nedenle katılıyoruz; hakikaten yerinde bir mad
dedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İlave edecek bir şey var mı?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yok. 
BAŞKAN — Geçici 13 ncü madde üzerinde söz 

almak isteyen üye var mı?.. Yok. 
Geçici 13 ncü maddeyi1 oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 
Çerçeve 12 nci maddenin tümünü oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edl-
mıiştir, 

Madde 13 'ü okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 13. — Bu Kanunun 12 nci maddesi 

yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.3.1981 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. Yolk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edimıiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 1.4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü

rütür H 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
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2. — 1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İn
şaat Vergisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/53) (S. Sayısı : 70) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasındaki 
1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Ver
gisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve bu konudaki Bütçe - Plan 
Komisyonu raporu 70 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmış
tır. 

Tasarıyı görüşen Komisyon ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısı üzerinde genel bir izahatta bulun
mak üzere Komisyon Sözcüsüne söz veriyorum; bu-
yurun.ı 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, belediye sınırlan içinde yapılan her türlü konut 
ve işyeri inşaatı konusu, kanunda yer alan miktarlar 
üzerinden Bina İnşaat Vergisine tabidir. Bina İnşaat 
Vergisi, mevzuatımıza 1970 yılında Finansman Ka
nunuyla girmiştir ve 10 yıllık bir tecrübe dönemi ge
çirmiştir. Bu tecrübelere dayanılarak uygulamadan do
ğan bazı aksaklıkları hem gidermek, hem de vergi mik
tarını günün koşullarına uydurmalk üzere yapılan de
ğişiklikleri ihtiva eden bir kanun tasarısıdır. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

1318 Sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Ver
gisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 29.7.1970 gün ve 1318 sayılı Finans

man Kanununun 67 nci maddesi ile Gider Vergileri 
Kanununa «üçüncü kısım» olarak eklenen «Ek mad
de i» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : 
Ek Madde 1. — Bu Kanuna bağlı V sayılı tablo

da yazılı olup belediye sınırları içinde veya mücavir 
alanlarında yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve 
tadiller dahil) inşaat veya tadilat ruhsatının alınma
sında mezkûr tabloda gösterilen nispet ve hadlerde 
Bina İnşaat Vergisine tabidir. 

(1) 70 Sıra Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Konut veya işyerinin kullanılış tarzlarının değişti
rilmesi (Konutun işyerine veya işyerinin konuta dönüş
türülmesi) halinde tarife değişikliği nedeniyle vergi 
farkı doğarsa, bu değişiklik tadilat sayılarak vergiye 
tabi tutulur. 

İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de 'vergi ala
cağı doğmuş sayılır. 

İlave ve tadillerde, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümle-' 
rine, ilave yapılması halinde, vergi, binanın toplam 
yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve 
yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden he
saplanır. 

Bu Kanunun yürürlüğü tarihinden sonra inşa edil
miş olan binalarda, tadil ve ilaveler yapılması halinde 
vergi, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüz
ölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. 

Ancak; daha önce aynı konut ve işyeri birimleri 
için ödenmiş bulunan Bina inşaat Vergisi yeniden he
saplanan vergiden mahsup edilir.» 

(BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı ek madde 1 
hakkında Komisyona söz veriyorum efendim. 

IBuyurunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka- % 

nım, evvela bundan evvelki ek madde 1 daha anlaşı
lır şekle getirilmiş; o maddede ya tamamen vergi dışı 
bırakılmış, yahut vergi dışı olup olmadığı belli olma
yan üç hususun vergiye dahil olacağı açık seçik yazıl
mıştır. 

'Bunlardan birisi, mücavir alanlardaki inşaatlar ver
gi kapasmma alınmıştır. 

İkincisi, tadilatlarda tadilat ruhsatı alınmsı mec
buri olmuş ve bundan dolayı vergi alacağı doğmuştur. 

Diğeri de, inşaatın ruhsatsız, diğer bir tabirle ka
çak yapılması halinde dahi, bunun tespiti halinde ver
gi alınacaktır. 

Diğer hususlar bunların düzenlenmesinden iba
rettir. 

BAŞKAN — Yalnız, burada ruhsatsız başlanma
sı halinde, ki kaçak inşaat oluyor bu, buna resmen 
biz izin vermiş olmuyor muyuz bunu buraya sok
makla? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, vergi kanunlarında vergi almak başka şey, bu
nun hakkında yasal kovuşturma yapmak başka şeydir. 
Yasal kovuşturma gerekiyorsa, o gene yapılacaktır; 
ama vergi de alınacaktır. 

BAŞKAN — Yani, onu biz serbest bırakırız ma
nası taşımaz mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, taşı
maz. 

Vergi alınması, ruhsatsız inşaatın devamına izin 
verilmesi anlamına gelmez Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, sonradan yıktırılırsa, yıktırıl
ması gerekirse bu bina?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yaktırılır; ver
giyi iade etmeyiz efendim. 

BAŞKAN — Vergisi de alınacak? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, alına
cak. 

TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği Koordinatörü) — Efen
dim, senelerce ruhsatsız olarak kullanılıp ruhsatı bi
lahare alınan binalar var. Bunlar ruhsatı alındığı an
dan itibaren vergiye tabi tutuluyordu, ruhsatsız kul
landığı sürede vergi vermiyordu. Onu izale etmek için 
'getirilmiştir efendim. 

IBAŞKAN — O halde yıkılsa dahi vergisi iade 
edilmeyecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 2 misli 
vergi almalı bunlardan. 

IBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — Aynı Kanuna Finansman Kanunu

nun 67 nci maddesi ile eklenen, istisnalara ilişkin «Ek 
Madde 2» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

klstisnalar : 
Ek Madde 2. — Aşağıdaki bina inşaatları Bina İn

şaat Vergisinden müstesnadır. 
a) İnşaat giderleri, genel, katma, özel idareleri 

ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar, 
b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum ve dispan

serler, 
c) Her türlü fabrika, değirmen ve sınai nitelik

teki imalathaneler, 
d) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Devlet Plan

lama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış oteller, 
moteller ve benzeri turistik tesisler, 

e) Kooperatifler eliyle, anasözleşmelerine uygun 
olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf 
çarşıları, 
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f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma 
açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı, 

g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak 
şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları, 

h) Müştemilat dahil, inşaat alanı (brüt) 100 M2 yi 
aşmayan konut birimleri ile nüfusu 20 binden az olan 
belediye sınırları içindeki (Mücavir sahalar dahil) ya
pılan her türlü inşaatlar, 

i) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler 
sebebiyle binaları yanan, yıkılan veya kullanılmaz ha
le gelen kişiler tarafından, afetin vukübulduğu tarih
ten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vukübulduğu 
yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde 
inşa edilen binalar, 

k) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve ben
zeri afetler ile zarar görmesi muhtemel yerlerdeki bi
naların sahipleri tarafından, afete maruz bulunduğu
nun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en geç 
5 yıl içinde, afetin vukübulduğu yerlerde veya kamu 
kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar. 

Yukarıda (i) ve (k) fıkralarında belirtilen haller
de, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak 
sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar 
da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bent
lerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, 
İmar ve İskân Bakanlığından veya bu Bakanlığın yet
kili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına 
dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye 
mecburdurlar.» 

'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsünün izahatını bekliyoruz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım; madde, kanunda mevcut olan istisnaları genişle
ten bir maddedir. Kanuna yeniden ilave edilen istis
nalar; «dispanserler» paralı parasız ayrımı yapılmak
sızın vergiden muaf tutulmuşlardır, «ibadethaneler» 
yeni ilavedir. «Devlete bedelsiz devredilecek okullar 
ve öğrenci yurtlan», yeni ilavedir. 

Sayın Başkanım, «afete uğrayan bölgelerde otu
ranların yaptıracakları konut» kanunun kapsamında 
vardı, bir de afete uğraması muhtemel olan mıntıka
da bulunanlara resmi kuruluşlarca «Burası afet bölge
sidir, buradan çık şurada bina yap» dendiği takdirde, 
bunlarınki de vergiden istisna edilecektir. Bugüne ka
dar afete uğrayan bölgeler istisna edilirdi. Afete uğ
raması muhtemel resmi kuruluşlarca emredilen, bil
dirilen bölgeler de istisna hükmüne alınmıştır. 

'BAŞKAN — Güzel; yalnız benim bu noktada 
bir sorum var : 

«Hastane, prevantoryum, sanatoryum ve dispan
serler» dedik. Bunun haricinde sağlık müesseseleri 
yok mudur acaba? Sağlık ocakları gibi küçük şeyler 
yapılıyor köylerde, onların ismi nedir? Dispanser de
ğildir, sanatoryum değildir, prevantoryum değildir, 
hastane de değildir. «Sağlık ocağı» derler, ufak ufak 
yapılır. Bunlar hariç mi? Bunlar vergi verecek mi is
mi geçmiyor diye? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Biraz evvel 
gördük, istisna hükmündedir köylerde bunlar zaten, 
o nedenle vergiye tabi değil. 

'BAŞKAN — Gerçi bu sağlık ocaklarını Devlet 
yapıyor, Sağlık Bakanlığı yapıyor ama, bir hamiyetli 
vatandaş da çıkabilir «'Ben yapayım» diyebilir. Oraya 
aca'ba «sağlık ocağı» tabirini koysak nasıl olur? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hasta
ne, dispanser bir de sağlık ocağı denilebilir. 

BAŞKAN — Sağlık ocağı ilavesinde zannediyo
rum bir mahzur yok. «Hastane, prevantoryum, sana
toryum, dispanser ve sağlık ocağı» diyebiliriz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «sağlık ocağı» demeyip de «benzeri sağlık ku
ruluşları» desek?.. 

BAŞKAN — Evet «benzeri sağlık kuruluşları» Ben 
şimdi onu söyleyecektim. 

'Birinci nokta buydu efendim. 
ikinci nokta demin izah ettiğiniz bu afete maruz 

bölgeler zaten tespit ediliyor ve Bakanlar Kurulu Ka
ran olarak Cumhurbaşkanına geliyor, tasdik ediliyor. 

'Bunun haricinde ayrıca başka hangi resmi ma
kamdan belge alacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu buyurduk
larınız, zatı âlinizin izahatına kadar geldikten sonra 
dahi bunların yaptıkları binalar halen vergiye tabi 
idi. 

Bu hüküm, buyurduğunuz hususa paralel olarak 
yapılacak binaları vergi dışı bırakıyor. 

'BAŞKAN — Ama bir şey dediniz, afete maruz 
olması muhtemel yerleri de koydunuz; böyle bir şey 
yok 'burada. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vardır. 

'BAŞKAN — «Yangın, su basması, kaya düşmesi, 
çığ ve benzeri afetler ile zarar görmesi muhtemel yer
lerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz bu-
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lunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itiba
ren en geç 5 yıl içinde, afetin vukübulduğu yerlerde 
veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa 
edilen binalar» deniliyor tasarının ek 2 nci maddesi
nin ı(:k) fıkrasında. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
('Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu yeni bir 
ilavedir. 

BAŞKAN — «Yetkili kuruluşlar» dedik, bu ku
ruluş İmar ve tskân Bakanlığı mıdır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — imar ve tskân 
Bakanlığı yetkili kuruluş oluyor. 

BAŞKAN — Peki, kararname ile köyün bir böl
gesi olduğu gibi afete maruz bölge olarak ilan edili
yor, köy de onun içine dahil oluyor veya olmuyor, 
tabii bilemiyoruz. İşaretlenen bölgenin dışında, yani 
o kayan bölgenin veyahut kaymaya maruz bölgenin 
dışında bina yapılmışsa o da istifade etmiş olacak mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır, 
o istisna değildir. 

BAŞKAN — O köydür, köy olarak geçiyor ora
da; çök zor bir şeydir bu ve o kadar çok geliyor ki. 
Ben biliyorum, önüme geldiği için; aşağı yukarı haf
tada 5 - İO tane geliyor, afete maruz bölge diyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — O böl
genin içine giren yerlerdekiler muaftır. 

'BAŞKAN — Muaf oluyor. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir de (d) fık
rasında bir değişiklik var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — (d) bendinde Hükümetin teklifi ile 
Komisyonun teklifi arasında bir fark vardır. 

Komisyon, .«Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Dev
let Planlama Teşkilatınca:» demiş ve «Teşvik ve Uy
gulama Dairesince» ibaresini kaldırmış. 

Tabii, bugün «Teşvik ve Uygulama Dairesi» diye 
yazarız buraya, yarın, öbürsü gün bu başka bir daire 
olur, ismi değişebilir. Nasıl ki, orada «Yetkili kuru
luş İmar ve İskân Bakanlığı» demedik, o yönüyle, 
zannediyorum Komisyonun teklif ettiği şekil uygun
dur. 

Onu kabul ediyor zaten Hükümet Temsilcisi ar
kadaşımız. Ek 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Buyurun Orgeneral 
Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — (k) fık
rasındaki «Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve 
benzeri afetler» ibaresine «deprem» dahil değil, değil 
mi? 
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BAŞKAN — Deprem (i) fıkrasında geçiyor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — (i) bendin

de geçtiğine göre dahil değil... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, pek tabii bu, muhtemel afetlerdendir ve bunu 
daha evvelden tahmin etmek mümkün olmadığından 
burada yok; fakat bir yukarıdaki fıkrada var. 

BAŞKAN — Ama öyle değil; 'bakın (li) fıkra
sında geçiyor; «Deprem, su basması, yangın gibi ta-
Wiıi «alfleltlıer sebebiyle binaları yanan veya yıkılan» ve
saire denüılıiyor.. 

iflk) fikrasırida «Yangın, su basması, kaya düş-
mesü, çığ ve benzera afetler ile zarar görmesi muh-
ıtemd 'yerlerdeki 'binaların sahipleri .tarafından» Üe-
riliyıor. 

Ne zaman yanlgın çı'kaoağı nereden bilinecdk?... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başlkanı) — Su basması 
'beM bd'UiıdbiIr, 

IHAŞKAIN — Burada bir ıtersl'iik var. Kaya düş
mesi oilalbiilür, 'kayanın düşme /ihtimali vardır, 1 - 2 
sene sonra düşece'ktir, olabiliir; ama yanığın ne za
man çıikacalktır? 

Bu ,(k) fıkrasının 'konuş sebebi yalnız mulftte-
mleü şeyler 'için imidir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Büitçe - ıPl'an Komlîsyonu Baişjkanı) - Evet 

BAŞKAN — Bu yazıdan o anlaşılmıyor, «Yan
gın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afet
ler ile» derumiş, bitiyor burada; «afetlerden zarar 
görmesi muhtemel» demek lazım. «Afetler» ile de
ğil de, «afetlerden zarar gjörmesi muhtemel yerler
deki binaların sahipleri tarafımdan» demek lazım. 

«'İle» deyince o biltti. «Zarar gömmesi muhtemel» 
ama, neden zarar ıgörmesii muhtemeli, o 'beli değil. 
«İle» yerine «den» koymak lazımdır. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Efen
dim, «muhtemel» olanı İkim tesipit edecek? Bu bîraz 
gariip. Asılında eğer böyle bir - yer tespıit ediliyorsa, 
Devletin müdahale edlip buradan o 'köyü veya ma
halleyi çelklmesi lazımdır. Göz göre göre yani bunu 
tespıit edliyor Devlet, ondan sonra da bekliyor ol
sun dtiye; öyle şey olmaz. 

EMEKLİ, AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
<!Bü!tçe - Plan Komisyonu Başjkanı) — Türkiye'de bu
nun benzer1! birçok yer (kayması olmaktadır. Malhı-
muâlüniz İzmir'de 'iki malhalle bu yüzden boşaltıil-
ımmşltiir. 
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IBuraida da yer kaymasını pek göremedim aslın-
tda; ama benzedi afetlerde vardır. 

IBAŞKAN — «Yanığını ve su basmasını» çıkar-
mak lazım; ne zaman olacağını bilemeyiz bunun. 

Her zaman her yerde yangın olabilir; yani bu
nu böyle yazarsak, yanı başında yanıcı madde imal 
elden bir yer vardır, belki her zaman yanığın çıkma
sı muhtemelidir burada, «benim evim de yanar, bi
naenaleyh bunu da hariç tutun» diyebilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yanığın çıkar
tacak yerli oradan kaldırmak yerine buna muafiyet 
tanımak bir terslik olabilir, 

'BAŞKAN — Zaten yukarıdaki <(i) fikrasınfda, 
«Deprem, su basması, yanığın, tabii afetler» dedik. 
IBunldan zarar (görmüşse mesele yok, gene «muaf» di
yoruz. 

İkinci olarak, (k) fıkrası ile «muhtemel1» ibare
sini koyuyoruz. Muhtemel ancak kalya ıdüşmesli ola
bilir, çığ olabilir ve benzeri afetler olabilir. 

Evet, ıbu konuda Hükümet Temsilcisi ne derler 
acalba? ; 

MALÎYE! BAŞKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, mesıela ıbuıgün su basmasına muhtemel yer
ler oluyor, fakat barajlarla önlenmeye çalışılıyor, 
'oradan o köyün tamamen alınıp başka yere gönderl-
mesü yapılmıyor. Bu nehir kenarlarında bulunan köy
ler içlin böyledlir; yani ilerisi için su basması muh
temeldir., 

Yangın çıkabilir Efendim; fakat onun ötesinde-
küller imar ve Islkân Bakanlığı zaten bu şekildeki afet 
tböfflgelerine müdahale edüyory 

IBAŞKAN — Peki, muıhtemel diye verdik biz bu 
ımuaOyeiti, hiç afet olma'dı, ne yapacağız? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, gayet tabii buradakiler bir riske girerek 
(inşaat yaptırıyorlar. 

BAŞKAN — 5 yılık da bir süre tanıyoruz; ya
ni bu 5 yılın içerisinde olursa meselle yok; vermeye
cek; ama 5 yıl geçerse aradan, o zaman bumda mu
afiyet olmuyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Kalkı
yor ef endlilm. 

IBAŞKAN — Böyle yapacağımıza, zaten böyle 
afetlere mamız kalmışsa, esasında zararını ziyanını 
"veriyoruz; onldan sonra yenildeın bir ev yapacaksa 
ortdan vergli muafiyetini fcallldırıyoruız. «Su basması 
muhtemel yerler» deyince, Türkiye'de o kadar su 
baısması muhtemel yerler var ki, Adana'nın bütün 
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-köylerli müracaat edecekler, diyecekler ki, .«Bu ge
çen sene oldu, 4 . - 5 sene içerisinde bir daha burayı 
su basar, binaenaleyh benim yapacağım bütün in
şaatları vergiden muaf tutun.» 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkamın, bu gilbi yerlerde politika olarak isteniyor. 
Yapsın istediğimiz yerlerde, yerleşme mıntıkası olan 
yerlerde yapsm diyoruz. Tabii yapacak olan kimse 
ıhir risk 'altında, 'her an böyle bir tehlike ite karşı 
karşıya, çdkinliyor. Yani «5 sene müddetle biz siz-
ıden vergi almayacağız» dddiğimiîz zaman, onu ora
larda yapmaya teşvik etmiş oluyoruz. 

Aksi takdirde bir ölçüde önleyeceğimiz veya ala
cağımız tedbirlerle ileriki yıllarda önlleyebileceğimiz 
bir yer yerleşme mıntıkası olmaktan da çıkarılmasın, 
deVaım etisin yine tedbirler almıyor. Bunun belirli 
bir riski var, amia kesin de değil, bazı tedbirlerle ön
lemek de mıümlkliin. Bu, onları oraya göndermeyi teş
vik e'den ibir hüküm ölüyor. «5 yıl müddetle ben sen
den vergi almayacağım, git sen burada inşaatını yap» 
diyoruz. Böyle bir hadiseyle karşılaşırsa riskini dev
let karşılıyor gayet tabii. 

Fakat o, böyle bir riskin karşıısınlda gütmez, böyle 
bir muafiyet verelimıde onu o yertte inşaata teşvik 
edelim anlamını da taşıyor tabii, o manada konul
muştur bu. 

BAŞKAN — 5 sene sonra bunları takip etmek bir 
mesele. Hiç bir vergi dairesi 5sene sonra, «Siz 5 se
ne evvel böyle almıştınız, şimdi 5 sene geçti bir şey 
de olmıaldı, verin verginizi» diyemez, takip de ede
mez; yani bu böyle kalır. 

Bu böyle olacağına benice, «Böyle yerlerde eğer 
bir afette maruz kalınmıışsa vergi geriye iade edilir» 
dense daha doğru olur. 

MALÎYE SAİKANI KAYA ERDEM — Burada 
vergi zaten inşaat yapılırken alınıyor, ondan sonra 
tekrar vergi almmıiyor. 

BAŞKAN — Ruhsat alırken vergi alınıyor. Onu 
iade etmeli eğer bir tabii afet olmuşsa. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım!, ben bunu şöyle izah edeyim; bel̂  
ki daha kolay açıklığa kavuşturmuş oluruz konuyu. 

Bir bölge var, afete maruz kalması muhtemel ol
duğu İmar Islkân Bakanlığı tarafımdan bildirilmıiş ora
ya. Deniyor: «Burada, Seyhan Nehri taşabilir, sizin 
bu havaliyi boşaltmanız gerekiyor» ve onlara da teb
ligat yapılmış. Beş yıl içinde buradan gidip de belirti
len mahalde, 'inşaat yaptıkları zaman biz, onlar istisna
dır. diyoruz, ataııyoruz. 
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'BAIŞKİAİN — Şimdi iş değişti. Biz bunu yanlış an
ladık. 

TURAN KTVİANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Arz etmek istediğim husus bu. 

«Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve ben
zeri afetlerden zarar görmesi mulhıtemıel yerlerdeki bi
naların sahipleri tarafından, afete maruz bulunduğu
nun yötücili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en 
geç 5 yıl içinde, afetin vuikuibulduğu yerlerde veya 
kamu kuruluşlarınıca gösterilen yerlerde inşa edilen 
binalar.» deniyor. 

Yer şöyle: imar îskfân Bakanlığı, «siz su basma se
viyesinde değil de daha yukarıda bir seviyede ya
pın» diyor. Afetlin bulunduğu yer ama, 30 metre da-
ıha yüksek. 

jBAiŞKİAN — Her zaman burayı basabilir. 
TURAN KIVANÇ (Maliye -Bakanlığı Temsilcil

isi) — Evet basabilir.. 
IBAŞKIAN _ Yer de gösteriyor. 
TÖRAIN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — ..Basabilir. Orayı bırakın, biraz daha yukarıda 
yapın. Şimdi aynı yerlerde göstermese de olabilir. 
Veyahut diyorki «Siz bu bölgeyi bırakın, 2 kilbmet-
re ileride ben size başka bir yer vereyim, orada ya
pın. 5 yıl içerisinde burada yaparsanız istisnaisiniz.» 

BAŞKAN — O halde, bu, yangından kasıt da 
belki orman içerisindeki yerler için, orman yangınla
rı içindir. 

TURiAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Arkadaşlarım Öyle dediler; orman yangınları 
içindir. 

ORGENERAL NtURETTfN ERSİN — Sayın 
Maliye Bakanımızın izahatı başka, bu başka. ikisi de 
ayrı konu, bu daha makul. Onu düzeltmemiz lazım, 
bu manayı verebilmesi için. 

'BAŞKİAN — Bir kere «Afetler ile» değil, «Afetler
den» olması lazım., zarar görmesi muhtemel yerüer-
delki binaların sahipleri tarafından afete maruz bu
lunduğunun yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden de
niyor. «'Bulunduğunun» değil «iBulünacağmın» ol
ması lazım. Bulunduysa zaten yukarıya girer o. «Bu
lunacağınım yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itiba
ren en geç 5 yıl içinde afetin vUkubuldüğu yerlerde 
veya kuruluşlarca gösterilen yerlerde inşa edilen bi
nalar.» 

ıBMlEKUÎ AMlRlAL HÜSNÜ KİÜÇÜKIAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Alttaki de 
«Vulklubulacağı» olacak efendim. 

'BAŞKİAN — Hayır, o altftaki «Vutoubulduğu» 
olacak. Yani inşa edilenle vukubulımanın tarihi ara
sında 5 sene geçmişse vulkubulması yok. 

ıMAIİYE BAKANI KIAYİA ERJDEM — «Afetin 
vukubulduğu yerlerdeki» karıştırıyor efendim. Orayı 
tamamen kaldırmak lazım. 

•BAŞKİAN — «5 yıl içinde kamu kuruluşlarınca 
gösterilen yerlerde inşa edilen binalar» daha uygun 
olur. Nerede olursa olsun. 

S/imdİ efendim bu (k) fıkrasını düzeltilen şekliy
le okuyorumı: 

«Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benze
ri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki bi
naların sahipleri tarafımdan afete maruz kalacağının 
yetkili kuru'luşlça tebliği tarihinden itibaren en geç 5 
yıl içinde kamu kuruluşlarınca gösiterilen yerlerde in
şa edilen binalar.» 

Simidi mesele kalmadı. 5 seneden sonra yapılmışsa 
mesele yok, 5 sene içinde yapılacak. 

TÜMAMİRAL IŞIK BlREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği Koordinatörü) — Sayın 
Başkanım, bir de (b) bendini lütfederseniz. 

'BAŞKAN — Onu ayrıca okuyacağım. 
Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı efendimi: Yoktur. 
2 nci maddeye ekli ek madde 2'nin (b) fıkrasını; 

«b) hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser 
ve benzeri sağlılk kuruluşları» şeklinde, (k) fıkrasını 
da simidi okuduğum şekliyle 2 nci maddeyi oylarını-
na sunuyorum efendim. 

TURİAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— izin verir misiniz, bir şey daha söyleyeceğimi? 

iBAŞKIAN — Buyurun'. 
TÜRAJN KIVANÇ (Maliye ıBakanlığı Temsilci

si) — Kanun tekniği açısından, mademki bu düzelt
meyi yapıyoruz; (d) fı'krasmlda da «otel, motel ve 
benzeri tesisler» diyebilir miyiz? yukarıda da, Türkçe 
açısından hastane, .prevantoryum, sanatoryum, şeklin
de saymıştık. 

'izin verirseniz, buna da «Otel, motel ve benzeri 
turistik tesisler» diyelim. 

BAŞKAN — «Oteller, moteller ve turistik tesis
ler» yazıyor zaten. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— «Otel, motel ve benzeri turistik tesisler.» 
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IBAŞKA'N — «Oteller, moteller» deki «ler»i kal
dırıyoruz. Böylece (d) fıkra'sını da «Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığıyla Devlet Planlama Teşkilatınca teş
viki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turisiti'k1 

tesisikır» şekliyle düzeltiyoruz ve (jb), (d) ve (k) fık
ralarındaki bu değişiklikle beraber 2 nci ma'dideyi 
oylarınıza sunu yorum: Kalbul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kaibul edilımliştir. 

3 ncü ma'd'deyi okutuyorum : 
Madde 3. — Aynı Kanuna Finansman Kanunu1-

nunı 67 nci maddesi ile eklenen «Bk madde 3» aşağı
daki şekilde değiışjtirilmişitir. 

«Mükellef : 
B!k Madlde 3. — Bina inşaat Vergisini, inşaat, ila

ve veya tadilat iç'in inşaat ruhsatı alanlar öder. 
tnşaata ruibsatsız başlanulmasınida mükellef, inşaat 

ruhsatı almak mecburiye t imde olanlar'dır. 
ıBinanın kullanılış tarzının değiştirilmesi halinde 

mükellef, 'binanın saihipleridir.» 
:B!AıŞ;KAiN — Bu sadece mükellefin tarifini yapı

yor değil imi? 
EMtEKUt AMİîRJAfL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
'BAŞKAN — Es'kisinıe nazaran burdaki değişiklik 

nedir?. 
BMHKILt AiMlliRlAAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «inşaata ru,h-
'satsıiz başlanılması hali» ile ilgili hüküm yoktu, tabii 
mükellef tarifi içinde de yok'tu; o, buraya da kondu 
Sayın Başkanım. 

'Bir de, binanın »kullanılış tarzının değişmesi halin
de mükellefin kim olacağı, hususu buraya kondu. 
Bun'dan evivel kanunun asıl metni, burada gördüğü
nüz yalnız birinci satırdan ibaretti. 

ıPlAiŞK'AıN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Vo'k.. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorumı: Kalbul 
edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul Edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
MAıDlDE 4. — Aynı Kanuna Finansman; Kanunu-

nunun 67 nci maddesi ile eklenen «Bk Madde 4» aşa
ğıdaki şekilde d eğişti rilımişitlr. 

«Matrah : 
Ek Ma'dde 4. — B'ina İnşaat Vergisinin matrahı 

(müştemilat dahil), binaların her bir konut veya iş
yeri biriminin ayrı ayrı inşaat safhalarının yuzölçümı-
leri toplaımıi'dır. 

Matrahın hesaplanmasında M2 kesirleri atılır.» 
,BA'ŞKAN — Komisyonun bu konu üzerinde iza

hatı olacak mu? 

EMıEKJLÎ AİMİRIAL HÜSNÜ KjÜÇÜKlAHMET 
(Bütçe - Pln Komisyonu Balkanı) — Saıyın Başka
nım, mdvicuit kanunda «Müştemilat» talbiri yo'ktu, de
vamlı olarak Maliye ile verigi idaresiyle mükellef ara-
'sında bir çekişme könu'suydu. Buraya açık ve seçik ola
ralk «Müşitemülat» talbiri konmuştur. 

ıBAŞKAN — Miüşıtemilaitıtan kasıt nedir efen'dim? 
Mesela kömürlük yapmışsa.. 

EfMBKLl . AM-'IlR/AL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
(Bütçe - Plan Komd'syonu Başkanı) — Kömürlük, ga
raj vesaire. 

(BAŞKAN — Yani, bina var, bir apartmanı var, 
yapıldı; fakat kömüürlü, bahçeye de foö'mürîükler 
yaptı. Onlar da mı dalh'il olacak? 

•EMlBKıUl AMIİIRIAİL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
ı(Bıü'tçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eıfen'dİm ga
raj falan gilbi, daha büyük.. 

MAlLtYE BAfKAlNI KAYA ERIDEM — Bal
kon gilbi, çıkma bir balkon. 

İBlAiŞKfAN — O, binanın kemdfeindedir zaten. 
ıBMBKUt A1MİIRIAIL HÜSNJÜ KÜÇÜKAHMIET 

'OBlüitçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kömürlük vesaire daihil ol'du simidi. 

EİAÇIKIAN — Yani 100 metrekarenin içine onlar 
da mı dahil?. 

EMEKTİ AlM/lRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(İBÜtçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onlar da daihil, 
evet. 

ÖRÖENBRİAL 'NURETTİN E/RISIİN — Olmadı.. 
O zaman çok küçük olur o bina. 

MALİYE BAfKIANI KAYA ERIDEM — Müşte
milat, efendim. 

BAŞKJAIN — Kümes yaptı? 
İMİ ALİ YE BAİKİANI KjAYA ERIDEM — Hayır, 

Daiha çok, sahanlık var, asansör ıvar, oradan binaya 
(gelen, boşluklara gelen /his's'eler'd'ir, yani ora'dan binaya 
gelen hissedür, tapuda da onlar foir nevi hisse olarak 
müştemilata dahildir. 

ıBAŞ'KAN — Benim anlaidığım şudur: Aynı bina 
içerisinde alta büyük bir garaj yapmış; bu garaj müş
terek kullanılıyor. Herkese düşen hisse belki Ibuna 
'daihil edilebilir, müş'te'm'ilata konabilir; ama bahçenin 
ıbir kenarına yapılmış kümes, 'kömürlük gilbi şeyler.. 
Diyeceksiniz ki, «Kömürlük yapıyor, orada in'san da 
oturuyor.» O ayrı Ibina kalbul edilir zaten. O takdir
de o, binanın müştemilatı değildir, ayrı bir binadır. 

MİAİLIYE BAK/ANI KAYİA ERDEM — Sayın 
Başkanım arkaidaşımız uygulamada karşımıza çıkan 
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sorunları biliyor. Müsaade ederseniz açıklamayı yap
sınlar. 

TURGUT DEMİRlPOLAT (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Balkanım, bu defa getirilen hük
me göre, maksat inışaat alanıdır. Bugüne kadar iç 
faydalı alan.. 

İBAŞKİAiN — Öyleydi. 
TURGUT DEMflSRPOLAT (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — ..inşaat alanı olunca, oraya yaıpılmış 
Ibir kömürlük, bir kümes inşaat alanının içine gir
diği müddetçe.. 

BAIŞKİAN — İnışaat alanı, yani apartman sahası
nın içine.. 

TURGUT DBMIÜRPOLAT (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Evet. Girdiği müddetçe matrahın 
hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 

"BAiŞKlAiN — Bodrum katında eşya koymak için 
yerler var... 

TURGUT DEMltlRPOLAT (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Evet efendim. 

ıR.AİŞKIAN — Bu matrahtan kasıt, binanın değeri, 
vergiye esas olan değeri. Yani, yüzölçümüne daihil 
değil bu; matraha daihil, değere daihil. 

tEMEKLt AMIİİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKIABMET 
(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, matrah da yüzfölçiümü olarak ifade ediliyor. 

ıBAiŞIKlAN — Yalnfö bu çok geniş anlaşmazlıkla
ra sebep olur. 

EMIEKLİ AlMURlAiL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Maliye ile bu konuyu konuşurken buyurduğu
nuz hususu açık seçik, gelen temsilci arkadaşlara 
sorduk, bahçedeki kömürlüğü sördük, «bundan ver
gi alınacak» denedi. Alınmıyacaksa, zabıtlara geçi
yor, huzurunuzda açık seçik bunu ifade etsinler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Bahçe
deki kömürlükte oturmuyor M, insanlar. 

TURGUT DE/MtRPOÜAT (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) • — İnşaat alanına daihil olduğu müddet
çe matrahın hesabında dikkate alınacaktır. 

ElAlŞİKlAN — Simidi inşaat alanı, diyelim 500 met
rekarelik bir arsa içinde 150 metrekaresine- bina yapı
lıyor, ıgerisi bahçe kalıyor. 

TURGUT DEMİİIRlPöUAT (Maliye Bakanlığı 
TernısilcM) — 150 metrekare, inışaat alanıdır. 

BAŞKAN — ıBenkn de dediğim o. Onun içinde 
kalan yerier'dir. Eğer bunun dışımda, bahçenin bir 
köşesine ayrıca bir kömürlük yapacaksa, onun inşaat 
ruhsatının ayrı mı alınması lazım geliyor? | 
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TURGUT DEMİ'RJPöUAT (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Konut değildir, işyeri değildir, matrah 
miktarında 'dikkate alınmaz. 

ıBAŞMAN — Alınmaz. O halde bu, böyle zapta 
geçsin. 

Yani, binanın inşaat sahasının içinde olan müşte
milat kionur. Yoksa, kümes gibi, kömürlük gibi; ötebe
ri konan çöplük gîiibj olanlar dahtil değildir. 

•ORGENERAL NURETTİN ERİSİÎN — Aslında, 
müştemilat kelimesi burada, yerinde kullanılmış ke
lime değil. Müştemilat, mutlaka ek olarak yapılan 
şeylerdir; binanın yanına ilave olarak yapılanlardır. 
Aslında kelime yerinde değildir; ama izah ederseniz, 
tabii, olur o zaman; zapta öyle geçmek suretiyle olur. 

ıBAŞKjAN — Zapta öyle geçti. 
4 ncü madde Üzerinde başka söz almak isteyen 

>var mı? yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
5 ne i ma'ddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 45 nici maddesinin so

nuna Finansman .Kanununun 68 nci maddesi ile ek
lenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«•Bina inşaat vergisi, mükelleflerin ilgili belediye
ce tasdik edilmiş yazılı beyanı üzerine, belediyelerce 
inşaat ruhsatına talbi tutulmayan hallerde mükellefin 
kendi beyanı üzerine tarih olunur.» 

BAJŞKJAN — Buyurunuz. 
lEMiEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKJAÎHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1 nci maddedeki ilaveye paralel olarak, burada 
'da verginin, inşaat rulhsatı alınmayan hallerde ne 
şekilde alınacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Aksi 
sabit oluncaya kadar, inşaatı yapanın beyanı esas
tır. 

BAIŞKİAN — Peki efendim. 
5 nti madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. Et

meyenler.. Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum; 
MADDE 6. — Aynı Kanunun) 47 nci maddesine Fi

nansman Kanununun 69 ncu maddesi ile eklenen (g) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş'tiirilmiştir. 

«,g) Bina inşaat vergisi mükellefleri, inşaat vergi
sine ait muamelelerini, inşaat ruhsatının alınmasın
dan önce; belediyelerce inşaat ruhsatına tabi tutulma
yan hallerde ise inşaata başlamadan önce ilgili vergi 
dairesine bir beyanname ile bildirmeye mecburdur
lar. 
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llnışaatın kısmen yapılması veya hiiç yapılmaması 
ihlalinde inşaat rotoaltı kısmen veya tamamen' iptal1 

edilirse, daha önce ödenmiş olan vergide gerekli dü
zeltme ve iadeler yapılın». 

IBAŞKAN — Buyurumuz, 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KJÜÇÜKİAHİMET 

iflBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada da, inşaat rulhisatı alınmadan yapılacak 
işlere, inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaatla baş-
lanimıası veya başlanmamaisı halinde yapılacak işlere, 
diğer maddelerin paralelimde olarak açıklık getirili
yor., 

IBAŞKAN — 6 ncı miadde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendimi?., Ylok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kalbul edenler. 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Aynı Kanunun 66 ncı maddesin

den sonra Finansman Kanununun 70 neli maddesi 
!iHe eklenen Altıncı Bölülme .aliıt Ek Madde r i n son 
fıkrası aşağıdaki şekilde 'değÜştiıÜmiştir, 

«Gerekli muamelelerin ifasını müteakip mezkûr 
belgeler, mulhtievası Maliye Bakanlığınca tespit olu
nacak cetvellere dökülür ve bunlar muamelenin yaı-
pıldığt ayı tak'ip öden ay başından Mbaren en geç 
15 gün idimde ilgili vergi dairesine gönderilir.» 

'BAŞKAN — 7 neti madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

8 ndi maddeyi dkutuıyorum: 

İMAIDDE 8. — Aynı Kanuna Finansman Kanu
nunun 80 nci maddesi Üe eklenen V sayılı Bina İn
şaat Vergisi Tablosu aşağıdaki şekilde değiştürilmliş-

ftİlT, 

V. — Buna 'inşaat Vergisi: Ta'blo&u 

a.j — Konut İnşaatı 
Beton, 

ddmför, kâigir, Ahşap ve 
yan kagir diğerleri 
m2 başına m2 başına 

İnşaat alanı (TL.) (TL.) 

A) 101 -120 m2 arasımda 250 150 
B) 121-150 m2 arasında 1 OOÖ 500 
C) 1151 - 200 m2 anasında 2 OOÖ 1 000 
D) 200 m2tfen yukarı 3' 000 1 500 

ı2. İşyeri İnşaatı! 

Beton, 
demliır, kagir, Ahşap ve 

yarı kagir diğerleri 
m2 başına m2 başına 

inşaat alam (TL.) (TL.) 

A) 25 m2tye kadar 125 75 
B) 26 - 50 m2 arasında 250 125 
C) 51 - 100 m2 arasında 500 250 
D) 1100 m21den fazla 1 000 500 

(Yulkanldakli 1 ve 2 numaralı tarifeler; belediye 
sınırı içji nüfusu {En son nüfus sayımı sonuçlarına 
göre) 100 000 - 400 000 arasında olan şehirlerde 
'•% 5, 400 OtOO'in üstünde olan şehirlerde % 10 oran
larında zaımla uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonun bu madide üzerinde 
bir diyeceği var mı ©fendim?... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, mevcut yasada inşaat çeşitleri 3 kısma ayrılmış
tır. 

IBMnO'i kısım aşağı yukarı bazı ufak değişiklikler
le buradaki «beton, demir, kâlgir, yarı kagir» deni
len kısım; 

İlkindi kısım «alhşap» kısmı; 

Üçüncü kısım, «düğerleri» kısmıdır. 
/Yasa «ahşap» ve «diğerllerii» ni birleştirmiş ve 

îki sütuna indirmiştir; birinci sütuna da «yarı kagir» 
diye ilâve edilmiştir. 

İşyerlerine aiit kısımda asil yasada 0 lilâ 50 m a ' l k 
dükkânlar veya işyerleri varken, burada 0 - 25 ve 
26 - 50 olarak onu iki kısma ayırmış; bunun netice
si olarak da, buradaki 3 ısüitun hainde gördüğünüz 
ücret ıskalası 4 kademeye cıikaıtı'llmıştır. 

Kanun, Bina İnşaat Vergisinin 100 000 l â 200 000 
nüfuslu şebirlerde % 5, 200 000 ilâ 400 OOD nüfus
lu şehirlerde % 10 ve daha fazla nüfuslu şehıirlerdle 
de % 15 fazlasıyla alınacağım amirdlir. Tasarı, 
100 0I0O - 400 000( nüfuslu şehirlerde •% 5, daha faz
la nüfuslu yerlerde de % 10 olarak miktarları biraz 
'azaltılmış ve 3 grulbu 2'ye indirmiştir. Zannediyorum 
ki, daha evvel de arz ettiğim gllbü, kanunun 10 sene-
l k bir geçmişi vardır; uygulamadan edinilen inti-
baa göre bu düzeltmeler yapılmıştır. 

(Kaıtılıyoıruz. ( 

IBAŞKAN — Pekü, 
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IBu -bektfyelerin nüfuslarına takılacağıın 'ben şim-
d!i< îzımir, İstanbul ve Anlfcara gilbi büyük şehirlenin 
'içıinide 'ayrıca belediyeler vardır. İzmir'i ele alalım, 
mesela Narlıdere Belefdiyesli var. Narlı'dfere bugün 
İzmir sa'yılır; alma Narlıldere Belediyesi ayrıdır, nü
fusu da 100 OiOK̂dbn aşağıdır. Ne olacak? 

EIMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) - Sayın Başka
nını, İzmir'in kuruluşunu bilemiyorum; fakat bildi
ğim kadarıyl'a izmir'in... 

BAŞKAN — tstanbul\la da aynı. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İstanbul'un 
bir özelliği var. İstanbul Beledliyesi olarak, Beykoz, 
Adaîar dahil. tüm İstanbul bir belediye çevresidir, 
diğerleri belediye şuibe müdürlükleridir; yani burada
ki, «belediye» tabiri içine ıtümü birden girer. 

'BAŞKAN — Değildir; biz şimdi onu düzeltiyo
ruz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Belki efen-
'dÜm. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı müstakil belediyelerdir; 
Istanlbul Belediyesi karışamaz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mtaiyorum. 

(BAŞKAN — Bugün çıkardığımız bir kararna
meyle şimdi bunu değişItlMiyoruız. «Onlar birer şu
bedir; anabeledliye, esas şehlir belediyesKdir» dedik. 
düzelttik onu. Bundan çok büyük mahzurlar çıkı
yordu. Onu çıkardıktan sonra bu mahzur kalkıyor; 
ama eski halliyle devam etseydi, şehrin içimde olma
sına rağmen, onlar nüfusları 100 OOO'den aşağı ol
duğu içlin vergiden muaf tutulacaktı, vergi verme
yeceklerdi., 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, bilmfiyorum sadece bu mahzuru giderecek 
mliydli? «Belediye hududu» değil de «şehirlerde» de
yimi var gelen kanunda; «100 000 iia 400 000 nü
fuslu şehirlerde, !dah'a fazla nüfuslu şehirlerde» deyi
mi var., 

BAŞKAN — Alma 'belediye sınırı içinde. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, affeder-
sinliz, başlangıcı okumamıştım. 

BAŞKAN — Onu öyle düzelttikten sonra artık 
meselle kalmıyor.i 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eivet, halle- i 
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ddfalş/ oluyor. 
BAŞKAN — Elfendlim, 8 ncü madlde üzeninde söz 

almak isteyen başka üye var mı? 
Orgenerali Ersin, buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, I numaralı tarif ede 101 i a 120 metrekaresin/de 
250, aynı ebatta; burada 100 metreden fazla olanı 
1 OlOtOlden başlıyor, inşaat alanı aşağı yukarı aynı. 
Acalba işyeri oluşunun neldenli mi bunu artırmıştır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 
Komutanım, işyederininkli ötekine oranla 2 - 3 mıis-
%i, hatta bazı yetfde 4 misli fazla. 

BAŞKAN — Başka söz aümak isteyen üye?.^ 
Yok. 

ı8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edıilmliştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümleri yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 

(isteyen?... Yök.; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TQ ncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme : 
MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yok. 
Maiddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Ka!bul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. — Emlak Alım Vergisi Kanununda Değişik

likler Yapılman Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/56) (S. Sayısı : 73) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasındaki Em
lak Alım Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu 73 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Tasarıyı görüşen Komisyon üyeleri ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde izahat vermek 
üzere sözü Komisyon Sözcüsüne veriyorum; buyurun 
efendim. 

f/j 73 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanunu, bedel 
karşılığında gayrimenkul alımı, gayrimenkuller üze
rindeki kullanma hakkı tesisi, kuru mülkiyet devri, 
inşaat veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız 
bölümler veya katlar meydana getirilmesi nedenle
riyle alınacak verginin miktarını belirleyen ve bun
larla ilgili diğer işlemleri düzenleyen bir kanundur. 

Kanun, yapısı itibariyle, hem diğer çeşitli kanun
larda yapılan yeni düzenlemelere, hem de yıllardan 
beri uygulamadan edinilen aksaklıkları giderici yönde 
bazı önemli değişiklikler getirmiştir, İzin verirseniz o 
değişikliklerle ilgili görüşümüzü ilgili madde geldikçe 
arz ederim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yiok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini aylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 
Emlak Alım Vergisi Kanununda Değişiklikler Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Ka
nununun 1 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Gayrirnerikullerin, irtifak haklarının ve gayri
menkul mükellefiyetinin, sermaye şirketlerine serma
ye olarak konulması, gayrimenkullerin ölünceye ka
dar bakma akdi ile temliki ve tapu sicilinde kayıtlı 
olmayan gayrimenkullerde zilyetliğin devri de, vergi
nin konusuna dahildir» 

BAŞKAN — Komisyonun 1 nci madde üzerinde 
bir izahatı olacak mı? 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bizim bir değişiklik teklifimiz yoktur. Ancak, 
izniniz olursa, kanun başlığını «Emlak Alım Vergisi 
Kanununda Değişiklikler» tabirindeki, - bundan ev
vel yapılanlara paralel olarak - «1er» ekinin atılması 
suretiyle «Değişiklik Yapılması Hakkında» diye dü
zenlememiz, zannederim yerinde olacak. 

BAŞKAN — Ama değişiklik bir tane değil; bir
çok değişiklik var; yani, bu, büyük bir mahzur değil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, bir mah
zur diye, değil... j 
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BAŞKAN — Çünkü, bir madde olsaydı belki doğ
ru olurdu; ama birçok maddeler var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yapı
lan değişiklikte, bugünün tereddüt konusu olan, tapu
ya kaydı yapılmamış gayrimerikullerin Emlak Alım 
Vergisine tabi olacakları hususu açıklıkla kanun mad
desinde yazılmıştır. 

Diğer önemli bir kısım, kadastro çalışmaları, Tür
kiye'de henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle de, ta
pu siciline kaydı yapılmamış gayrimenkul sayısı önem
li rakamlardadır. Bunların mutlaka vergi kapsamı içi
ne alınması gerekir. Bu nedenle, maddeye eklenen, 
«Tapu siciline kaydı olmayan gayrimerikullerin zil
yetliğinin devri» ibaresi uygundur; katılıyoruz. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tapuya 

kaydı yapılmamış olanları nasıl tespit edip de vergi
sini alacağız? 

BAŞKAN — Tespit edilmiş ise... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Kaydı 

yapılmamış olanlar» deniyor. 
BAŞKAN — Meydana çıkarsa.. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çıktığı 

takdirde?.. 
BAŞKAN — Tapu sicili olmadan zilyetlik olabi

liyor mu, devir olabiliyor mu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Olabiliyor efen
dim, noterler vesaire kanalıyla. Kaldı ki, bu kanun, 
noterlere de bazı sorumluluklar getirmiştir; bunlar 
kanunda önemli yeniliklerdir. Çoğunlukla, noterler 
kanalıyla yapılıyor bu gibi işlemler. 

BAŞKAN — Anlaşmak suretiyle. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Noter 
de onun riskine girmez gayet tabii. Sağlam bağlantı 
isteyecektir. Söz konusu olan büyük bir gayrimenku
lun devridir. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 2 nci maddesinin 

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. 
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«Arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle bi
nalar, bağımsız bölümler veya katlar (Eklentiler veya 
ortak yer payları dahil) meydana getirilmesinde mü
kellef, bağımsız bölüm veya kat meydana getirmesi 
halinde ilgili arsa payına, bina meydana getirilmesi 
halinde de binaya sahip olan gerçek veya tüzelkişi
lerdir. 

Şu kadar ki inşaat işinden dolayı Gelir veya Ku
rumlar Vergisi mükellefi olanlardan tamamen başka
larına satmak amacıyla kendilerine ait arsa üzerine in
şa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız bö
lümler veya katlar (Eklentiler veya ortak yer payları 
dahil) meydana getirenler, meydana getirme tarihini 
takibeden iki yıl süreyle bu vergi ile mükellef tutul
mazlar. Bu şekilde bina, bağımsız bölüm veya katlar 
(eklentiler veya ortak yer paylan dahil) meydana geti
renlerin bu hükümden yararlanabilmeleri için inşaatın 
başlamasından itibaren bir ay içinde şekli ve muhte
vası Maliye Bakanlığınca belli edilecek bir bildirimi 
ilgili vergi dairesine vermeleri şarttır. Meydana getir
me tarihini izleyen bu iki yılın sonunda Emlak Alım 
Vergisi ödenmek suretiyle başkaları tarafından ikti
sap olunmayan veya bu süre içinde fiilen kullanılmaya 
başlanılan bina, bağımsız bölüm veya katların (Eklen
tiler veya ortak yer payları dahil) vergisi, inşaatı mey
dana getiren gerçek veya tüzelkişilerden alınır.» 

'BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyonun 
izahatını dinleyelim efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, gerçekten pek de açık olmayan ve kolay da an
laşılamayan bir düzenleme maddesidir. 

Getirdiği en Önemli ve büyük bir yenilik, Kurum
lar Vergisine tabi veya başka hizmetlerinden dolayı 
gerçek usulde vergiye tabi, daha doğrusu bina inşaatı
nı geçim vasıtası yapan kişiler, genellikle bunları uzun 
süreler satış işlemini göstermiyorlar, hatta satmıyor-
larda. Çünkü, binanın her sene geçtikçe değeri daha da 
fazla artıyor; hatta bu arada içine girilip oturuluyor 
bile. Bu takdirde bunlar iki sene sonra bunun vergisi
ni vermekle mükellef tutuyorlar. 

'Burada zannederim, izlenen amaç, satış işlemini 
bir an evvel yaptırmak; pek tabii, beklemekten mü
tevellit fiyat artışlarından doğan ilave kârlarına mani 
olmak, alıcıya biraz daha ucuza meskeni alma im
kânını sağlamaktır. , 

BAŞKAN — Yani bitiriyor ve bir sene, iki sene 
içerisinde satmıyor ve elinde tutuyor; onun için mi? 

iMALtYE BAKANI KAVA ERDEM — Evet. 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet; önemli 
olan kısmı o. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Satış es
nasında... 

BAŞKAN — Eğer satmamışsa, kendisi verecek. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Kendisi verecek ve kendisinin mükellef tutulaca

ğına dair de, madde açıklıkla konmuş. 
BAŞKAN — İki sene içinde bitip, bitmediğini, 

vesairesini iyi takip lazım; tabii iskân müsaadesini 
aldıktan sonra, değil mi efendim?.. 

İMALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, is
kân müsaadesini aldıktan sonra. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz efendim. 
'MADDE 3. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesinin 

(g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
!«g) 'Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafından 

münferiden veya usul ve füruğ, eş veya 3 ncü dere
ceye kadar kan ve sihri hısımlar tarafından müştere
ken arsa (tapu ile müstakilen veya hisseli olarak sa
hip olunan) üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle 
binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana geti
rilmesinde, meydana getirilen binalar, bağımsız bö
lümler veya katların toplam satış değerlerinin 50 000 
lirası;» 

BAŞKAN — Bu 50 000 lirası muaf mı oluyor?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tabii. Madde
nin başlığı yok Sayın Başkanım, bu, muafiyettir. 50 000 
lirası vergiden muaf olacaktır. 

BAŞKAN — Eskiden ne kadardı bu?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gene 50 000 
lira idi maalesef, yani 10 sene evvel de 50 000'di, yine 
50 000 olarak kaldı. Burada maddeye bir açıklık geti
rildi, bunun miktarı artmadı. 

BAŞKAN — Peki, değişiklik yapılan neresi?.. 
IMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Parantez 

içindeki olan kısım efendim. 
BAŞKAN — «Tapu ile müstakilen veya hisseli 

olarak sahip olunan» kısmı mı ilave edildi? 
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MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesinin 

(e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«e) Arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiy

le binalar, katlar veya bağımsız bölümler meydana 
getirilmesinde vergi değeridir. Şu kadar ki, meydana 
getirilen binalar, katlar veya bağımsız bölümlerin 
vergi değerinden üzerine inşaat veya ilave yapılan ar
sa, arsa payı veya binalar için daha önce Emlak Ver
gisi beyannamesinde beyan edilmiş olan değer in
dirilir.» 

BAŞKAN — Bunu açıklar mısınız efendim?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Vergi Usul Kanununda «vergi değeri» diye bir 
tabir konulmuştu ve bunun nelerden meydana gel
diği çok açık ve detaylı olarak izah edilmişti. Bu mad
denin ilk şeklinde «satış değeri» ibaresi vardı : «Satış 
değeri üzerinden şu işlem yapılır...» Burada, «satış 
değeri» kaldırılmış, Vergi Usul Kanununa paralel 
hale getirilmiştir. Hakikaten, kanunlar arasındaki bu 
paralelliği sağlamak lazımdır. «Vergi değeri» kelimesi 
getirilmiştir. 

IBen ikisi arasında bir başka önemli fark görme
dim. 

BAŞKAN — Hükümet adına konuşmak isteyen 
var mı efendim? 

Buyurun. 
MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Temsil

cisi) — Sayın Başkanım, evvelce arsasının üzerine bi
na yapan ya da binasının üzerine bir kat çıkan kişi, 
binanın ilave yapılmış değeri üzerinden Emlak Alım 
Vergisini öderken, daha evvel 5 yıl geriye gitmek şar
tıyla, o bina ve arsa için ödediği Emlak Alım Vergi
sini mahsup ediyordu. 

Şimdi, biz vergiden vergiyi mahsup yerine, mat
rahtan matrahı mahsup sistemini getirdik. Çünkü, 
mükellefler, 5 yıl geriye giderek, ödediği Vergileri 
saptamak yönünden müşkülatla karşılaşıyorlardı. 

Şimdi, diyelim binasının üzerine bir kat çıkacak;. 
kat çıktıktan sonra binanın toplam değerini beyan ede
cek, kat çıkılmadan evvel Emlak Vergisiyle ilgili ola
rak beyan etltiği değeri ondan ma'hsup edecek, Emlak 

Alım Vergisi için aradaki fark üzerinden binde 70 
vergi ödeyecek. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 8 nci maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 8. — Emlak Alım Vergisi, arsa üzerine 

inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız bö
lümler veya katlar meydana getirilmesi halleri ile ta
puda kayıtlı olmayan gayrimenkullerin zilyetliğinin 
devri hallerinde vergi dairesine, tapuya tescil hallerin
de tapu dairesine yapılacak yazılı beyan üzerine tarh 
olunur.»i 

BAŞKAN — Bu ne fark getirdi efendim?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, verginin nasıl tarh olunacağını açıklayan 8 nci 
maddede, «tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkullerin 
zilyetliğinin devri» deyimi yeni ilave edilmiştir; bun
dan evvelki metinde yoktu. 

BAŞKAN — Bundan önceki vergide geçiyor efen
dim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. Bundan 
evvelki değişikliğe paralel olarak buraya da konul
muştur. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
6 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 6. — Aynı Kanunun 11 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Tartı zamanı : 

Madde 11. — Emlak Alım Vergisi, arsa üzerine 
inşa veya arsaya ilave suretiyle binalar, bağımsız bö
lümler veya katlar (Eklentiler veya ortak yer paylan 
dahil) meydana getirilmesinde belediyelerce yapı kul
lanma izninin (iskân belgesi) verilmesinden, tapuya 
tescil hallerinde muamelenin tapu dairelerinde yapıl
masından önce tarh olunur. 

Ancak tartı işlemi, 
a) Kanunen yapı kullanma iznine (İskân Belgesi) 

tabi bulunmayan binalar, bağımsız bölümler veya 
'katlar (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) msy-
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dana getirilmesi halleri ile tapuda kayıtlı olmayan gay-
rimenkullerde zilyetliğin devir halinin idarece tespi
tinde, tespitin mükellefe duyurulduğu tarihten itiba
ren bir ay içinde, 

lb) inşaat işinden dolayı Gelir veya Kurumlar Ver
gisi mükellefi olan gerçek veya tüzelkişiler tarafın
dan binalar, bağımsız bölümler, veya (Eklentiler veya 
ortak yer payları dahil) meydana getirilmesinde, baş
kalarına devri yapılmayan binalar, bağımsız bölüm
ler veya katlar için inşaatın bitimini takibeden iki yı
lın sonunda, 

c) Diğer hallerde devir ve intikal işlemlerinin ya
pılmasından önce, 

Yapılır. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Komisyonun 

izahatını dinleyelim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 6 ncı sayfada «a» bendinin hemen üzerindeki 
«Ancak tarh işlemi» ibaresinden itibaren maddenin 
sonuna kadar olan kısım, daha yukarıda arz ettiği
miz şekilde kanunun tümünde yapılan değişikliğe pa
ralel olarak yeni konulmuştur. Yani, kanunun asıl 
maddesi, halen meri maddesi, onun üstündeki kısımdır. 
Küçük bir redaksiyon farkı vardır, başka bir fark yok
tur; bu kısım tamamen konmuştur. 

Bununla, tapu kaydı olmayanların vergisinin tar
hının nasıl yapılacağı, Kurumlar ve Gelir Vergisine 
tabi olup da, bu işi geçim vasıtası yapanların ve diğer 
^mükelleflerin, vergilerini ne zaman ödeyeceği açıklığa 
kavuşturulmuştur; tamamen teknik bir maddedir. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. 
Yak. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 7. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ödeme Zamanı ve Yeri : 
Madde 16. — Emlak Alım Vergisi 11 nci madde

de belirtilen tarh süreleri içinde ilgili vergi dairesine 
ödenir.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. 

Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

« 
Noterler, düzenledikleri veya tasdik ettikleri, gay-

rimenkullerin zilyetliğinin ve bunlara ilişkin hakların 
devrini muhtevi sözleşmelerin birer nüshalarını, şekil 
ve örneği Maliye Bakanlığınca tespit edilecek listelerle 
birlikte en geç 15 gün içinde ilgili Vergi Dairesine 
'bildirmekle mükelleftirler. Bildirimde bulunulmaması 
halinde, bu Kanuna göre alınması gereken vergi, no
terlerden tahsil olunur. Bunların mükellefe rücu hak
ları 'saklıdır.» 

BAŞKAN — Bu 8 nci maddeyi Komisyon değiş
tirmiş efendim. Bunun hakkında bir izahat verirler mi? 

Buyurun. ' 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, izniniz olursa, evvela madde hakkında küçük bir 
izahatta bulunayım. Biraz evvel de arz etmiştim; ar
tık, noterlerce yapılan alım satımlar da bu kanunun 
kapsamına girmiştir. Bundan dolayı noterlerin bir so
rumluluğunun olması lazımdır. Bu madde, bu sorum
luluğu düzenleyen maddedir. 

Noterler, yaptıkları işlemleri zamanında tapuya 
bildirmezlerse, tahakkuk edecek vergiyi kendileri, asıl 
mükellefe rücu hakları baki kalmak üzere ödeyecek
lerdir. Bu, kanunda oldukça önemli bir değişikliktir. 
Sevk edilen tasarıdaki, «Noterlerce düzenlenen veya 
tasdik olunan» şeklindeki ifadeyi, «Noterler, düzenle
dikleri veya tasdik ettikleri . . . . . . . sorumludur» 
şeklinde düzenlemekle daha açıklık getirdiğimiz ka
nısındayım. 

BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yok 
efendim. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Aynı Kanunun 20 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Sosyal mesken inşaatının ve işçi evlerinin ma

hiyetinin tespiti : 
Madde 20. — Bu Kanunun 9 ncu maddesinde sö

zü edilen sosyal mesken inşaatının, işçi evlerinin ve 
bunlardan daha düşük nitelikle meskenlerin mahiyeti, 
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şekli ve santiarı İmar ve Iska Bakanlığının mütalaa
sı alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit ve Res
mi Gazetede ilan olunur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyonun iza
hatını bekliyoruz efendim; buyurun. 

EMBKUİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yüksek malumları, bütün bakanlıklar kendi işle
rine büyük bir önem verirler. Bu da bir vergi konusu 
olduğu için Maliye Bakanlığınca çok önemli bir hu
sustur. 

Maddenin bundan evvelki şeklinde, işçi evleri ve 
sosyal konutların tespitini her iki bakanlık müştere
ken yapacaklardı; fakat tatbikatta görülmüştür ki, 
imar ve iskân Bakanlığı bu konuya Maliye Bakanlığı
nın verdiği önemi hiçbir zaman vermemiştir; toplan
tılar aksamıştır, yönetmelikler zamanında çıkmamış
tır vesaire. Ancak, imar ve iskân Bakanlığının da bu 
işe müda'hil olması zorunludur. 

Bu nedenle, Maliye Bakanlığımız, imar ve iskân 
Bakanlığı ile müştereken değil, imar ve iskân Bakan
lığının mütalaası da alınarak kendisi bu işi yapmak 
istemektedir. Bir vergi konusudur ve Maliye Bakan
lığı bu konuda haklıdır. 

IBAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
9 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. 
Yo'k. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi

nin (c) fıkrası ile Ek - 1 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

IBAŞKAN — Bu fıkra ve madde niçin kaldırıldı 
efendim? 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, gayrimenkulun, ölünceye kadar bakmak akti ile 
temlikine ilişkin 9 ncu (c) maddesi budur ve mahsup 
işlemleriyle ilgili de ek 1 nci maddesi vardır. Her iki 
husus da, bu kanunda yeni esaslara bağlandığı için 
kaldırılmıştır, 

IBAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1981 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 12 nci madlde üzerinde söz almak is

teyen?.. 
Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
IKanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/57) (S. 
Sayısı : 75) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 4 ncü sıra
sındaki 7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve bu konudaki Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
75 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Tasarıyı görüşen Komisyon ve Bakanlık temsilci
leri yerlerindedirler. 

Bu tasarı hakkında da kısa izahat vermek üzere 
sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum efendim. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 7338 sayılı 
Veraset ve intikal Vergisi Kanunu, kişilere ait mal
ların veraset yolu ile veya her ne suretle olursa ol
sun, diğer bir kişiye bedelsiz intikalinde alınacak ver
giyi düzenleyen bir kanundur. 

Yapılan değişiklikler, genellikle, vergiden muafi
yet haklarını günün koşullarına uygun bir dereceye 
getirmek için yapılmıştır, 

Bir önemli konu da şudur: Bugün bir varisin 
kendisine intikal eden mala sahip olması işkence de
recesindedir. Değişiklikle, onu halledecek bir yol 
bulunmuştur. Maddesi gelince, izniniz olursa ayrıca 
izah edeceğim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz almak iste

yen var mı?.. 

(1) 75 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

7338 Sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7338 sayılı Veraset ve intikal Ver
gisi Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (j) fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Değerleri 10 ncu maddeye göre belirlenen 
menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ (evlatlıklar 
dahil) ve eşten her birine isabet eden miras hisseleri
nin 1 000 000 lirası.» , 

«j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan 
intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde 
intikal eden mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı 
müddetçe.)» 

BAŞKAN — Komisyonun 1 nci madde hakkın
daki izahatını dinleyelim; buyurun efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu madde, Kanunda vergiden istisnayı düzen
leyen bir maddedir. Halen yürürlükte bulunan ka
nuna göre, burada 1 milyon lira olarak gelen teklif, 
40 bin liradır; ancak, bunun dışında da, kanunda, eş 
ve çocuklar için bu 40 bin liraya ilave olarak, reşit 
oluncaya kadar çocukların her yıl için 1 000 lirası, 
sakat çocuklar için 25 bin lirası daha bu muafiyete 
eklenmiştir.) 

Takdir buyurulacağı üzere, bu miktarlar bugünün 
koşullarında çok azdir. 

Bu nedenle, eş ve çocukların her birine intikal 
eden miras hissesinin 1 milyon liraya çıkartılması, 
bugünün koşullarını da, özellikle bir ailenin bir ev 
edinme gücüne erişmesi açısından değerlendirilmiş 
ve Komisyonumuzca da uygun bulunmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız, bu» (j) fıkrasında, «Sağlar arasında ivaz

sız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üze
re kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar...» de
nilmektedir. Bunu biraz açar mısınız? 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Müsaade eder misiniz efendim, arz ede
yim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, misal vererek. 
MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Evet efendim. 

I Malumu âliniz, bir kişi öldüğü zaman eşi ya yarı
sının intifa hakkını ya da dörtte birinin mülkiyet 
hakkını seçiyordu. Eğer, eş, yarısının intifa hakkını 
seçerse, o yarı intifa hakkı seçtiği kısma isabet eden 
çıplak mülkiyet (kuru mülkiyet dediğimiz) çocuk
larda kalıyordu; eş, sadece intifa hakkını kullanabili-

| yordu. 
i Şimdi, bu Kanunun uygulamasında, kuru mülki

yetlerin devri, verginin kapsamı dışındadır. Yani, 
Çok zengin bir şahıs, gayri menkullerinin kuru mül
kiyetini, ölmeden evvel varisleri arasında taksim eder
se, bu kuru mülkiyeti dolayısıyla herhangi bir vergi 
ödememektedir. 

BAŞKAN — Ödememekte idi... 
MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Ödememekte idi. 
Şimdi biz dedlik ki, bu iş ölüm haline inlhisar et

sin, siağlar arasında bu tür kuru mülkiyet intikalleri 
verginin kapsamına girsin. Yani, zengin bir şahıs, 
gayrimenkullerinin kuru mülkiyetini varislerine ya da 
başka kişilere hibe ederse, halihazırda Veraset ve in
tikal Vergisi ödeyecektir. 

BAŞKAN — Ama, «Benim ölümümden sonra 
şöyle bölünsün» derse, o zaman vergi vermeyecek. 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — O, vasiyete girer efendim. 

BAŞKAN — O vergi vermeyecek mi, o zaman 
verilmeyecek mi? 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Efendim, o halihazırda hüküm ifade eden 
'bir konu değildir. Yani, fiilen tapuya gidip, kuru 
mülkiyetini varislere devrettiğini tapu siciline şerh 

ettirmezse, o olay vergi kapsamında değildir; o, ikisi 
arasında yapılmış bir sözleşme mahiyetindedir. Bu 
iş, tapu siciline kaydolmakla mukayyettir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
'Buyurun Komisyon Başkanı. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bağışlayın Sa
yın Başkanım, bendeniz anlayamadım. «Baba, sağ; 
lığında, çocukları arasında kuru mülkiyetini verirse 
bu vergi kapsamına alınacak» dendi. Halbuki, benim 
bildiğim, bu 4 ncü madde, istisnaları sayan madde
dir. Ben, burada, «bundan vergi alınmayacak» şek
linde anladım; izah ise, vergi alınacak şeklindedir. 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Varis olmak üzere kuru mülkiyet halinde 
intikal eden mallar... Yani, istisnanın bir anlamı kal
maz o zaman. Evvelce kuru mülkiyet halinde intikal 
eden mallardı, şimdi «sağlar arasında» olarak... 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - PJan Komisyonu Başkanı) — Zatrâüniz, «Bir 
misalle izah ed'in» dediniz. O zaman, misal bu olun
ca, izah ters oldu gibi geldi bana. 

ıBAŞKAN — Vasiyet bırakmışsa, «Ben öldükten 
sıonra çocuklarıma şunu şunu şunu bırakıyorum» 
derse, o buraya girmiyor, bu maddeye girmiyor. 

MUSTAFA GÜRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Kuru mülkiyet topu sicilinde çocuklarına 
devretmemişse, bağış'lamamışsa, bu hükme girmez 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok Sayın 
Başkamın. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen başka üye var mı efendim?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(«Ödeme zamanı : 
Madde 19._— Vefaset ve İntikal Vergisi tahakku

kundan itibaren; 
a) Menkul mallara ait vergiler, (1) yıl içinde iki 

eşit taksitte; 
b) Gayrimenkul malara ait vergiler (5) senede 

ve her sene Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 
iki eşit taksitte; 

Tahsil olunur. 
İntikal eden gayrimenkullerin tapuda tescil mua

melesi, Veraset ve İntikal Vergilerinin tahakkukunu 
müteakip yapılır. Vefaset ve İntikal Vergisi tamamen 
ödenmedikçe intikal eden gayrimenkullerin başkasın'a 
devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir 
ayni hak tesis edilemez. 

Ancak, mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye kar
şılık 6183 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde yazılı 
cinsten (Bu maddenin 5 nci bendinde yazılı menkul 
mallar hariç) teminat gösterildiği takdirde initikal eden 
gayrimenkullerin 'bir kısmının veya tamamının devir 
ve ferağına izin verilebilir. Teminat olarak gösterile
cek gayrimenkullerle devir ve ferağı istenen gayrimen-
kullerin değeri 6183 sayılı Kanunun 90 nci madde
sinde yazılı komisyonlar tarafından aynı Kanunun 
91 nci maddesine göre tespit edilir.» 

'BAŞKAN — Evet, bu mühim bir madde efendim, 
bunun da izahını rica edeyim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu ıBaşkanı) — Sayın Başka
nım, bu güne kadar, Veraset ve İntikal Vergisi ve
rebilmek için, elinde nakdi gücü yoksa kişinin, ken
disine intikal eden mirası kısmen veya tamamen sat
mak veya teminat olarak göstermek hakkı da yoktu; 
'binaenaleyh, ne mala sahip olabiliyor, ne de vergisini 
ödeyebiliyordu. Bu Kanun, bunlardan bir kısmını ve
ya tamamını teminat olarak göstermek kaydıyla, 
böyle bir devir ve »satışa izin vermektedir ve binaena
leyh, vergiyi ödeme imkânı da doğmaktadır. Haki
katen, vatandaşa bir nevi işkence edilmişti bugüne 
kadar. Bu Kanun bunu gidermiştir. 

BAŞKAN — Yani, bu intikal eden malları da kar
şılık olarak gösterebilecektir. . 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

(MUSTAFA GÜRSON (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Satıp vergisini ödeyebilecektir. 

BAŞKAN — Evet, çünkü bu çok büyük bir yara 
idi. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 
arkadaşlar burada, «ancak» tan sonraki «mükellef
lerce tahakkuk eden ve edecek» tabiri konulduğu tak
dirde, daha açıklık (getireceğini söylerler. 

ıBAŞKAN — «Ancak, mükelleflerce, tahakkuk 
eden veya ediecek vergiye karşılık...» öyle mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
öfendim. 

(BIAŞK1AN — 2 nci madlde üzerinde sote aHmak is
teyeni var mı efendim? 

Yoktur. 

O halde, 2 nci maddeyi, k'i, 2 nci madde, kanunun 
19 ncu maddesinde değişiklik yapıyordu; bu 19 ncu 
maddenin (b) fıkrasının üçlünldü bendinde, «Ancak, 
mlükelleflerce, tahakkuk eden veya edecek olan vergi
ye karşılık 61183 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde 
yazılı cinsten.,» diye gidiyor, bu değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Bu 
değişiklikle kabul ddüllmlilşıtlir. 

3 ndü maddeyi okıuyunuz efendim. 

Yürürlük : 
MADDE 3. — Bu Kanun hfükıümleri 1 . 1 . 1981 

tarihinde yürülüğe girer, 
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iBİAiŞiKlAıN — 3 noü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?., 

Yok. 
(Maddeyi aylarımıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kalbül edilmiştir.. 
4 nıcü maddeyi okuyunuz efendim. 
Yürütme : 
İMADD'E 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürüttür* 
ıBAlŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?. Yoktur-
Maddeyi oylarınıza sunuıyorumı: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmfiştiır. 
Kanunun tümünü aylarınıza sunuyorum»: Kabul 

edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili kanunlar bitmiştir. 
Teşekkür ederim. 

5. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa Uç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu. (2/21) (S. Sayısı : 77) 
d) 

BAŞKAN — Efendim, gündemlimizin 5 ne i sıra
sındaki 14Ö2 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 3 Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve bu konu
daki Milli Savunma Komisyonu Raporu, 77 Sıra Sa
yısıyla basılıp dağıtılmıştı. 

Teklifi görüşen Komisyon ve Bakanlık temsil
cileri yerlerimi aldılar. 

Bu kanun teklifinin tümü üzerimde izahat vermek 
üzere, sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurunuz efendim. 
HÂKllIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
özellikle 12 Eylül 1980 tarih inden önıce Devletin ma
li, iktisadi, askeri, idari ve siyasi safhalarında bu dü
zeni bozacak nitelikte ve yoğunlük'ta kaçakçılık olay
larının cereyan ettiği malumlarıdır. 

Ayrıca, bu kaçakçılık olayı sanıklarının da dolay
lı yollardan, ya doğrudan ya da dblayılı yollardan 
kaçakçılıktan temin ettikleri paralarla anarşik olayları 
destekledikleri, dolayısıyla anarşik olaylarını destek
lenmesi sebebiyle kaçakçılığın yaygın bir şekil alması
nı amaçladıkları malûmlarıdır., 

Huzurunuza getirilen kanun teklifi, özellikle Dev
letin iç güvenliği başta olmak üzere, mali, iktisadi, 
idari konularda düzen değişikliğine yönelecek ve 

(1) 77 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

büyük boyutlardaki kaçakçılık olaylarının Sıkıyöne
tim askeri mahkemelerinde yargılanmaları ve 1402 
Sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde; Sıkıyö-
netiim komutanlarına verilen kamu düzeni ve kamu 
güvenliği ve asayiş konularındaki görevlerine paralel 
oîaralk da mahkemelerin yetkili ve görevli kılınmaları 
amaçlanmıştır. 

Yine, kanunun diğer fıkralarında; Sıkıyönetim' 
askeri mahkemelerinin görevine giren bu suçların, sı
kıyönetim komutanları tarafından kendi mahkemele
rinde riüyet edilmesi; ama lüzum bulunmadığı veya 
bir başka mahkemede, kendi dışındaki adliye mahke
melerinde yargılanmaları da düşünüldüğü takdirde, 
bu tür davaları, sıkıyönetim askeri mahkemelerine ni-
yabeten Cumhuriyet savcılarının veya adliye mahke
melerinin yargılamaları amaçlanmıştır, getirilen ek 
4 ncü madde ile. 

Yine, malumları bulunduğu üzere, 12 BylüTden 
sonra, - daha önceki tarihlerde ama, özellikle 12 
Eylül 1980 tarihinden sonra - Sıkıyönetim Kanunu
nun kapsamına giıren suçlar genişletilmiş ve Türkiye' 
nin genelinde Sıkıyönetim ilan edim'iş olduğu için 
dar kadrolu bulunan askeri hâkimler, özellikle bu 
görevleri yerine getirmekte sıkıntı çekmekteler, 
yargının etkinliği ve süratlendiriılmesi yönünde si
vil adliyeden istifade cihetine gidilmesi zaruret haline 
gelmiştir. Türkiye'min bütününde bugün gerek Adli
ye mahkemelerinin, gerekse askeri yargı organlarında
ki görevli kişilerin bir bütün olarak hizmet vermeleri, 
'birbirlerini desteklemeleri, adli mekanizmanın müşte
rek çalışması amaçlandığı için, ek 5 nci madde ile de 
adliiye hâkimlerinin sıkıyönetim askeri mahkemelerin
de görev almaları, kadrolarının, maaşlarını, özlük 
haklarını muhafaza etmeleri, tek hâkim sistemi be
nimsendiği için gerektiğinde tek hâkim olarak mah
kemede hizmet vermeleri veya üye olarak askeri mah
kemelere katılmalarında, askeri hâkim üyenin bütün 
yetki ve sorumluluğunu taşımaları, ek 5 nci madde 
ile amaçlanmıştır. 

Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum 
üzerine Milli Savunma Bakanlığının teklifiyle Yük
sek Hâkimler Kurulu, yeterince s'Ml hâkimi sıkıyö
netim askeri mahkemelerinde görevlendireceklerdir. 
Bunların tuta özlük hakları kendi bakanlıklarına ait 
olmasına karşın, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde 
görevli bulundukları sırada, askerlikten doğan kin, 
istirahat, tedavi, tayımı bedeli veya sıkıyönetim hiz
met zammı gibi konularda tamamen askeri yangının 
kendi personeline uyguladığı yasallar bunlar hakkın
da uygulanacaktır. 
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/Yine, ek 6 nci madde ile de; adliye hâkMeriyle 
beraber başkâtip ve tutanak kâtipleri yahut da tuta-
nalk yazarları da bu mahkemelerde görev alacakları 
için, savcılara ve bu yasa ile tayın bedeli verilmesi 
öngörüleni hâkimlere verilen tayin bedelinin de bu gibi 
sivil personele verilmıösi amiaçlardmııştır., 

(Kısaca maruizatım bundan ibaret. Maddelere ge
çince geniş billgi arzu edilirse ben ve tekdisyen ar-
kadaşlari'm cevap vereceğiz. Arz ederilm. 

BAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
ıŞimldi, kanun tdkflilfinürı tümü üzerinde söz al

mak isteyen arkadaşınıız var mı efendim?.. Yıok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştlir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sumuyoru!mı : 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 nici maddeyi okutuyorum!: 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Üç Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ' 

IMİADDE 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
aşağıdaki ek maddeler eMemmiştlir. 

Ek madde 4. — Devletin; siyasi Veya mali veya 
ikltisadi veya askeri veya idari güvenliğimi bozacak 
kaçakçılık suçunu işleyenler ile, Sıkıyönetimi Askeri 
Mahkemelerinin görevine giren suçları işleyenlerin 
fullerine iştirak haimde olmasa bile, bunlara her ne 
şekilde olursa olsun yardım ettiği anlaşılan kaçakçılık 
suçları sanıklarının kaçakçılık davalarına bakmak 
görevi Kanunun 13 ncü maddesindeki zaman kaydına 
bakılmaksızın Sıkıyönetim Alstoeri Mahkemelerine ait-
ıtJir, 

'Kanunun 13 ve 15 nci maddeleri kapsamımda gi
ren kaçakçılık suçlarına ilişkin görev hüküınleri sak
ilidir. 

©irindi fıkra hükmü gereğince kaçakçılık suçları
nın soruşturma ve fcovusjtuııma safihasında. Kaçakçı
lığın Men ve Takibine Dair 19118 Sayılı Kanun ile 
kaçakçılıkla ilgili diğer kanunların özel hükümleri Sı
kıyönetim komutanlıkları, Askeri Savcıları ve Askeri 
mahkemelerince de uygulanır. 

Sıkıyönetim Komutanı 1 nci fıkrada belirtilen 
suçlardan, Sıkıyönetimi Askeri Mahkemesinde foaki-
masına lüzum görmediklerini ilgili adli mercilere ver-
ımieye yetkilidir. 

fSıkıyönefciimı Komutanının suç dosyasını gönder
diği Cumhuriyet Savcıları, Askeri Savcılar ile Askeri 
ve Adliye Mahkemeleri görevsizlik ve yetkisizlik ka
ran veremezler. Bu şekilde gönderilen suç dosyalan 
(hakkında bu Kanuni hükümleri uygulanır. 

'HAŞKıAİN — 1 nci madde üzerimde Komisyonum 
(bir izahatı olacak mı?.. Buyurun. 

'HÂKillM TUĞGENERAL MUZAFFER BA§-
'K'AYlNİAfK (ÎMi'lli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
ISayın Başkanım; madde, - yüksek dikkatlerinizden 
kaçmamıştır - iki metin olarak, iki boyutla hazırlan
mıştır. 

(Konunun birinci boyutu; devletin s'iyaısi, mali, ik
tisadi, askeri ve idari güvenliğini sarsacak nitelikteki 
kaçakçılık suçlarını - öyle zannediyorum ki büyük 
kapsamlı kaçakçılık suçlarını - ifade etmektedir. 

İkincisi, böyle olmasa dahi, en basit kaçakçılık su
çu sanığı, Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinin gö
revine giren sanıklara herhangi bir sebeple iştirak ha
linde olmasa bile, yani Türk Oeza Kanununun 64, 65 
nci maddelerinde öngörülen müşterek gaye içerisinde 
fikri veya fiili irtibatı olmasa dahi çeşitli nedenler
le kaçakçılıktan temin ettiği menfaati bunlara yardım 
kastıyla verdiği takdirde, onlar dahi sıkıyönetim! mah
kemelerinde yargılanacaklardır. Buradaki amaç, geniş 
kapsamlı kaçakçılık suçlarımı, özellikle sıkıyönetim 
mahkemeleri yargılasın ve sıkıyönetim mahkemele
rinin kendi yargı sistemi içerisinde bü sorun daha acil, 
daiha etkin, daha çalbuk karara bağlamsın, 

Zaten Anayasamızın 124 ncü maddesi de, yine 1402 
sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddesi de, sıkıyöne
tim komutanlarını bu konuda görevli kılmıştır; ama 
mahkemelerini görevli kılmadığı için bu konu açıkta 
kalmış idi. 

İkinci klonu; bu tür kaçakçılar, doğrudan veya 
dolaylı olarak sıkıyönetim sanıklarını, fikri olmasa 
"bite maddi yönden desteklemektedirler; para ile des
teklemektedirler, silah teminiyle desteklemektedirler. 
KJüçük çaptaki bu silah kaçakçılarıda müşterek gaye 
içerisinde bu tür desteklerini sıkıyönetimi sanıklarına 
sağladıkları zaman, bunları da sıkıyönetim sanıklarıy
la beralber yargılama amaçlanmıştır birinc'i fıkrada. 

(Kanunun, malum olduğu üzere, 13 ve 15 noi mad
delerinde zaten biz, ateşli silahlarla ilgili kaçakçılık 
suçlarını ve uyuşturucu maddelerle ilgili kaçakçı
lık suçlarını kapsama almıştık; herhangi bir yanlışlığa 
mahal vermemek için bunu saklı tuttuk. 

BAİŞİKİAN — Gene bakacaklar yami 

(HAlKlIlM TUĞGENERAL MUZAFFER BA§-
KlAIYNıAİK. (IMilİi Savunma Komisyonu Başkanı) — 
bakacaklar, 

Diğer 3 ncü ve 4 ncü maddesinde ise, sıkıyönetimi 
komutanlarına bir tercih yetkisi- vermiş bulunuyor. 
Evvela, tercihten önce şöyle olacak: Sıkıyönetimi Ko
mutanlığına gelen bu türlü suç dosyalarını komutan, 
kendi yetkisi dışında, kendi görevi dışında bulurndu-

— 386 — 



M. G. Konseyi B : 22 8 . 12 . 1980 O : 1 

ğu takdirde ilgili adli mercie gönderecek. Bu tür ge
len dosyaları kendi yetki ve görevi içerisinde bulduğu 
zaman ya kendi . savcısına verecek veya kendine 
nfyafoeten Cumhuriyet Savcısına verecektir. Bu tür 
dosyalar, ikinci tür giden dosyalar Cumhuriyet Sav
cıları taralından, Sıkıyönetim1 Savcısının yetki ve gö
revlerini hiaiz olarak soruşturma konusu yapılacak, 
kamu davası açılacak; kendi savcısına verdiği zamap 
da, kendi savcısı da gerekli soruşturmayı yaptıktan 
sonra kamu davası açacak veya kovuşturma yapama
dığı kararı verecek, 

Her iki halde de kamu davası açılması takdirinde, 
gerek aldiiye mahkemesi, gerek askeri mahkeme yine 
yetkisizlik ve görevsizlik kararı veremeyecek, konu
ları karara bağlayacak. 

İBu arada her iki mahkeme, 1402 sayılı Kanunun 
usul hükümlerini uygulayacağı gibi, bugün mıeıvzuatı-
mızda 12 tür kaçakçılıkla illgili mevzuat var, yasa 
var; onların da usul hükümlerini aynen benimseyip 
ve uygulayacak; gerek komutan, gerek savcı, gerek
se mahkemelere talbi. 

;BAIŞIKA)N — Teşekkür ederim, 
Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın bu ek madde 

1 üzerinde bir diyeceği var mı efendim? 
İKEMIALETTİIİN ÂUt KÂŞjlFOĞLU ('Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım. 
'•Sayın Komisyon Başkanımız çiok değerli Paşamı

zın da ifade ettiği gibi, bu kamun ile sıkıyönetim mah
kemelerine Kaçakçılığın Men ve Takibine İlişkin Ka
nun ile diğer kaçakçılık suçlarına ilişkin davalara da 
bakmak için bir imkân sağlanıyor. Bu imkân, daha 
çok, esasını 19*18 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanunun 29 ncu maddesinden yararlanarak 
sağlanan bir imkân. Mevcut 29 ncu madde, «Kaçak
çılığı devletin siyasi veya mali veya iktisadi veya as
keri veya idari emniyet ve selametini bozmak kastına 
vasıta ve alet ittihaz ettikleri salbit olanlara 10 sene
den aşağı olmamak üzere ağır hapis ve yukariki mad-
deîerdıe yazılı nispetler dairesinde para cezaları hük-
miolunur ve kaçak eşya da müsadere edilir.» şeklin
dedir. 

Ancak hemen ifade edeyim ki Sayın Başkanım, 
elimizdeki İstatistiklere göre 29 ncu madde, bü za
mana kadar uygulama olanağını bulamamış bir mad
dedir. 

Şimdi buradaki düzenlemede, kaçakçılık konu
sunun büyük boyutlara varması halinde 29 ncu mad
deye bir atıif yapılmıyor; gayet isabetli (bir düzenle
me, çünkü atıf yapıldığı zaman sıkıyönetim mahke
meleri hiç bir işe bakmayacak. 

ıllkinci ıbiır husus da, Ikaçakçılılk olayı işleyecelk, on
dan menfaat sağlayacak, para sağlayacak, bu menffaa-
tmı sıkıyönetim mahkemelerinin göreıv kapsamına gi
ren bir suçun işlenmesinde yardım etmek maksadıyla 
ıbu kişilere verecek. Gayet geniş kapsamlı, 64 ve 65 nci 
maddede, yani teşebbüs dahilinde olmasa dahi. 

Yalnız burada, huzurunuzda birtakım konuları 
arz etmek ihtiyacını hÜssediyoruım. Cidden zor bir 
konu. Şöyle zor bir konu: Biz 6136 sayılı Kanunun 
12 nci maddesini Sıkıyönetim ıKanunu kapsamına al
dık. Bu, silah kaçakçılığıyla ilgiliydi. Ama bir silah 
kaçakçılığı denildiği zaman, sıkıyönetim mahkeme
leri sadece 12 nci maddeye bakacaklardı, tşte, tek 
silah kaçakçılığı ise 5 seneden '8 seneye, toplu silah 
kaçakçılığı ise 8 seneiden 12 seneye, teşekkül halinde 
ise 10 seneden 15 seneye, işte, miktarı fazlaysa şu 
kadar, cinsi tam otomatik vesaire.. Ama buradaki 
uygulama cidden çok zor olacak. Elimizdeki istatfetik-
1er % 73'e varan .bir 'bozma kararıyla karşı karşıya
dır. O kadar teknik konular ki, en yetişmiş hâkim
lerin dahi verdiği kararlarda % 73 bozuluyor. Neye 
göre bozuluyor? Bu Kanunun 59 ncu maddesinde Yar
gıtaya geniş yetki verilmesine rağmen. Bir dava gel
di, toplu kaçakçılıktan, 27 nci maddeden mahkûm 
etti. Ama konu ticaret. Tüketimi kaçakçılığı veya ti
cari nitelikte münferit kaçakçılık. Yani 25'e girdiği 
zaman Yargıtaya kanun vazıı diyor ki: «Sakın1 boz
ma. Sen ilk mahkeme hâkiim'iymıişsin gibi bu konuya 
gir.»1 

Simdi, kaçakçılık silalhla olursa 28 nci madde, dev
letin düzenini bozarsa 29 ncu madde, başka bir suç
la birleşmieSİ halinde 3(1 nci madde, kaçakçılık suç-. 
larınlda cezai ehliyet olmayan kişilerin kullanılması 
halinde '35 nci madde, para cezası hük'mıedilmesi ha
linde 46 nci madde, nakil vasıtalarının müsaderesi 
halinde 47 ve 48 nci madde; kaçakçılık suçlarında 
uydurma, iftira ve yalancı tanıklık yapılması halinde 
50, 51 nci madde, para cezasının yerine getirtmesin
de 56 nci madde ve nihayet Yargıtaya ilişkin 59 ncu 
madde.. Yani, bir konuya el attıkları zaman sıkıyö
netim malhlkemeleri, endişemiz odur ki, 31 bine yakın 
dosya var, bunlar vazifesfelik kararıyla ilk anda sıkı
yönetim mahkemelerini bunaltsın ve - çok da teknik 
ibir konu - karar vermekte zorluk çekilsin; verilen ka
rarda da gerek Askeri Yargıtayın incelemesi çok 
uzun süre alsın ve netice çok geç tecelli etsin. Tered
düt bu noktada. 

İkinci konu, diğer önemli bir konu, burada dü
zenlemeye ilişkin birtakım, hususları takdirlerinize 
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surumafc istiyorum:. Simidi değerli arkadaşlarımızla 
her zaman olduğu gilbi, birilik ve beraberlik içerisin
de çalışarak huzurunuza en iyi metinle çıkmaya ça
lıştık. Sonra metinde bir iki değişiklik olmuş. Şimdi' 
«Bozmak» deyimi bize göre daha büyük, yani öyle 
ıbir kaçakçılık olacak k'i, devletin siyasi, mali, iktisa
di, asikeri ve idari güvenini bozacak. Halbuki «Boza
bilecek» desek, belki meseleyi, biraz daha blöiyle uygu
lanır hale getiririz. Mutlaka bozacak.. Şimdi trilyon
luk bir bütçeye sahip koca Türkiye'nin hanıgi kaçakçı
lık hadisesi idari, mali, askeri, siyasi ve devletin bü
tünlüğünü bozacak niteliktedir. Ama «Bozabilecek» 
olsaydı.. Zaten 29 ncu madde, dediğim gibi, bu za
mana kadar uygulanmıyordu. Onun bu supleksliği de 
biraz daha daraltılmış oldu. Sanlki yetkiliymiş gilbi bir 
konuya el atacak, ama bu düzenleme içerisinde, be
nim kişisel ve Bakanlık olarak görüşiümfüz, bakıla
cak ki, hiçbir konuya el atamaz gilbi bir durum ile 
karşılaşacak. 

İkinci düzenleme, belki düzenleme bakımından bir 
şey yok, özne şimdi geriye alınmış gibi geldi. Şöyle: 
Bir kaçakçılık suçu işlenecek; Ibu kaçakçılık suçundan 
ıroenifaât sağlanacak, sonra, bu sıkıyönetim mahkeme
lerinin görev alanına giren bir suçun oluşmasında ona 
hu nemalandırmayla yardımcı olacak. Ama deniyor 
ki, (mana aynı da düzenleniş bakımından böyle gel
di bana; yani özne daha sonraya geliyor) «Sıkıyöne
tim asikeri mahkemelerinin görevine giren suçları işle
yenlerin fiillerine iştirak halinde olması bile.» Biz 
Komisyonda Sayın Başkanım, «Devletlin iç ve dış gü
venliğini veya siyasi veya mali veya iktisadi veya as-' 
keri veya idari, emniyet ve selametini bozacak dere
cedeki» demiştik; «Derecedeki» tabirini kullanmış
tık. Bir de özneyi başa almıştık: «Kaçakçılık suçla
rını işleyenler ile kaçakçılık suçları sanıklarından olup 
da sıkıyönetim asikeri mahkemelerinin görevine giren 
suçları işleyenlerin fillerine iştirak halinde olmasa bi
le, bunlara her ne şekilde olursa olsun yardım ettiği 
anlaşılanların kaçakçılık davalarına bakmak görevi, bu 
Kanunun 13 ncü maddesindeki zaman kaydına ba
kılmaksızın sıkıyönetim askeri mahkemelerine aittir.» 

Sayın Başkanım, Sayın Konsey üyeleri; eğer ke
sinlikle çok büyük kapsamlı, devletin iktisadi, siyasi, 
mali ve İdari bütünlüğünü bozacak nitelikteki kaçak
çılık suçlarına baktmak niyetleniyorsa, bunun hakika
ten çok büyük boyutlu bir kaçakçılık suçu olması ge
rekir. Bu halde düizenüemeye kesinlikle bir diyeceği
miz yok. Eğer bozabilecek nitelikte olursa, bunun ha
kikaten derecesini ve bozmak niteliğini belirlemek 

çok zor. «Bozabilecek derecede» denilir ise biraz da
ha supleks olur. «Bozacak» denirse bize göre daha 
dar kapsamlı bir uygulama içerisine girilmiş olur. 

Diğer bir klonu Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz, şimdi Komisyon metninin çok ötesinde, 4 ncü 
fıkrada, gayet yerinde bir düzenleme gelmiş1: «Sıkıyö
netim komutanı 1 nei fıkrada belirtilen kaçakçılık 
suçlarında sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakıl
masına lüzum görmediklerini ilgili adli mercilere ver
meye yetkilidir»! 

Bu fevkalâde düzenleme. Çünkü, maalesef, ken
di kendimizi sivil mahkeme olarak tenkit edelim, uy
gulama şöyledir: Biz bir açık kapı bulur bulmaz he
men yetkisizlik ve görevsizlik kararını veriyoruz. Bu 
bir gerçek., 

Şimdi bizatihi ik'i konu intikal edebilir sıkıyöne
tim komutanına: Birincisi, bizatihi bu düzenlemenin 
içerisinde, yani 1 nci fıkranın içerisindeki bir kaçak
çılıktır, intikal eder. Ama komutan isterse sıkıyöne
tim mahkemelerinde yangılanmasını ister, isterse bu su
çu sivil mahkemelere veya diğer askeri mahkemelere 
yollar. Ama bizzatihi bu kanun maddesine girmeyen 
Ibir suıç da buraya gelmiş olabilir. Biraz evvel sözünü 
ettiğim gibi, bilhassa tüketim kaçakçılığı ile ticari ni
telikteki münferit kaçakçılık (madde 25) veya toplu 
veya teşekkül halinde Vücûda getirilen kaçakçılık suç
ları (madde 27) bizıîm en fazla uyguladığımız iki mad
de. 

(Bizatihi bu 25 veya 27, bu kanunun ek 4 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasına girmiyor. Bu halde, gönderme 
halinde ikisi arasında, değerli Komisyon Başkanımı
zın da ifade ettiği gibi, fark var. Bu halde artık bir 
görevsizlik kararı verilmesi mümkün. Diyelim ki, 
yolladık sulh cezaya, ama iş asliyeye de intikal ede
bilir, ağır cezaya da intikal edebilir. Sayın komutanın; 
burada yollaması sadece müzakere niteliğindedir. 
Ama diğer yollama keyfiyeti bizatihi sıkıyönetimi 
mahkemelerinin görev alanına giren bir konuduysa, 
kesinlikle 1402 sayılı Kanunun genel esprisine sahip 
çıkııyoruz ve diyorulz k'i: «Sıkıyönetim, komutanının 
suç dosyasını gönderdiği Cumhuriyet savcıları, aske
ri savcılar ile asikeri ve adliye mahkemeleri görevsiz
lik ve yetkisizlik kararı veremezler. Bu şekilde gön
derilen suç dosyaları hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanır ,> 

Yani, artık ağır cezalık suç dahi olsa, asliydik 
suç dahi olsa veya İstanbul görev alanı değil de Ada
pazarı görev al'anıysa, kesinlikle görevsizlik ve yet
kisizlik kararı veremeyecek., 
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Aynen 4 ncü fıkrada olduğu gibi, son fıkraya da 
«1 nıoi fıkrada belirtilen kaçakçılık suçlarından do
layı görevsizlik ve yetikisizlik kararı verilemez» der
sek, acaba daha iyi bir uygulamaya gitmiş olabilir 
miyiz? Ben sizden ve bilhassa Komisyondan özür di
leyerek bu konuyu ilk döfa huzura getiriyorum1. 

Yani sıkıyönetim komutanının suç dosyasını gön
derdiği Cumhuriyet Savcısı ancak suçun bu maddenin 
1 nci fıkrasına girmesi halinde görevsizlik kararı ver
mesin, suç bizatihi bu mad'denin 1 nci fıkrasına gir
miyorsa, görevsizlik ve yetekisizliık kararı kendi bün
yesi içerisinde işlesin, diye düşünürüz.. 

ıO halde sözlerimi özetleyeyim': Birincisinde, önem
li bozabilecek nitelikte ıbir uygulama olabilir m'i, cüm
le ters çevrilebilir mi? «Kaçakçılık suçlarını işleyen
lerle, kaçakçılık suçlarının sanıklarından oluıp da 
sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevine giren suç
ları işleyenlerin fiillerine iştirak halinde olmasa bile, 
bunlara her ne suretle olursa olsun yardım ettiği an
laşılanların kaçakçılık dosyalarına bakmak görevi..» 
diye bir düzenleme. 

Bir de öbür tarafta, «(Bozacak nitelikte»; son fık
raya da aynen 4 ncü fıkrada olduğu gibi, «1 nci fık
rada belirtilen kaçakçılık suçları dosyalarının gönde
rildiği Cumhuriyet Savcıları, askeri sasvcıîar, askeri ve 
adliye mahkemeleri görevsizlik ve yetikisizlik kararı 
veremezler» .şeklinde bir 'düzenleme, 

Diğer genel kaçakçılık bizi ilgilendirmediğine gö
re, artık o kendi prosedürü içerisinde gitsin, gereki
yorsa görevsizlik kararı verilsin; temyiz edildiği za
man üç seneye kadar kesin »olmasın, Yargitaya dos
yalar intikal etsin. 

Diğer maddeler geldiği zaman emrederseniz ek 5 
nci ve ek 6 nci madde hakkındaki maruzatımı daha 
Sonra arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buna Komisyon 
sözcüleri ne der? 

IHÂİKIİİM TUĞGENEBRİAIL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAlK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Komisyon olarak değerli hukukçu 
arkadaşımla beraber çalışmıştık. Madde me'tnini-ifa-

de ettikleri gibi-ibozacak derecedeki kaçakçılık suçla
rı sıkıyönetim askeri mahkemelerine gelsin diye dü
zenlemiştik, 

Sayın Genel Sekreterimizle vaki müzakerede, bu 
«Derecedeki» kelimesini, sıkıyönetim komutanlarının 
nasıl takdir edeceklerinde bir tereddüt olabilir, ken
dileri zaten «Bozacak» dem'i'Ş olmakla; siyasi, mali, 
iktisadi, askeri veya idari güvenliği bozacak kaçakçı

lık suçları dâdiğülmiz zaman, «(Bozacak» kelimesinin 
içerisinde bizatihi bozup bozmayacağı yönünde de 
komutanın bir takdir yetkisi vardır ve bunu kullana
caktır. O itibarla bu «Derecedeki» kelimesini çıka
ralım, bir kavram kargaşası yapar, buyurmuşlardır, 

(BASKIAN — Peki, «Az da olsa bozabilecek» de
sek?.. 

ıKEMALETTÎN ÂLÎ KÂŞtPOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Çok gen'iş olur.. 

(HÂKÎİM TUĞGENİERJAİL MUZAFFER BAŞ-
KAYNİAİK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Az da olsa» dediğimiz zaman, sıkıyönetim mahke
melerine çok dosya gelir, bunun altından kalkama
yız. 

BAŞKAN — Aslında zaten yetki veriyoruz; öbür 
mahkemelere gönderir. Altta o fıkra var ya. 

TÜMAMİRAL IŞIK BÎREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterlik 'Koordinatörü) — «Boza
cak nitelikte» diyelim. 

HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Biz, «Bozabilecek nitelikte» kelimesini kullandık ken
di metnimizde. Bunu aynen benimseyebiliriz. «Boza
bilecek nitelikte» veyahut «Bozacak nitelikte.»-

BAŞKAN — Yani, «'Az da» kelimesini koymaya
lım oraya, «Az da olsa bozabilecek demiydim. 

eAKÜM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, hayır; «Bozabilecek nitelikte.»' 

BAŞKAN — «Bobazilecek nitelikte» oluyor., 
KEMALETTİN ÂLÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet, «Bozabilecek nitelikte» 
ölüyor. 

BAŞKAN — Kaçakçılık suçunu işleyenler ile.. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

BAŞKAN — Evet, bir de, ters çevirerek cümle
yi yazma... 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ona katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Onda bir şey yok. «Sıkıyönetim as
keri mahkemelerimin görevine giren suçları işleyen
lerin fiillerine iştirak halinde olmasa bile bunlara her 
ne şekilde olursa olsun yardım ettiği anlaşılan ka
çakçılık suçlan sanıklannın kaçakçılık davalarına 
bakmak görevi...» 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. Onda ayrılıyoruz, kendilerine katılamıyoruz. 
Çünkü bizim metnimiz daha düzgün ve maksada da
ha iyi ulaşıyor. O itibarla bir kavram kargaşalığı ola
bilir. Çünkü, sayın arkadaşımın ifade ettiği tarzda, 
evvela kaçakçılık suçunu işleyecek, bilahare sanıkla
ra yardım edecek tarzında yer değiştiriyorlar ki, o 
bize hoş gelmiyor, kulağa da hoş gelmiyor ve hukuk 
zevkine de uygun düşmüyor. Zaten kendileri de ifa
de ediyorlar, aynı anlama geliyor. Bizim metnimiz 
daha sade. 

•BAŞKAN — Peki, son fıkrasındaki... «1 nci fık
rada belirtilen...» diye, ona ne koyalım? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi, efendim, gerek 13 ncü, gerek 15 nci madde
de aynı ifadeler vardır; herhangi bir tereddüt olma
mıştır. Çünkü 13 ncü maddede sıkıyönetim komuta
nı suç dosyasını gönderdiği Cumhuriyet savcıları, 
askeri savcılarla, askeri veya... 

BAŞKAN — Buldur, bu dosyalardır onlar. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu dosyaları murat ediyoruz. 

BAŞKAN — Zaten bu ek 4 ncü madde bu suç
ları kapsıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. Onu allıyor. Çünkü efendim, 5 nci fıkra, 4 ncü 
fıkrayla bağlantılı. Sıkıyönetim komutanı 1 nci fık
rada belirtilen suçlardan sıkıyönetim askeri mahke
mesinde bakılmasına lüzum görmediklerini adli mer
cilere vermeye yetkilidir. Sıkıyönetim komutanı suç 
dosyasını gönderir, diyor. O itibarla gerek yok. Biz 
uygulamada da bir sıkıntı çekmedik. Halen 13'Ie 15' 
de var. Değişik bir ifade kullandığımız zaman, aca
ba 13'le 15'den maksat itibariyle ayrılmışlar mı diye 
bir tereddüt de doğurabilir. 

BAŞKAN — Şimdi bu ek 4 ncü madde üzerinde 
söz almak isteyen var mı efendim? Orgeneral Ersin, 
buyurun efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
o «bozacak» kelimesi üzerinde ben de durmak isti
yorum. Şimdi galiba, «ıbozabilecek»\ şeklinde mi de
ğiştirildi?. 

BAŞKAN — «Bozabilecek nitelikte.» 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Nite

likte...», Aslında sıkıyönetim komutanı adili müşavi
riyle yaptığı istişare sonucunda karar verecek. Bi-
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naenaleyh, «bozacak»* da yazsak, «bozabilecek», de 
yazsak, her iki halde komutan bunu değerlendirme 
yetkisine sahip. Ben de Genel Sekreterin fikrine ka
tılıyorum; ama, iş mahkemeye intikal ettikten sonra 
kanunun bu maddesinden yargılama sırasında «Efen
dim, bozabilecek» ya da «bozmayacak şeklinde» di
ye karar esnasında bir zayıflama meydana gelebilir 
mi? Yoksa, komutana hiçbir etki yapmaz; «boza
caktır»! da dese, «bozabilecektir» de dese onla zaten 
kendisi karar verecektir; ama mahkemede Ikarar sı
rasında bu lafın etkisi olur mu? 

BAŞKAN — Olmaz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biz «bozacak nitelikte», de desek, 
«bozacak»' diye de başlasak, komutan mutlaka adli 
müşaviriyle konuyu kendi görev sahasına girip gir
mediği konusunda değerlendirmeye tabi tutar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben ko
mutan yönünden tereddüt etmiyorum, maihkeme için 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Yani, bu komutana verilen biri tak
dir yetkisidir, mahkemeye değil, savcıya da değil. 
Bu, komutana verilen bir yetkidir. Komutan kendisi, 
takdirine göre bozabilecek derecede de görebilir, bo
zacak derecede de görebilir. Verilecek ceza üzerine 
bir etkisi olmaz bu değişikliğin. 

Ancak, sıkıyönetim komutanının takdiriyle ilgili 
bir fiil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Takdiriyle ilgili bir fiil. 

Sıkıyönetim komutanı gerek Cumhuriyet Savcısı
na, gerek askeri savcıya dosyayı gönderince, zaten 
onların dosya üzerinde yetkisizlik, görevsizlik karan 
vermek diye bir hakları yoktur. Mutlaka kamu da
vası açacaktır. 

BAŞKAN — Zaten, 1,5 trilyonluk bütçenin için
de şu kadarı Maliyeyi bozar mı diye düşünemez her
halde. Büyük bir kaçaıkçılıksa, milyonları bulan bir 
kaçakçılıksa bazı sıkıyönetim komutanları «Evet, 
bozar» der, bazısı da «bozmaz»ı der; «nitelikte»!'de 
desek, «bozabilecek»* de desek aynı şeydir. Pek bü
yük bir etki yapmaz sıkıyönetim komutanı üzerinde 
derimi; ama konabilir de. Yani, «bozabilecek nitelik
te» de denebilir, «bozacaktır^ da desek büyük bir 
etki yapmaz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
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Sayın Başkanım, «bozabiiecek»| ten ziyade «ıbozacak 
nitelikte»! dersek daha daraltmış oluruz ve değerlen
dirmeye tabi tutma mecburiyetimi komutana vermiş 
oluruz. 

Du niteliği kendisi tespit etmekle kendisini yü
kümlü kılar, o «nitelik»! kelimesi olursa. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onda 
benim bir tereddüdüm yok. Yalnız mahkemeye etki
si olur mu diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Olmaz. Zaten 'komutanlık gönder-
mişse reddedemez. Artık oraya gittikten sonra ceza 
kanununun ve demlin arkadaşımın okuduğu kanun
ların maddelerine göre ceza verecektir, buraya göre 
vermeyecektir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabii. Zaten sıkıyönetim komutanı, bu dosyayı sav
cısına veya mahkemesine gönderdiği zaman, demin 
ifade etmiş olduğumuz gibi, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine ilişkin Yasayla, diğer kaçakçılık 
yasalarında öngörülen bütün eylem ve işlemleri, ce
zaları usulü muhakemeye aynen uygulayacak. Onun 
dışına çıkma olanağı yok zaten. 

BAŞKAN — Savcı veya mahkeme tutup da, 
«efendim, bu bozacak derecede değil, bana bunu ni
ye gönderdiniz?» diyemez. Eğer göndermişse ona 
bakmakla mükelleftir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biz 4 ncü ve 5 nci fıkrayı bu tarz
da kaleme almasaydılk, komutanla savcı veya mah
keme arasında mutlaka sürtüşme olurdu. Komutan 
'bozacak nitelikte diye gönderirdi, öbürü takdirini 
«Hayır efendim, bozmayacak», tarzında kullanırdı 
ve yetkisizlik, görevsizlik kararı verir, dosyayı iade 
edebilirdi^ 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben o 
noktada endişe ettim. 

BAŞKAN — Bozacak nitelikte. 

HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Milli Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Öyle olması daha ye
rinde olur. Şu bakımdan efendim : Burada sübut 
bulmamış bir suçluluk var. Onun için, bozacak nite
likte olduğunu görüp de dava açacağız. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim?.. 

KEMALETTÎN ALİ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Gümrük Ba
kanlığı Hukuk Müşaviri değerli arkadaşımızla bu 
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29 ncu maddeyi beraberce incelemiştik. 29 ncu mad
de şimdi ne ifade ediyor? Müsaade ederseniz 4 şık 
halinde size sunsun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YÜKSEL GÜRDUYSUS (Gümrük ve Tekel Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu 29 ncu 
madde, değerli arkadaşımın da ifade ettikleri gibi, 
statik bir madde, uygulanması olmamış, bu hususta 
içtihat da yok; fakat, «kitaplarımızda yazdığına gö
re ancak şu haillerde uygulanabilir», diye düşünülü
yor. Bundan da zaten bu kaçakçılık suçunun boyut
larını anlıyoruz. Mesela öyle bir hadise olacak ki, 
çok büyük çapta bir kaçakçılık yapılacak, bunun 
sonucu, faraza komşu bir ülkeyle hasmanıe hareket-
ılere başladık, o zaman 29 ncu madde. 

Keza ordu için çok zaruri bazı malzemenin ka
çırılması neticesinde askeri güç sarsılacak. 

Belirli bir bölgede kaçakçılarla güvenlik kuvvet
leri arasında çatışma çıkacak ve bunun sonucu o 
bölgede asayiş ihlal edilecek, bozulacak. 

Görülüyor ki, 29 ncu madde tamamen bu gibi 
halleri öngörüyor. Bu, ticari maksatlı bir kaçakçı
lıktan ziyade, siyasi ve iktisadi neticeler arz eden 
bir durum. O bakımdan da, bu bir uygulama alanı 
bulamamış; ama Sıkıyönetim Kanununa, bunu bu 
şekilde bir bağlantı kurarak dolaylı olarak işlerlik 
getirmek isabetli ve mümkün. 

Keza malumuâliniz, Kaçakçılık Kanunu üzerinde 
de çalışıyoruz. Bu 29 ncu maddeyi de, daha değişik, 
daha işler bir şekilde getirebilmek, yarın sıkıyöne
tim kalktıktan sonra bu 29 ncu maddenin uygulama 
alanını daha genişletmek için tutuyoruz. 

O bakımdan, burada yine «ıbozacak»ı diyecek 
olursak, bu haller, yani hukuki bakımdan ancak 
«bunlar bozacak»ı olarak kabul ediyoruz. «Bozacak 
nitelikte» dersek, biraz daha bunlara yakın hususla
rı... 

BAŞKAN — Onu kabul ettik zaten; «bozacak 
nitelikteki»; şeklinde oya sunacağım. 

Gerçi bunların bazı uygulama zamanları olmuş
tur; ama uygulamamışlardır. Biı tarihte Ağrı'da ka
çakçıları yakalamak üzere orada aramaya girişilmiş
tir ve bütün Ağrı halkı elerinde sopalarıyla karşı çık
mıştır ve askeri birlikler gönderilerek bastırılmıştır, 
hiçbir şey yapılamamıştır. İşte bu, asayişi pekâlâ 
bozmuştur; ama 29 ncu maddeye göre kimse yargı-
lanamam ıştır. 

Efendim, bu ek 4 ncü maddeyi: «Devletin; si-
; yasi veya mali veya iktisadi veya askeri veya idari 
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güvenliğini bozacak nitelikteki kaçakçılık suçunu iş
leyenler ile, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin gö
revine giren suçları işleyenlerin»: diye devam ediyor, 
bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 5 nc'i maddeyi okutuyorum : 
Ek Mıaldde 5. — Genelkurmay Başkanlığınca tes

pit edilecek ihtiyaca göre ve Milli Savununla Balka
nının yapacağı tdkllif üzerine, istenilen sayıda hâkim, 
kiazanıJlmış IhaMarı ve ikaldiro maaşları ile Sıkıyönetim 
Askeri mahkemelerinde süre ile sınırlı olmaksızın özel 
kanunlarınidâki usule göre görevlendirilirler ve aynı 
Usule görevlerine iade ddilhier. Yüksek Hâkimler 
Kurulu, listemin İintlkalinlden itibaren 7 gün içinde 
'gendki'i kararı verir. 

Görevlendirilecek hâkimlerin asıl görev yerleri 
ile ilişkileri keslilmez ve 'kadroları saklı kalır. Bu 
hâkimlerin en az 5 yıl1 süreyle fiilen 'hâkimlik yap
mış ve ceza •davalarında yetişmiş olmaları şarttır. 

Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinlde görevlend'irü-
flen hâkimler, bu mahkemelerdeki alskeri hâkimlerin 
görev ve yetkilerini haiızdlir. Ancak, mahkeme heye
tine üye olarak katılmaları halinde duruşmanın yö
netimli herhalde aslkeri hâkime aittir. 

Hâkimlerin yükselmeleri, ıbirinci sınıfa ayrılmıala-
n ite idiğer özlülk işleri bu kanun hükümleri saklı 
kallmak üzere özel kanunlarıria göre yapılır ve Sı
kıyönetim hizmetinde geçirdikleri süreler asıl mes
leklerinde geçmıiş sayılır. Hâkimlerin, çalışma ve ge
nel davranışları gözönüne alınarak haklarında (kıdem
li aslkeri hâkimin düzenleyeceği siciller ve Askeri 
Yargıtay tarafından veniecdk notlar yükselmelerinde 
'değerlendirilmek üzere Yüksek Hâkimler Kuruluna 
gönderilir. 3 aydan az olan hizmetler için sicil dü
zenlenmez. 

Sicillerin düzenlenme şekil ve esasları yönetme
likle gösterilllif., 

Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disip
lin cezası verilmesıi, şahsi ve göırev 'ile 'ilgili suçla
rının soruşlturulması ve kovuşturulması ile diğer öz
lük 'işleri bu Kanun hükümleri sa'klı kal'malk üzere 
özel kanunlarına göre yapılır. Ancak, özel kanun
larına göre verilen İzinden ısomfa soruşturma işlemi 
aslkeri adalet müfettişi tarafından yapılarak (soruştur
ma evrakı Yüksdk Hâkimler Kuruluna gönlderillir. 

Hâkimler izin, is'tkialhat, tedavi konulannda as
keri hâlklimllerin staELsüne talbidirler. Aylıkları, kese-

ndkleri, sosiyal yardımları Ve Ödenekleri Adalet Ba
kanlığı bütçesinden, yollukları ve diğer giderleri Mil
li Savunma Bakanlığı Ibütçesin'den karşılanır. 

Hâkimlere 'bu görevlerinin devamı süresiince 2155 
sayılı Kanun uyarınca tayın bedel ile eşidli maaş de-
reoes'iniddk'i aslkeri hâkimlere Ödenen Sıkıyönetiim hiz
met zammı verilir.» 

Ayrıca 'Sılkıyönetim Komutanının göstereceği ih
tiyaca göre ydterince baişlkâftiıp ve zalbıt kâtibi usu-
ne göre bu mahkemeierlde görevlendirilir. 

(BAŞKAN — Ek 5 nc'i madde hakkında Hükümet 
Temsilcisi arlkıa'daşımızın görüşünü alalım evvela. 

KEMALETTflN ÂEt KEŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, buralda geti
rilen maldde ile, daha önöe Cutalhuriıyet Savcı ve yar
dımcılarının sıkıyönetim mahkemelerinde görev al
ması sağlandığı gibi, bu kere bu savcı arkadaşları
mızın da yardımıyla, sıkıyönetim mahkemelerine ün-
tikal öden davaların 'biran evvel sıonuçlandırılması için 
ısivil yargıdan istilfalde ötme olanağını sağlıyoruz. 

Yüöe huzurunuiza 'bir vesile ile çıktığımda birtla-
Ikım ralkamllar vermiştim. Bu kere gerdk zabıtlara 
geçmldsi, gerdkse Yücie Konseyimize 'bilgi sunmak 
'bakımından 'bunları kısaca tekrar etmek işitiyorum., 

27.11J1980 tarihi itibariyle hâkimlerin (Genel 
kadro: 3 694), (Faal kadro: 3 244), (Münhal kad
ro: 450); savcılık kadrosu (Genel kadro: 2 300), 
(Faal kadro: 2 100|), '(Münhal kadto: 290). Faal 
kaldroldan 88 savcı ve savcı yardımcısı arkaldaşımız 
da sıkıyönetim mahkemelerinde görev almış durum-
dladır. 

JBuna karşılık, 1979 sen'esi hukuk davalarında 
toplam iş sayısı 1 750 394,1980 yılına devir 767 267; 
ceza ve hukukla toplamı 'ise 2 796 330'; ceza Ve hu
kuk, devreden iş miktarı 1 144 643'tür.. 

Yine arz edeyim; 1980 yılında yalnız Yüksek Hâ
kimler Kurulu tarafından hâkimler yönünden emek
liye sevk işlemleri 7.riJl980 tarihine kadar 76 ar
kadaş hakkında gerçekleşmiş, müddetleri dolmayan 
83 hâkim arkadaş görevden ayrılmış. 10 Ocakta im
tihan açmışız; 650 hâkim adayı kadromuz var; bu
günkü tarih itibariyle 320 arkadaşımız müracaat et
miş. Ama bu davaları zaten biz yüklenecektik. Bu 
durum karşısında aslında yargıda büyük bir teşkilat
landırma açığı ve bilhassa insangüeü noktasından 
büyük bir açık var, 
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Hele Avrupa ile karşılastırırsânız, hu 3 244 hâ
kim billflaırz Batı Almanya'da (1973 rakamı var ben
denizde) 13 hin küsur hâlküm var. Aynı hâkim sayı
sını Fransa'da, italya'da, İsviçre'de görüyoruz. Ger
çek şu: Mieivcut hâkimler1! tutamıyoruz ve maalesef 
cazibesini de kaiyhetmiş görünüyor. Münıhaller için 
açtığımız imtihanlara da bu zamana kadar pek iti
bar eden de yok. 'Bunu da Yüce Konseyin huzuru
na getirtmiş oliayım. 

Saygı ile arz ediyorum ©fendim, 
BAŞKAN — Efendim, ıbu suçlar ortada. Buna 

ister askeri mahkemeler haksin, isterse sıkıyönetim 
olmadığında sivil mahkemeler baksın. 

Sıkıyönetim mahkemelerine büyük bir görev ver
dik. Çok sayıda da dava dosyaları intikal ettirildi. 
Kaldı İki, Sıkıyönetim miahkeırntelerinde mevcut dos
ya adetlerini ve her savcı veya mahkemeye isahet 
eden dosya miktarını çıkarsak ve sivil mahkemeler
le kıyaslasak, göreceksiniz ki sıkıyönetim mahkeme
lerine düşen dosya adedi ötekilerden çok daha fazla
dır. 

Eğer adliye mahkemelerindeki dosyaların çokluğu 
bizi korkutuyorsa, bunun bir sebebi de, ufak kaba
hatler de dahil her türlü uyuşmazlığın mahkemelere 
gitmesindendir. Biraz da bunu düşünmek lâzım; 
her şey mahkemeye gider. 

Kadro bugüne kadar doldurulmamış. Doldurula
bilirdi. Eğer hukuk fakültesinden mezun olanların 
sayısı noksan ise, talebe miktarı az ise yeni bir hu
kuk'; fakültesi açılır. Memlekette bu kadar iktisadi 
ve ticari ilimler akademileri, mütemadiyen eczacı, 
kimyager gibi mesleklerden insan yetiştirip de iş 
bulamazken, hukuk fakültesi açmamışız. Fakültele
rin kapasitesini çoğaltırdık. Bunu da yapmıyoruz. 
Tabii bunların yolları var, bu yapılacak. 

Kaldı ki, biz bunu makul nispetler içinde alıyo
ruz. Savcılarda da öyleydi. Eğer arkadaş 15 savcı 
istemişse 10 savcı verdik; 10 savcı istemişse 5 - 6 
savcı verdik. Bunu da düşünerek verdik. Hâkim
lerde de böyle olacaktır. 

Bunun başka çaresi de yoktur. Başka çaresi var
dır; herhangi bir dönemi silâh altına alırız, yine 
aynı şeydir. Ben Silahlı Kuvvetlerde yeniden askeri 
hâkim yetiştiremeyeceğime göre, mevcut hâkimlerden 
istifade edilecektir. Mevcut hâkimlerden ya sivil 
olarak alacaktır veya silâh altına almak suretiyle el
bise giydirecektir. Onu da düşündük ama, o zaman 
o daha aleyhine olur. Çünkü 1 nci derecedeki bir 
hâkim arkadaş teğmen yahut üsteğmen rütbesiyle ge-
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lip oturacaktır. Maaşında bir azalma olacaktır. Onu 
da uygun görmedik. 

Bu azlık birçok sahada vardır. Doktor da öyle
dir. Türkiye'de azlık yalnız hâkim ve savcılarda 
değildir; birçok sahalarımızda noksanlıklar vardır. 
Bu noksanlıklar alınacak tedbirlerle giderilebilir; 
hemen kısa zamanda da olmaz; bu sene 200 alıyorsu
nuz, gelecek sene belki 300'e çıkacaktır veya öbür 
sene 400'e çıkacaktır. 

Eğer yalnız endişe buysa, mecburuz, bunun başka 
çaresi yoktur. Bu, bu şekilde halledilecektir. 

Komisyonun bir diyeceği var mı efendim. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER. BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, gerek zâtı devletlerinin, gerekse Hü
kümet Temsilcisi arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
bugün 1402 sayılı Kanunun kapsamına giren Türk 
Ceza Kanununun ağırlıklı olarak ceza davaları, Ada
let Bakanlığının, ceza mahkemelerinin dosyalarının 
c/c 70'ini bize aktarmıştır. Çok dar kapasiteli olan 
askeri yargının bunun altından kalkması imkânsızdır. 
Bu evvela öncelikle biliniyor. 

Saniyen, bu, tür dava dosyaları bize gönderilmiş 
olmakla zannediyorum ki, kendileri büyük bir yü
kün altından kalkmış olacaklar. Türkiye'nin gene
linde bugünkü ortamda artık asker - sivil tefriki yap
maksızın, yargıyı bir bütün olarak bu konunun üste
sinden gelecek tarzda teçhiz etmemiz ve organize 
etmemiz de zorunludur, zaruridir. 

O itibarla, hâkim noksanı bu yasanın çıkmasını 
önleyecek bir unsur bulunmadığı için - madde met
nine zaten arkadaşım aynen katılıyorlar - onayınızdan 
bu tarzda geçmesini... 

BAŞKAN — Efendim, bu Devletin işidir, Silahlı 
Kuvvetlerin işi değildir. Devlet demek, hepimiz de
mektir. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, zannediyo
rum yanlış anlaşıldı; ben maddeye karşı çıkmadım, 
ihtiyacı kesinlikle belirliyorum; bu biraz da, bizim 
görevimizi yapmamamızın bir neticesidir, bunu da 
kabul ediyorum. Ama, ben Sayın Devlet Başkanıma 
ve Konsey üyelerime meselenin bir başka açısını sun
dum, takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Onu sonra düşüneceğiz; birçok sa
halar var ki, Türkiye'de, görev veremiyoruz veya 
kâfi miktarda yetiştiremiyoruz, 
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KEMALETTİN ÂLÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi), — Hepimiz emrinizdeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim bu ek 5 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen başka arkadaş var mı?.. Yok. 
Ek 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek 6 nci maddeyi okutuyorum : 
Ek Madde 6. — Sıkıyönetim Komutanlığında gö

revlendirilen ancak, tayın bedeli almak hakkını haiz 
bulunmayan sivil personele, bu görevlerinin devamı 
süresince 2155 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ta
yın bedeli ödenir. 

BAŞKAN — Evet bu gayet normal tabii. Bunun 
hakkında bir şey diyecek var mı?.. Yok. 

Arkadaşlardan söz almak isteyen var mı ek ge
çici 6 nci madde hakkında?.. 

KEMALETTİN ÂLİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim bu bir adaletsiz
liği önlüyor. 

BAŞKAN — Tabii, hâkim alırken, onun yanında 
zabıt kâtibi de alacak. 

KEMALETTİN ÂLÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Zabıt kâtibi, mübaşir, gar
diyan. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen olmadığına göre, 
ek geçici 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-, 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Şimdi, kabul edilmiş bulunan ek geçici 4 ncü 
madde, 5 nci madde ve 6 nci maddelerin bağlı bu
lunduğu çerçeve 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen arkadaş?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

'isteyenler?.. Yoktur. 
.Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul, 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
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6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Karadenizde Kıta Sahan
lığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun ''Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarı
sı. (1/3) (S. Sayısı : 8) (l) 

BAŞKAN — Efendim, gündemıjmıizıin 6 nci ısıra-
sınıdakii* Türkiye Cumhuriyeti Hükümetliyle Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetlerİ Biriliği Hükümetli Anasında 
Türkiye Cumhuniyeti ve Sovyet Sosyalist Cumihıuri-
yetlıeri Birliği Arasındaki Karadenizde Kuta Samanlı
ğı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmam in Onaylanma
sının Uygun 'Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 
8 Sıra Sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

İlglili Bakanlık Temsilcisi arkadaşiımız yerimi aldı. 
Doğrudan gündeme alındığı içtin Komisyon Söz

cüsü yoktur. 
Tasarınım tümü üzerinde Hükümet Temsilcisi ar

kadaşımızdan kısa bir izahat vermesini rica edece
ğim. 

ıBuyurun. 
FİLİZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci-

•si) — Teşekkür ederim Sayım ıBaşkaımım. 
Sayın Başkanım, Karadenizin özellikle doğal 

kaynaklar,, uranyum ve tabii gaz yönünden zengin 
bir potansiyele saihıip olduğunun anlaşılması 'üzerine 
ibıu kaynakların işi edilmesine başlanmasından ve sımır-
lamdırmanın Türkiye ile Sovyetler Birliği arasımda 
bir sorun halline dönüşmesinden evvel, bu konuda iki 
ülke arasında bir anlaşmaya varılmasının ulusal, çı
karlarımız açısından gerekli olduğu görüşüne varıl
mıştır, 

(Bu görüşten hareketle, 1977 yılımda Hükümetimiz 
Sovyetler Biriliği Hükümetlime bir sınırlandırma an-< 
laşmaısı yapılması önerisinde bulunmuş ve bu öneri 
Sovyetler Biriliği tarafımdan da kaibul edilmiştir. Da
ha sonra 1978 yılımda, dönemin Başbakanı Bülent 
Ecevit -tarafından Sovyetler Birliği'ne yapılan resmi 
•ziyareti sırasında anlaşma iki ülkenin dışişleri bakan
ları (tarafından imzalanmıştır. 

Bu anlaşma, uluslararası "hukuk prensiplerine ve 
bakkamiyet 'ilkesine dayanmaktadır. Hakkaniyet (ilke
si, böylece ilk defa olarak bu ıtür ikili 'bir anlaşmada 
iyer almış olmaktadır. Bu, bizim açımızdan Ege Kuta 
Salhanılığı yönlünden büyük bir değer arz etmektedir. 
Ötie yandan anlaşma, Türkiye'min komşusu olan bir 
ülkeyle anlamlı müzakereler yoluyla kıta samanlığını 

(7) 8 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir* 
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sınırlandırabileceğini göstermek bakımından da değer 
taşımaktadır. 

Anlaşmayla Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında
ki kıta sahanlığı 80,0 kilometreye kadar, karasularımın! 
'bitiş noktasından itibaren 800 kilometreye kadar çi
zilmiş olmaktadır. Böylece Türkiye'ye 1,20 bin kilo
metrekarelik kıta sahanlığı payı düşmektedir. Çizlim, 
sınırlandırma ortay hat yöntemi esas alınarak yapıl
mıştır. Ortay hat yöntemi esas alınarak tüm Karade
nizlin sınırlandırılması halinde ise, Türkiye'ye 1(65 bin. 
kilometrekarelik kıta sahanlığı payı düşecektir. 

Anlaşma, yukarıda arz ettiğim yararları dışında 
Türkiye'ye iki önemli yarar sağlamaktadır. Bunlar
dan birincisi, Türk - Sovyet karasularının sınırlarıyla 
ilgilidiir. Türk Sovyet karasuları 1973 yılında iki ül
ke arasında yapılan bir protokolle saptanmıştır. An
cak bu sınır Türkiye bakımından az da olsa aleyhte 
bir açı getirmekteydi. Sınırlandırma anlaşması yapı
lırken, bu açının Türkiye bakımından düzeltilmesi 
sağlanmıştır. Sınırlandırma anlaşması, karasuların 
bitişi noktasından itibaren yapıldığı için, eski sınır, 
yani mevcut sınır esas alınarak bu sınırlandırma ya
pılmış olsaydı, Türkiye geniş alanlara varan kıta 
sahanlığı kaybına uğrayacaktı. Ancak anlaşmada iki 
ülke kara hududunun ortay hattı esas alınarak, esas 
olduğu faraziyesine dayanılarak bir çizim yapılmış, 
neticede Türkiye'nin eski sınıra kıyasla eski sınır esas 
alınmak suretiyle yapılacak olan bir sınırlandırmaya 
kıyasla kaybedeceğimiz alan telafi edilmiştir. 

Anlaşmanın Türkiye'ye sağladığı ikinci yarar, kı
ta sahanlığının batı sınırıyla ilgilidir. Müzakereler 
sırasında Sovyetler, sınırlandırmanın 32 ncıi boy
lamda bırakılmasını istemişlerdir ve bundan sonraki 
daha hat i ya'giden sınırın Türkiye ile Bulgaristan ara
sımda yapılacak bir anılaşma ile saptanmasını önermiş
lerdir. Anoak, heyetimizin ısrarları sonucunda, şöyle 
bir uzlaşıya varılmıştır : Sınır 32 nci'boylamla 31, mci 
boylam arasında geçici olarak çizilmiştir. Ancak bu 
sınırlandırmada da yüne ortay hat yöntemi esas alın
mıştır. Böylece, ilerde Türkiye'ye Bulgaristan'la ya
pacağı hir anlaşmada ortay hat yöntemini ileri sür
mesi imkânı tanınmış olmaktadır. 

Halbuki Bulgaristan ile yapılacak bir sınırlandır
ma anlaşmasında Bulgaristan'ın doğal uzantı pren
sibine göre, sınırlandırmayı istemek imkânı mevcut
tur. Bulgaristan ile Türkiye arasında yapılabilecek 
/bir sınırlandırma, eğer doğal uzantı esasına göre ya
pılacak olursa, Türkiye'min Batı Karademizde 2190 J 

kilometrekare dolaylarında kıta sahanlığı kaybı ola
caktır. Ancak bu anlaşma ile ortay hat esasını ileride 
Bulgaristan ile yapacağımız bir anlaşmada bize kullan
mak imkânı sağlamış olmaktadır. 

Anlaşma ile ilgili olarak arz edeceğim son husus 
Sayın Başkanım, anlaşmanın 3 ncü maddesiyle ilgili
dir. Bu madde anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliğince tescilini öngörmektedir. Birleşmiş Mil
letler Yasasının 102 nci maddesi, üye ülkelere kendi 
aralarında yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ya
pacakları anlaşmaları Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterliğin/e tescil etmeleri yükümlülüğünü getirmek
tedir. 

Bir anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Sekre
terliğine tescil edilmemiş olması halinde, ileride bu 
anlaşmayla ilgili olarak doğabilecek uyuşmazlıklarını 
herhangi bir Birleşmiş Milletler organı önünde der-
meyan edilmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla 
Türkiye bu anlaşma bakımından, anlaşmanın uygu
lanması ya da yorumlamması bakımımdan, ileride 
Sovyetler Birliğiyle arasında 'bir ihtilaf ortaya çıktı
ğı takdirde ve anlaşmayı Birleşmiş Milletler organla
rından birisine, Güvenlik Konseyine, ya da Adalst 
Divanına götürmek imkânına sahip kılınmıştır. 

Bütün bu arz ettiğim mülahazalarla anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun 
kabulünü yüksek takdirlerine arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Yalnız efendim önümüzde bir harita var, 'bunun 
üzerimde acaba bize bir izahatta bulunabilecek misi
niz? Yani bu harita üzerinde gösterebilecek misiniz? 
Bu harita da mavi, kırmızı ive yeşil hatlar var. Zan
nediyorum bu 'mavi Haziran 1978'de yapılan Türk 
önerisi, yeşil Türkiye'nin önerisi, değişiklik Rusya'nın 
önerisi, kırmızı da kıta 'sahanlığı. Bsıas olan kırmızı 
oluyor, değil mi efendim? 

(Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi harita üzerinde iza
hat verdi") 

Efendim teşekkür ederim. 

Şimdi kamun tasarısının tümü üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

395 — 



M. G. Konseyi B : 22 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Biriliği Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuru y etleri Bir
iliği Aarasiındaki Karadeniz'de 'Kıta Sahanlığı Sınır-
Jandınması Hakkında Anlaşmanın. Onaylaoimasıının 

Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 23 Haziran 1978 tarihinde 
Moskova'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ilıe Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Türkiye Cu/mlburiyeti ve Sovyet 
SosyaDist Cumhuriyet'leri Biri/iği Arasındaki Karede-
niz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Hakkında An
laşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — l nci madde üzerinde söz alımak is
teyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kaibul edilimıişltür. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

8 . 12 . 1980 O : 1 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe'«girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz alımak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 <ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilımıişjtir. 

.Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederiz. 
Gündemimizde görüşülecek başka konu olmadı

ğından, 12 Aralık 1980 Cuma günü ısaat 14.00'de top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.44 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

22 NCl BİRLEŞİM 

8 Aralık 1980ı Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. — KANUN TASARI VE TEKLİFLER t 
1. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Den 

ğişik'tikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/54) (S. Sayısı : 
68)' 

2. — 1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İn
şaat Vergisine İlişkin Ma«kfd!erSade DeğîşîklîK Ya* 
pulmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/53) (S. Sayısı : 70) 

3. — Emlak Alım Vergisi Kanununda Değişik
likler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/56) (S. Sayısı : 73) 

4. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/57) (S. 
Sayısı : 75) 

5. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli 
Savurana Komisyonu Raporu. (2/21) (S. Sayısı : 77) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasmda 
Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Karadenizde Kıta Sahan
lığı Sınırlandırılması Hakkında Anılaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarı
sı. (1/3) (S. Sayısı : 8) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 8 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Karadenizde Kıta 
Sahanlığı Sınırlandırması Hakkmda Anlaşmanın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı. (1/3) 
TC . ' . . . - . • 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: 101-603/06639 30 .9 . 1980 

MİLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

EMi İsitıede konulan ve eski Millet -Meclisi Başkanlığına sunuluş tarih ye sayıları belirtilen Kanun Tasarıları 
Bakanlar Kurulunca benıimiseriimıiştir/ 

Yüce Konseyin onayına sunulmak üzere anılan Kanun Tasarılarınin işleme bonutoıasını saygılarınla arz 
ederim. • 

Bülend Ulusu 

L İ S T E 

K O N U S U 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ite Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı. 
1 Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Tadil 
Eden Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların 
Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ceza 
Yargüarının Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik 
Hakkında Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
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GSREKÇE 

KaraidenizMe dîoğal kaıynakİafdton'; yararlanma vo}ânalda«iftiar giderek artmaaiy öaelîik4e bazı catwü< d'oğal kay
naklar yöntünden1 Karadeniz'de zertgi» bir potansiyele-, sahip bulunduğunun son yıllarda saptanması, bu deni
zlin coğrafyasının tek düze yapıya sahip olması nedeni life sınırlandırma yönünden teknik çalışmaların 
engeMz* y#jfBölmesi ve* nihaf'M T ü ^ y e ile-Sovyetler Birliği arasında-;Hia!NidiHte;-Kita- 9&xsaik&* sM4#la«dır-
ma çizgisinin/ ç'iiilin^iranftKAMİdtnte'inF statüsünü bu açıdan açj^ığa^ ^ hareketle 
sınırlandırma anlaşması yapılması ülkemiz çıkarları açısından yararlı görülmüştür. 

Sınırlandırma konusunun, bir an önce sonuçlandırılalbilmesıi için, öncelikle ibu dehlizde en uzun kıyılara 
sahip olan Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında ikili görüşmelerde konunun ele alınması öngörülmüştür. 

Sovyetler Birliği ile imzalanan söz konusu Anlaşma hakça ilkeler, eşit uzaklık yöMömi, ortay hat gibi 
ulusla?arastr uygulama ve hukukun benimsediği temel esaslara dayanmaktadm* 

Anlaşma onaylanmasının uygun bulunması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdimine sunulur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlan

dırması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna tîişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 23 Haziran 1978 tarihinde Moskova'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Biriliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sahanlığı ıSınırlandırması Hakkında Anlaşmanın onaylanması 
uygun 'bulunmuştur^ 

MADDE 2. — Bur Kamın yayımı tarihinde yürürlüğe ıgiırer. / 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. I 

Milli Güvenlik Kon'seyi (S> Sayısr : 8)1 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SO¥WT SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SOVYET SOSYALİST CUMHUklYETLERİ 

BttÖJİĞf A^^SrNÖA^rKARADfiNt^DE KTTA" SAHatfL^Sf t t tRrâ^ 
ANLA$töÂ" 

Türitiy* Guaıhuriy^^^^ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında mevcut bulunan iyi komşuluk 
ve dostça işbirliği ilişkilerini derinleştirmek ve genlşlMme^ isteğinden hareketle, 

Türfdyr (%*üriyeti ve Sovyet Sbsyatîst âım1ı\ırîyMerf BMğftrîft Jüfa* sâf^J^g^M* <Iotâl m e l t e m i 
araştırmak ve işletmek amacıyla uluslararası hukuka uygun olarak egemen h î̂âltnr^Uyglîliarglf* KfitSS&iStÛt 
kıta sahanflığmm ilgili bölgelerimin sınnrımn saptanmasını dileyerek, 

Karadeniz'de kıta Sahanlığı smırtandırmasıınım hakça ilkeler esasına göre yapılmasını kabul ederek, 

Uluslararası hukukun ilgili ilkelerini ve-kürailaNRiigAa^Rttn^^ulVHKİurtfak» 

Aşirğftlâk'f fîasrtMalftfâ̂ alıiâ nllşlâltf rf'; 

MADDE — 1. ' 

Karadeniz'de Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeflıeri Birliği arasında kıta sahanlığı 
sınırı, 17 Nisan 1973 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü-

, kiin»tiaF«9tn^KaraKİ«mz'de Türk vr Scrvyet karasuları aras#mhık^defnİphât*u^hattHM» tespiti»irtWc<n'dr proto
kol ile saplatMüiT Karadeniz'de Türk ve-Sovyet karasuları sınırının son noktMmcte» başlayan çizgidir. Bun
dan sonra, bu çizgi*, genellikte Bati' yönünde giderek koordinatları aş»ğ4dft»gö«t*hft*nv 

ENLEM BOYLAM 

KUZEY 41 DERECE 35'41" DOĞU 41 DERECE 16*33" 
KUZEY 41 DERECE 57'ÖO" D©ÖU-40~BERECE 41'33" 
KUZEY 42 DERECE 01'52" DOĞU 40 DERECE 26'00" 
KUZEY 42 DERECE 08'21" DOĞU 39 DERECE 49'37" 
KUZEY 42 DERECE 20'15" DOĞU 39 DERECE 00*13" 
KUZEY 42 DERECE 25'28" DOĞU 38 DERECE 32'10" 
KUZEY 43 DERECE 10*55" DOĞU 36 DERECE 50'42" 
KUZEY 43 DERECE 26'04" DOĞU 36 DERECE 10'57" 
KUZEY 43 DERECE 26'08" DOĞU 35 DERECE 30'25" 
KUZEY 43 DERECE 11'17" DOĞU 34 DERECE 13*10" 
KUZEY 43 DERECE 11'50" DOĞU 33 DERECE 36'56" 
KUZEY 43 DERECE 20'43" DOĞU 32 DERECE OO'OO" 

Noktalardan geçer.' 

Akit Taraflar bu anlaşma aktedildiği zaman Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği arasında kıta sahanlığı sınırlandırması çizgisinin 43 derece 20'43'' enlem ve 32 derece OO'OO" boylamı 
koordinatları 43 derece 20'43" enlemi ve 32 derece OO'OO" boylamı olan nokta ile koordinatları enlemi 43 de
rece 26'59" ve boylamı 31 derece 20'48" olan nokta arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırma çizgisinin Batı 
yönünde daha uzağa çizilmesi konusunun çözümüne gelince, taraflar bunun çözümlenmesinin ileride ve bu
nun için uygun bir zamanda yapılacak müteakip görüşmeler sırasında gerçekleştirileceği hususunda anlaşmış
lardır. 

• MilltGüreflük Kon»eyi- { S . - S * ^ : ^ ) ' 
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•' ;,";v '' ' MADDE— 2. 

Bu Anlaşmanın birinci maddesinde, gösterilen Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği arasında kıta sahanlığı sınırının çizgisi, ekli ye bu Anlaşmanın ayrılmaz parçası olan 1977 yılında ya
yınlanmış 500 ve 1976 yılında yayınlanmış 501 numaralı deniz haritalarında gösterilmiştir. 

Bu Anlaşmada anıdan bütün coğrafi koordinatlar, bu haritaların koordinat "sisteminde gösterilmiştir. 

MADDE — 3. ',, . . , 

Bu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Örgütü Yasasınm 102 nci maddesi gereğince Birleşmiş Milletler Örgütü 
Sekreteryasında tescil ettirilecektir. . 

MADDE — 4. 

Bu Anlaşma onaya bağlı olup onay belgelerinin değişimi gününden başlayarak yürürlüğe girecektir. Onay 
belgelerinin olanaklı en kısa sûrede Ankara'da değişimi yapılacaktır. 

23 Haziran 1978 tarihinde Moskova'da Türkçe ve Rusça olmak üzere ikişer örnek halinde düzenlenmiş 
olup, her iki metin de aynı derecede geçerlidir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ 
ADINA BİRLİĞİ HÜKÜMETİ ADINA 

DIŞİŞLERİ BAKANI DIŞİŞLERİ BAKANI 
. A. GÜNDÜZ ÖKÇÜN A. GROMİKO 

» » © « 

M i » Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 8)' 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 68 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1/54) 

TC 
Başbakanlık 20 . 11 . 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-643/07381 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve MilH Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 19.11.1980 
tarihinde kararlaştırılan «1319 sayıl» Emlak Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı» ile gerekçesi ekli olarak göndterimliştiir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

1319 SAYILI EMLÂK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

1446 ve 1610 sayılı Kanunlarla değişen 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, Ba
tı Trakya'daki Türk Cemaatine ait özel okul binalarının vergi dışı kalmasını sağlamak için, 'karşılıklı olmak 
şartıyla Uluslararası Andlaşmalar hükümlerine göre kendilerine azınlık sıfatı tamnan Türkiye'deki topluluk
lara ait özel okul binaları bina vergisinden muaf tutulmakta; köy binaları için tanınan istisna sadece köyler
de devamlı mesken olarak kullanılan binalara tanınmakta, ayrıca istisna miktarı 300 000 liraya yükseltile
rek günün şartlarına uygun hale getirilmektedir. 

Öte yandan genel beyanda bulunma süresi kısaltılmakta, 1980 yılı Bütçe Kanunun 10/E maddesi kap
samı dışında kalan mükelleflerin bu yıl içinde genel beyana çağırılmaları sağlanmakta ve bugüne kadar or-. 
taya çıkan bazı aksaklıkların giderilmesi için yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin (m) fıkrasında yapılan düzenle
me ile, esasen aynı maddenin (e) fıkrası kapsamında bulunan ve bazı karışıklıklara ve ihtilaflara neden ol
duğu gibi Dernekler Kanunu karşısında, da hiç bir anlamı kalmayan «kazanç temini gayesi olmamak şartı
nı «taşıyan» Genel eğitime ve kamu menfaatlerine yararlı dernekler...» hükmü çıkarılarak geri kalan kısmı 
yeniden ve aynen maddeleştirilmiştir. 

Aynı maddeye Dışişleri Bakanlığının ısrarlı talepleri üzerine eklenen (r) fıkrasına göre, Uluslararası ant
laşmalarla azınlık statüsü tanınan cemaatlere, karşılıklı olmak şartıyla özel okul binaları için bir muafiyet 
hükmü getirilmiştir. Hükme göre Lozan Antlaşmasıyla azınlık olarak kabul edilen Türkiye'deki cemaatlerin 
özel okul binaları bu fıkra hükmünden faydalanacak, uluslararası antlaşmalarla azınlık sıfatı tanınmayan top
luluklara ait özel okul binaları ise bu muafiyetten yararlanamayacaktır. 
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Madide 2. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesiyle köyde bulunan binaların tamamı için konulmuş olan 
istisna, bu defa yapılan değişiklikle köylerde mesken olarak kullanılan binalara tanınmakta, ayrıca istisna 
miktarı da 300 000 liraya yükseltilerek günün şartlarına uygun hale getirilmiştir. 

Madde 3. — Aynı Kanunun 8 nci maddesinde yapılan değişiklikle mesken binalarında vergi nispetinin 
binde 4 olması ve Türkiye sınırları içinde birden fazlameskeni bulunanların bu meskenlerinin sadece birine 
bu nispetin uygulanması sağlanmak suretiyle, bu konuda ortaya çıkan ihtilafların ve «bizzat mesken - mes
ken» tabirleri ile ilgili uygulama aksaklığının giderilmesi amaçlanmıştır. Artık binde 4 nispetinin uygulanma
sı için, binanın mesken olarak kullanılması yeterli olacaktır. 

' Madde 4. — Bu madde ile Emlâk Vergisi Kanununun 23/a maddesi değiştirilerek genel beyanda bu
lunma süresi 4 yıla indirilmiştir. Ancak bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile 3 yıla kadar indirilebilecektir. 

Madde 5. — Aynı Kanunun 26 ncı maddesıiınıde yapılan değişiklikle, 213 sayılı V.U.K. nun değişik 
düğü takdirde muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine verilebilecek ücret miktarının üst sınırı, günün şartlarına 
uygun olarak 750 liraya yükseltilmiştir. 

Madde 6. — Emlâk Vergisinin beyana dayalı bir vergi olarak yaygınlaştığı ve mükellef kitlesi tarafın
dan benimsendiği gözönüne alınarak beyanname vermeyenlere tanınan ikinci ek süre ile ilgili 27 nci madde
nin 2 nci fıkrası, özel usulsüzlük cezaları V.U.K. da yer aldığından bununla ilgili 34 ncü madde yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Madde 7. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesinin yedinci fıkrasında yapılan değişiklikle kısıtlamalarla 
ilgili Tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazi hakkında Yönetmelikte tespit edilmiş olan süreler Kanun 
mevzuu yapılmış, Emlâk Vergisli Kanununda yer almamış olması nedeniyle yönetmelikle kısıtlılığın süreyle 
tahdit edilemeyeceği şeklinde ihtilaflar ortadan kaldırılmıştır. 

Madde 8. — Aynı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası 27 nci maddenin ikinci fıkrasının (ikinci 
ek sürenin)kaldırılması nedeniyle bu maddeyle uyumlu olarak düzenlenmesi gerektiğinden ek süreler yerine, 
ek süre deyimi getirilmek suretiyle değiştirilmiştir. 

Madde 9-. — Aynı Kanunun 35 nci maddesinde yapılan değişiklikle, 213 sayllı V.U.K. nun değişik 
şeklinde yer verilen ağır kusur cezasının da bu kanunun tatbikatında uygulanmaması hüküm altına alın
mıştır. 

Madde 10. — Aynı Kanunun 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, vergi dairesinin yardımı, «Köy 
muhtarlarının veya ihtiyar kurulu üyelerinin yeteneklerinin kafi gelmemesi halinde» yapılması yerine «Ma
liye Bakanlığının gerekli gördüğü takdirde» yapılması esasına bağlanmak suretiyle konuya açıklık getirilmiş, 
kanundaki ifade bozukluğu ortadan kaldırılmıştır. 

Madde 11. — Aynı Kanunun 40i ncı maddlesinde yapılan değişiklikle, Bina ve Arazi Vergilerinde za
manaşımının başlangıcı cezaları da kapsayacak şekilde düzenlenerek Kanun mevzuu yapılmıştır. 

Madde 12. — Aynı Kanuna eklenen geçici 11 nci madde ile 1980 yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesi 
kapsamı dışında kalan Emlâk Vergisi mükelleflerinin de beyana çağrılmaları sağlanmıştır . 

Aynı Kanuna eklenen geçici 12 nci madde İle aynı kanunun 4 ncü maddesine eklenen (r) fıkrasına para
lel bir hüküm getirilmiş olmaktadır. 

Aynı Kanuna eklenen geçici 13 ncü madde ile Emlâk Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ceki dönemde il Özel İdarelerince tarh ve tahakkuk ettirilniiş olmakla beraber tahsil edilmemiş bulunan bi
na vergisi ile buna ilişkin diğer vergi ve resimler ile ceza ve gecikme zamlarının tasfiyesi amaçlanmakta
dır. 

Madde 13. — Bu Kanunun 12 nci maddesinin yayımı tarihinde, diğer maddelerinin 1.3.1981 tari
hinde yürürlüğe gireceği hususu esas altına alınmıştır. 

Madide 14. — Bu Kanunun Maliye Bakanınca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 28 Kasım 1980 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/54 
Karar No. : 8 

MUü Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 20 Kasım 1980 günü sunulan «1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapıtoası Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bu inceleme sonunda; 
a) 1319 sayılı Kanunun muaflık ve istisnalar kısmında yer alan derneklerle ilgili muafiyeti kapsayan 

4 ncü madde (m) fıkrasının uygulamada karışıklığa sebebiyet verdiği gerekçesiyle, derneklerle ilgili hükmün 
Kanundan çıkarılarak fıkranın buna göre düzenlenmesi, 

b) Karşılıklı olmak şartıyla, Uluslararası Andlaşna hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlere ait özel 
okul 'binalarının daimi muafiyet kapsamına alınması, 

c) Köy binalarının tamamı için uygulanan istisnanın sınırlandırılarak, devamlı mesken olarak kullanılan
ların sadece 300 000 lirasının istisna kapsamına alınması, 

d) Türkiye sınırları iiçinde yalnız bir bina için bina vergisinin binde 4, diğerleri için binde 6 olarak tespit 
edilmesi, Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak, 

Tasarının 2 nci maddesi; «Ancak, bu istisna muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan ve daimi 
vasfı bulunmayan meskenler için uygulanmaz» ibaresinin eklenmesi suretiyle değiştirilmesi, 

Tasarının 3 ncü maddesi; bu maddeye bağlı olarak değiştirilen aynı Kanunun 8 nci maddesinin ikinci fık
rasında, bir mesken için uygulanacak binde 4 oranına ilişkin cümlenin uygulamada yanlış anlamalara yer 
vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi, 

Tasarının 6 nci maddesinde yer alan «Bu Kanunun 27 nci maddesinin» şeklinde başlayan ibarenin «Aynı 
Kanunun 27 nci maddesinin» olarak değiştirilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüş, 

Tasarının 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET Tanju ERDEM Turhan AKPORAY 

Em., Amiral Dz. Kd. Kur. Alb. Mly. Kd. Alb. 

Üye Üye 
Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bn'b. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin (m) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki (r) fıkrası eklenmiştir. < 

. . . . . . . . a a . a . 

m) İBalkanlar Kuruluınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait 'binalar (Vakıf sienedinideiki cihete tahsis 
edilmek şartiyle); 

r) Karşılıklı olmalk şartiyle Uluslararası Andlaşmalar hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlara ait 
özel okul binaları,»' 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Köy Binaları İçin İstisna : 

Miaidde 6. — Köylerde mesken olarak kullanılan binaların vergi değerlerinin 300 000 lirası bu vergiden 
müstesnadır. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Nispet : 

Maldde 8. — Bina Vergisinin nispeti binde 6'dır. 
Mesken olarak kullanılan binalarda (Bina apartman ise apartman dairesinde) vergi nispeti binide 4'tür. Tür

kiye sınırları içinde birden fazla meskeni bulunanlarınyalnız bir meskenlerine bu nispet uygulanır. 
Şu kadarki, yeniden inşa «edilen bina veya binaların vergisi arsasının vergisinden az olamaz.» 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 23 ncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değişitirilimiştir. 

a) Bina, arsa ve araziler için 4 yılda bir defa (Bu süre Balkanlar Kurulu Kararı ile 3 yıla indirilebilir) 
olmak üzere verilecek beyannameler, Maliye Bakanlığı mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi ta-
kiböden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında», 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilimiştir: 
« 
Bu Kanunda yazılı işler karşılığında; Maliye Bakanlığınca tespit edilen esaslar dahilinde ve yılda fert ba

şına 750 İrayı geçmemek üzere köy muhtarlarına ve ihtiyar kurulu üyelerine ücret verilebilir.» 

MADDE 6. — Bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 34 ncü maddesi yürürlükten kaldırıl-
mmştır. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
« . V . . . . . . . . 

Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıtlamaların neler olduğu, süresi, tevsiki ve kısıtlama koyan kamu 
organlarının görevleri ve sorumlulukları Malîye Bakanlığınca, Milli Eğitim, İmar ve İskân ve İçişleri bakan
lıklarımın mütalaaları alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle tanzimi olunur.» 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 312. — Ek süreye rağmen beyanname verilmez ise, vergi 31 nci madde gereğince görevlendirilmiş 
memurlar marifetiyle tlafcdir edilen vergi değerleri üzeıttoıden idarece tarh ©dür.» 
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BÜTÇE - PLAN KOMİİSYONU METNİ 

1319 Sayılı Emlâk Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde deglştMmiştiiır. 

Köy Binaları İçin İstisna : . 

Maldlde 6£ — Köylerde mesken olarak kullanılan binaların vergi değerlerinin 300 000 lirası bu vergiden 
müstesnadır. 

Ancaik, bu istüisna muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla Ikullanıllan ve dalkni ikâmetgâh vasfı bulun
mayan meskenler için uygülanımaZ;! 

MADDE 3̂  — Aynı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişjtirilmiş'tir. 

«Nispet : 

Maldlde 8. — Blin'a vergisinin nispeti binde 6'dır. 
•Mesiken olaralk kullanılan binalarda (Bina apartman ilse apartiman dairesinde) vergi nispeti binde 4-itüir. 

Türkiye sınırları içinde biriden faızla mesikeni bulunanların meskenlerinden yalnız birine bu nispet uygulanır. 
Şu kadar iki, yeniden inşa edilen binla veya binaların vergisi arsasının vergisinden az olamaz.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul ediltaişitir., 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesii aynen kabul edllrrıİştiiir,: 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinin lilküiDdi fıkrası ile 34 ncü maddesi yü^Müklten kaldırıl-
mıştır. ; | 

IMADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kalbufl ©dıi!l!m!iştlirs 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 3'5 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiişjtir, 

«Ağır Kusur ve Kaçakçılık IÇezasının Uygulanmayacağı : 
I 

Madde 35* — Bu Kanunun tatbikatınlda Vergi Usul 'Kanununun ağır kusur ve kaçakçılık cezaları ile ilgili 
hükümleri uygulanmaz.» 

'MADDE 10. — Aynı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde depştörilmiştir. 

«Vergi Dairesinin Yardımı : 

Madde 36. — Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği esaslar dahilinde, 'köy kıymet 
beyan defterîerinin doldurulması sırasında köy muhtarlığı ve belediye başkanlıklarına personel ba'kımından 
yardımda Ibulunalbilir.»' 

MADDE İli. — Aym Kanunun 40 ncı maddesi aşağı'dakii şelkilde değişitirilimiştir. 

«Bina >ve Arazi Vergilerinde Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı : 

Madde 40. — Beyan dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin 
beyan edilmediğinin 'idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren (başlar.» 

'MADDE 12, — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 11, 12 ve 13 ncü maddeler eklenmiştir. 

GEÇlOl MADDE 11. — 1982 Bütçe Yılma rastlayan Emİık Vergi'si genel beyan dönemi, 1980; bütçe yı
lına alınmış olup, müteakip genel beyanda bulunma süresi; 1980 yılı 'başlangıç kabul edilmek suretiyle, bu 
Kanunun 23 ncü maddesindeki esaslara göre hesaplanır. 

1980 yılı Bütçe Kanununun 1.0/E maddesine göre, Maliye Bakanlığınca aynı yıl yapılan beyana davet, bu 
Kanunun 23 ncü maddesine göre yapılmış genel beyana davet hükmündedir. Mezkûr hükmün kapsamı dı
şında kalan yerlerdeki mükelleflerin 'bu kanunun yürürlüğe girdiği ayı takip eden 3 aylık süre içinde genel 
beyana davetleri ve genel beyanda bulunmaları sağlanır. 

1980 yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre yapılan beyana davet üzerine 29.8.1980 tarihine kadar 
ve bu tarihi takip eden 2 aylık ek süre içinde beyanda bulunan mükellefler, 1981 yılının Ocak ayı sonuna ka
dar daha önce beyan ettikleri vergi değerlerini yükseltici yönde yeniden beyanda 'bulunabilirler. Bu beyan
lar da genel beyan hükmünde kabul edilir. 

Yukarıdaki esaslara göre beyanda bulunan mükelleflere 'Emlâk Verigisi Kanununun 27 nci maddesıinde 
belirtilen 2 aylık ek süre tanınmaz. 

GEÇtGÎ 'MADDE 12. — Emlak Verigisi Kanununun 4 ncü maddesine bu kanunla eklenen (r) fıkrasın
da belirtilen binalar için 1972 yılından itibaren tartı ve tahakkuk dtltirilen Emlak Vergileri ile bunlara bağlı 
zam ve cezalardan bu kanunun yürürlük tarihinde henüz tahsil edilmemiş bulunanları terkin olunur. 

GEÇİCİ MADDE 13. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmaya başladığı tarihten önceki dö
nemlere ilşkin olarak il özel idarelerince tarh ve tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olan bina, ara
zi ve buna müteferri diğer vergi ve resimler ile ceza ve gecikme zamları tahsil edilmez. İdari ve mali yar
gı organlarındaki uyuşmazlıklar geri alınır, cebri kovuşturmaya ilişkin her türlü işlem kaldırılır. 
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Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen İcalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasaırının 10 neu maddesi aynen kabul edirriiştiir, 

MADDE 11. — Tasarının 11 nei maddesi aynen •kaibull edİUlmÜşDir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 noi maddesi aynen kalbul ediillmiştlir. 
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Hükümetin Teklifi 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanunun 12 nci maiddesi yayımı tarihlinde, diğer maddelerıi 1.3.1981 tarihinde yürür
lüğe giner. 

Yürütme : 

MADDE 14. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Ba 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
/. Evliyoğlu Dr. Ş. Tüten 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 13. — Tasainmn 13 ncü matildtesi aynen kabul ddıilmâştiıv 

MADDE 14 — Taisannm 14 ncü madtiesi aynen kabul ektöîmiıştiri 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 70 

1318 Sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisine İlişkin 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (1 /53) 

TC 
Başbakanlık 20 . 11 . 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-655107429 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına \ arzı Bakanlar Kurulunca 
19.11.1980 tarihinde kararlaştırılan «1318 sayıh Finansman Kanununun Bina İnşaat Yergisine İlişkin Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNUNUN BİNA İNŞAAT VERGİSİNE İLİŞKİN MADDELERİNDE 
YAPILAN, DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ GENEL GEREKÇE 

Bina İnşaat Vergisi, 1970 yılında kabul edilen Finansman Kanunu ile vergi sistemimize girmiş bulunmak
tadır. On yıllık uygulama süresinde, gerek idare gerekse mükellefler yönünden bazı sorunlar ortaya çıkmış ve 
idare ile mükellefler arasında anlaşmazlıkların doğmasına neden olmuştur. 

Bina İnşaat Vergisinin uygulamada aksayan ve açıklanması gerekli görülen hükümleri verginin etkinliğini 
artıracak ve uygulamayı kolaylaştıracak tarzda; kapsam, istisnalar ve vergi tarifeleri günün şartlarına göre 
yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun değişikliğini gerektiren nedenler de dikkate alınarak, yapılan değişiklikler ve getirilen yenilikler 
aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

a) Belediye hudutlarına mücavir bulunan sahalarda, ruhsatsız inşaatlar ve bunların kullanış tarzlarının 
değiştirilmesi verginin mevzuuna alınmıştır. 

b) Konut inşaatları istisnasında 100 metrekarelik faydalı alan yerine 100 metrekarelik inşaat alnı esası 
getirilmiştir. 

c) Bina İnşaat Vergisi tablosunda belirlenen tarifeler günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir. 

FİNANSMAN KANUNUNUN BİNA İNŞAAT VERGİSİNE İLİŞKİN MADDELERİNDE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLERİN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, 1318 sayıh Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisiyle ilgili 67 noi mad
desine ilişkin ek madde l'de değişiklik yapılmaktadır. 

Finansman Kanununun 67 nci maddesine ilişkin Ek Madde l'de yapılan değişiklikle, maddenin 1 nci 
fıkrasına «mücavir alanlar» ile ilave ve tadillerde «tadilat ruhsatı alınmasında» deyimleri eklenmek suretiyle 
mevcut Kanundaki boşlukların giderilmesi amaçlanmış, böylece İmar Kanununun 47 nci maddesinde be
lirtilen belediye hudutlarına mücavir alanlar içinde yapılacak inşaatlar ile tadilat ruhsatı alınarak yapılan 
ilave ve değişikliklerin Bina İnşaat Vergisine tabi olacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. 



Konut olarak inşa edilen binaların işyeri olarak, işyeri olarak inşa edilen binaların da konut olarak kul
lanış tarzlarının değiştirilmesi, dolayısiyle, vergilemede tarife artışı olması halinde bu değişikliğin tadilat ka
bul edilerek vergiye tabi olacağı aynı hükümde açıkça belirtilmiştir. 

inşaata ruhsatsız (kaçak olarak) başlanılması halinde de inşaatın bina inşaat vergisine tabi olacağı madde 
metninde açıklanmıştır. 

Konut ve işyeri birimlerine yapılacak ilavelere hangi tarifenin uygulanacağı konusunda madde metnine 
açıklık getirilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile, Kanunun 67 nci maddesine eklenen istisnalara ilişkin Ek Madde 2 değişti
rilmiştir. 

Finansman Kanununun 67 nci maddesine ilişkin ek 2 nci maddedeki istisnalar, uygulamada karışıklıklara 
ve anlaşmazlıklara neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmiş Bina tnşaat Vergisinden istisna edilen bi
nalar, fıkralar halinde açıklanmıştır. 

Sadece parasız dispanserler istisna kapsamına alınmış iken, bu defa paralı dispanserler, dini hizmetlerin 
ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı, karşılık gözetilmeden Devlete 
devrolunma'k şartıyla inşa edilecek okullar ve öğrenci yurtları, vergiden istisna edilmiştir. 

imalathane deyiminden, sınai nitelikteki imalathanelerin anlaşılması gerektiğinden muafiyet fıkrası ona 
göre yeniden düzenlenmiştir. 

Konut inşaatlarında; iç faydalı alanı 100 M2'yi aşmayan konut birimleri ile ilgili genel istisna yerine, in
şaat alanı 100 M2'yi aşmayan konutlar istisna kapsamına alınmış, konut yüzölçümlerinin hesaplanması ile il
gili uygulamadaki çeşitli sorunlara da son vermek amacıyla «inşaat alanı» kavramına madde metninde yer 
verilmiştir. 

Afet bölgeleri genişletilmek suretiyle afetten zarar görmesi muhtemel olan yerler de metne alınmış ve bu 
bölgelerde sadece afetten zarar görenlerin vergiye tabi tutulmayacakları açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 3. — Bu madde ile, Finansman Kanununun 67 nci maddesi ile eklenen «Ek Madde 3» değiş
tirilmektedir. 

Sözü edilen maddede Bina tnşaat Vergisini, inşaat, ilave ve tadilat için ilgili mercilerden inşaat ruhsatı 
alanların ödeyeceği açıklanmaktadır. 

Yapılan değişiklikle inşaata ruhsatsız başlanılmasında, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinde olanların, bi
nanın konut iken işyerine, işyerinin konuta dönüştürülmek suretiyle, kullanış tarzının değiştirilmesinde ise bi
na sahiplerinin; mükellef sayılacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile, Finansman Kanununun 67 nci maddesi ile eklenen Ek Madde 4 değişti
rilmektedir. 

Uygulamada değişik yorumlara neden olan verginin hesabına esas alınan matrah kavramı tanımlanmış, 
müştemilatların da inşaat sahaları toplamına dahil olduğu açıklanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile, Gider Vergileri Kanununun 45 nci maddesinin sonuna Finansman Kanu
nunun 68 nci maddesi ile eklenen fıkra değiştirilmektedir. 

Yapılan değişiklikle, belediye sınırları içinde olmasına rağmen imar planı henüz teşekkül etmemiş olan 
yerlerde inşa edilecek binalara ait beyannamelerin belediyelerce tasdikinin mümkün olmadığı dikkate alınarak, 
bu gibi durumlarda mükelleflerin kendi beyanlarının esas alınması ve verginin zamanında ödenmesi sağlan
mıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile, Gider Vergisi Kanununun 47 nci maddesine Finansman Kanununun 69 ncu 
maddesi ile eklenen (g) fıkrası değiştirilmiştir. 

Belediye imar planı henüz teşekkül etmemiş olan yerlerle imar planı teşekkül etmekle beraber imar planı 
uygulaması yapılmayan yerlerde ve belediyelerce inşaat ruhsatına tabi tutulmayan hallerde, mükelleflerin in
şaata başlamadan önce ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirimde bulunması esası getirilmiş, böylece 
inşaat ruhsatına tabi olmayan inşaatların vergilendirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

Yine bu fıkranın son bendinde yapılan değişiklikle, inşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması halin
de inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiş olan vergide gerekli düzeltme ve 
iadenin yapılacağı açıklanmış, böylece maddeye açıklık getirilmiştir. 
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Madde 7. — Bu madde ile, Finansman Kanununun 70 nci maddesi ile eklenen Ek Madde l'in son fık
rası değiştirilmiştir. 

Belediye ve tapu memurlarının görevlerine ilişkin 70 nci madde ile eklenen Ek Madde l'in son fıkrasında, 
gerekli muamelelerin ifasını müteakip, mezkûr belgelelerin döküm cetvellerine döküleceği, bu cetvellerin mua
melelerin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine gönderileceğine ilişkin hüküm değişti
rilerek, bir aya ait muameleleri gösteren cetvellerin takip eden aybaşından itibaren en geç 15 gün içinde ilgili 
vergi dairesine gönderilmesi sağlanmıştır. 

Madde 8. — Bu madde ile, Finansman Kanununun 80 nci maddesi ile Gider Vergileri Kanununa ek
lenen (V) sayılı bina inşaat vergisi tablosu değiştirilmiştir. 

Konutlarda, inşaat alanı 100 M2'ye kadar olan inşaatlar istisnaya alınmış, böylece, tarife günün şartları
na göre yeniden düzenlenmiştir. 

Bütçe - Plan KomÜsyonıu Rapora 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 28 Kasım 1980 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/53 
Karar No. : 9 

MUi Güvendik Konseyi ıBaşbaıılığınia 

©akanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «1318 sayılı Finansman Kanununun 
Bina inşaat Vergisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik YapılrnaıSina Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuz
ca incelenmiş ve Tasarının tümü üzerinde görüşmelere geçilmiştir. 

1970 yılında kabul edilen 1318 sayılı Finansman Kanunu ile Bina inşaat Vergisi, Vergi sistemimize güır-
mtiştir. Uygulama sırasında,, idare ve mükellefler yönünden bazı sorunlar ortaya çıkmış ve anlaşmazlıkla
ra neden olmuştur. 

Yapılan değişikliklerle, verginin etkinliğimi artıraca)k, uygulamayı kolaylaştıracak şekilde bazı düzenle-
mielerc gidilmesi, 

Belediye sınırları içinde veya mücavir sahalarda yapılan her türlü inşaatlar ile ruhsatsız inşaatların da, 
vergü kapsamına alınması, 

Konut inşaatları istisnasında 100 m2'yi aşmayan konut birimi deyimi yenime, müştemilatı daVl ederek 
brüt kelirnıesinin getirilmesi, 

Bina inşaat vergisi tablosunda belirtilen tarifelerin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Ancak, tasamnın 2 nci maddesiyle değiştirilen aynı Kanunun 2 nci maddesi (d) fıkrasında yer alan 

«Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik \e Uygulama Dajiresi» .ibaresinin «Devlet Planlama Teşkilatınca,» ola
rak düzenlenmesi yerinde olacağı rnıüta|laa olunmuştur. 

Kanun tasarısının 1, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ucu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

/Başkan ,Üye Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM Turhan AKPORAY 

lEm. Amiral Dz. Kd. Kur. AUb. Mtyy. Kld. AJfo. 

•ü/ye Üye 
Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

>Mll)y. Kd, Aflfb. Mü/y. )Kd. Bnib. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1318 Sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 7 . 1970 gün ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 67 nci maddesi ile Gider Vergi
leri Kanununa «üçüncü kısım» olarak eklenen «Ek madde 1» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : 

Ek Madde l1. — Bu Kanuna bağlı V sayılı tabloda yazılı olup belediye sınırları içinde veya mücavir 
alanlarında yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil) inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında 
mezkûr tabloda gösterilen nispet ve hadlerde Bina İnşaat Vergisine tabiidir. 

Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (Konutun işyerine veya işyerinin konuta dö
nüştürülmesi) halinde tarife değişikliği nedeniyle vergi farkı doğarsa, bu değişiklik tadilat sayılarak vergiye 
tabi tutulur. 

İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de vergi alacağı doğmuş sayılır, 
İlave ve tadillerde, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce -inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine, 

ilave yapılması halinde vergi, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ila
ve edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. 

Bu Kanunun yürürlüğü tarihinden sonra inşa edilmiş olan binalarda, tadil ve ilaveler yapılması haHnde 
vergi, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. 

Ancak; daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan Bina İnşaat Vergisi yeniden he
saplanan vergiden mahsup edilir.» 

MADDE 2. — Aynı Kanuna Finansman Kanununun 67 nci maddesi ile eklenen, istisnalara ilişkin «Ek 
Madde 2» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İstisnalar : 

Ek Madde 2. — Aşağıdaki bina inşaatları Bina İnşaat Vergisinden müstesnadır, 
a) İnşaat giderleri genel, katma, özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar, 
b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum ve dispanserler, 
c) Her türlü fabrika, değirmen ve sınai nitehkteki imalathaneler, 

d) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Dairesince teşviki 
karara bağlanmış oteller, moteller ve benzeri turistik tesisler, 

e) Kooperatifler eliyle, anasözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayii ve küçük sanat siteleri ile esnaf 
çarşıları, 

f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı, 
g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartiyle inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları, 
h) Müştemilat dahil, inşaat alam (brüt) 100 M2 yi aşmayan konut birimleri ile nüfusu 20 binden az olan 

belediye sınırları içindeki (Mücavir sahalar dahil) yapılan her türlü inşaatlar, 
i) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan veya kullanılmaz ha

le gelen kişiler tarafından, afetin vukubulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yer
lerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar, 

k) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler ile zarar görmesi muhtemel yerlerdeki bi
naların sahipleri tarafından, afete maruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en geç 
5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar. 

Yukarıda (i) ve (k) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sa
hiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki, bu bentler
de yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskân Bakanlığından veya bu bakanlığın yetkili 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNÎ 

1318 Sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının İ nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I 

MADDE 2. — Aynı Kanuna Finansman Kanununun 67 nci maddesiyle eklenen, istisnalara ilişkin «Ek 
Madde 2» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İstisnalar : 

Bk Madde 2. — Aşağıdaki bina inşaatları Bina İnşaat Vergisinden müstesnadır, 
a) Fıkra aynen kabul edilmiştir. 
b) Fıkra aynen kabul edilmiştir. 
c) Fıkra aynen kabul edilmiştir, 
d) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış oteller, mo

teller ve benzeri turistlik tesisler, 
e) Fıkra aynen kabul edilmiştir. 
f) Fıkra aynen kabul edilmiştir, 
g) Fıkra aynen kabul edilmiştir. 
h) Fıkra aynen kabul edilmiştir. 
i) Fıkra aynen kabul edilmiştir, 
k) Fıkra aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin Teklifi 

kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mec
burdurlar.» 

MADDE 3. — Aynı Kanuna Finansman Kanununun 67 nci maddesi ile eklenen «Ek Madde 3» aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir, 

«Mükellef : 

Ek Madde 3. — Bina İnşaat Vergisini inşaat ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder. 
İnşaata ruhsatsız başlanılmasında mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinde olanlardır. 
Binanın kullanılış tarzının değiştirilmesi halinde mükellef binanın sahipleridir.» 

MADDE 4. — Aynı Kanuna Finansman Kanununun 67 nci maddesi ile eklenen «Ek Madde 4» aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Matrah : 

Ek Madde 4. — Bina İnşaat Vergisinin matrahı (müştemilat dahil), binaların her bir konut veya işyeri 
biriminin ayrı ayrı inşaat sahalarının yüzölçümleri toplamıdır. 

Matrahın hesaplanmasında M2 kesirleri atılır.» 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 45 nci maddesinin sonuna Finansman Kanununun 68 nci maddesi ile ek
lenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bina inşaat vergisi, mükelleflerin ilgili belediyece tasdik edilmiş yazılı» beyanı üzerine, belediyelerce in
şaat ruhsatına tabi tutulmayan hallerde mükellefin kendi beyanı üzerine tarh olunur.» 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 47 nci maddesine Finansman Kanununun 69 ncu maddesi ile eklenen (g) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. * 

«g) Bina inşaat vergisi mükellefleri, inşaat vergisine ait muamelelerini, inşaat ruhsatının alınmasından 
önce; belediyelerce inşaat ruhsatına tabi tutulmayan hallerde ise inşaata başlamadan önce ilgili vergi dai
resine ibir 'beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. 

İnşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması hallinde inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edi
lirse, daha önce ödenmiş olan vergide gerekli düzeltme ve iadeler yapılır.» 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 66 nci maddesinden sonra Finansman Kanununun 70 nci maddesi ile ek
lenen Altıncı Bölüme ait Ek Madde Tin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gerekli muamelelerin ifasını müteakip mezkûr belgeler, muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit oluna
cak cetvellere dökülür ve bunlar muamelenin yapıldığı ayı takip eden ay başından iti'baren en geç 15 gün 
içinde ilgili vergi dairesine gönderilir.» 

'MADDE 8. — Aynı Kanuna Finansman Kanununun 80 nci maddesi ile eklenen V sayılı Bina İnşaat 
Vergisi Tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

V. — Bina İnşaat VergM Tablosu 
1. — Konut İnşaatı 

Beton, demir kagir Ahşap ve diğerleri 
yarı kagir m2 başına m2 başına 

İnşaat alanı (TL.) (TL.) 

A) 101 - 120 m2 arasında 250 150 
B) 121 - 150 ma 1 000 500 
C) 151 - 200 m2 arasında 2 000 1 000 
D) 200 m2'den yukarı 3 000 1 500 
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Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin Teklifi 

2. — İşyeri İnşaları 

İnşaat alanı 

Beton, demir kagir 
yarı kagir m2 

(TL.) 

125 
250 
500 

1 000 

başına 
Ahşap ve diğerleri 

m2 başına 
(TL.) 

75 
125 
250 
500 

A) 25 m2'ye kadar 
B) 26 - 50 m2 arasında 
C) 51 - 100 m2 arasında 
D) 100 m2'den fazla 

Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı tarifeler; belediye sınırı içi nüfusu (En son nüfus sayımı Sonuçlarına göre) 
100 000 - 400 000 arasında olan şehirlerde % 5, 400 000'in üstünde olan şehirlerde % 10 oranlarında zamla uy
gulanır. 

Yürürlük : 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 
Yard, 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Yard. 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
Ti. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes, 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S, Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/., Evliyaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

imar ve iskân Bakanı Köy işleri ve Koop, Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Di» Ç Ti) ton A/f J? nVıvtoM V Öroül Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

V. Özgül 
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Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Emlak Alım Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /56) 

T.C. 
Başbakanlık 20,11. 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-644/07382 

MİLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Mili Güvenlik Könseyıi Başkanlığına ara» Bakanlar Kurulunca 
19 . 11 . 1980 tarihinde kararlaştırılan «Emlâk Almı Vergisi Kanununda Dcğ^öclikler Yapılması Hakkında 
Kamım Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin «mıirterine arz edeıiiım. 

Bülent Ulusu 
Başbakan 

EMLAK ALIM VERGİSt KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

1963 yılından beri uygulanmakta olan 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununda bu tasan ile yapılan 
değişikliklerle vergi mükellefi mükellefinin tayininde ortaya çıkan karışıklıklar önlenmekte, verginin mü
kellefi kesin olarak belirlenmekte, değişiklik yüzünden beyanname verme ve tarh zamanının tespiti, mü
kerrer vergilendirme, rayiç bedel esasının işletilmesi, zamanaşımı ve verginin ödenme zamanı ve yerine 
ilişkin hükümler yeniden düzenlenmektedir. 

EMLAK ALIM VERGİSt KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 198 sayılı Kanunun 1318 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin birinci fıkrasında Türki
ye'deki gayrimenkullerin ivaz karşılığı iktisapları verginin konusu içine alınmıştır. İncelendiğinde de görü
leceği üzere, gayrimenkulun tapu sicilinde kayıtlı olup olmadığı hususu belirlenmemiştir. Yurdumuzda ka
dastrolama çalışmalarının bitirilememiş olması sonucu tapu sicilinde kaydı bulunmayan gayrimenkuller bü
yük çoğunluğu teşkil etmektedir. Tapu siciline kayıtlı olmayan gayrimenkullerin ivazlı iktisaplarında Em
lâk Alım Vergisinin aranılıp aranılmayacağı hususu uygulamada tereddütlere ve vergi kaybına sebep olmakta
dır. Sözü edilen tereddütlerin ve vergi kaybının önlenmesi, diğer taraftan da konuya açıklık getirilmesi için 
fıkraya parantez içinde «tapu sicilinde kayıtlı olmayan gayrimenkullerde zilyetliğin devri de» ibaresi ilâve 
edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; yeniden meydana getirilmelerde vergi
nin mükellefinin, adlarına yapı kullanma izni (İskân belgesi) verilenler olduğu hükme bağlanmak suretiyle 
iskân belgesi alınamayan yerlerde inşa olunan bina, bağımsız bölüm veya kat sahiplerinin verginin mükellefi 
olup olarnıyacaıkları hususu tereddütlere neden olmuştur. Sözü edilen tereddütlerin yok edilmesi ve anılan fııkra 
nm Kanunun 1 nci maddesi ile paralelliğinin sağlan-ması bakımından, fıkra yeniden düzenlenmiştir. 
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Kanunun 2 nci maddesine ilâve olunan son fıkra ile, inşaat işinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükellefi olanların tamamen başkalarına satmak amacı ile inşa etmiş bulundukları bina, bağımsız bölüm 
veya katlar dolayısiyle ödenmesi gerekli Emlâk Alım Vergisi, inşaatın bitim tarihini takip eden 2 yıl içinde 
satılmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere sadece bu bağımsız fbölümleri iktisap edenlerden alına
caktır. 2 yıllık sürenin bitiminden itibaren satılamayan 'bağımsız bölümlerin vergisi, hem inşa edenden, satıl
ması halinde de iktisap edenden ayrı ayrı tarh ve tahsiil olunacağına ilişkin bir uygulama getirilerek, yeniden 
meydana getirilme dolayısiyle evvelce tebliğlerde düzenlemeye çalışılan bu konuya yasal bir çözüm getiril
miştir. 

Madde 3. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesinin (g) fıkrasında yapılan değişiklikle, evvelce fıkra metninde 
üzerinde inşaat yapılan arsadan ve arsaya sahiplik durumunda bir açıklığa yer verilmediğinden, 50 000 li
ralık istisnanın tatbikinde yanlış ve değişik uygulamalara sebep olunmuş; sözü edilen yanlış ve değişik uy
gulamaların giderilmesi bakımından fıkraya parantez içi hükmü getirilmiştir. 

Madde 4. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesinin (e) fıkrasında yapılan değişiklikle, yeniden meydana geti
rilmelerde arsanın mükerrer vergilendirilmesini önlemek amacı ile, 2 Nolu Emlâk Alım Vergisi Beyanna
mesinin verilmesi sırasında arsa değerinin Beyannamenin verildiği tarihteki rayiç değerinin mi yoksa Emlâk 
Vergi değerinin mi mahsup edilmesinin lazım geleceği hususundaki değişik uygulamalar ve tereddütler açık
lığa kavuşturulmuştur. 

Madde 5. — Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, tapuda kayıtlı olmayan 
gayrimenkullerin zilyetliğinin devrinde 1 Nolu Emlâk Alım Vergisi beyannamesinin vergi dairesine verile
ceği hususu belirlenmiştir. 

Madde 6. — Aynı Kanunun 11 nci maddesinde yapılan değişiklikle, mevcut kanunda yer almayan beyan
name verme ve tarh süresi bu kez belirlenerek tatbikattaki yanlış uygulamalara son verilmiş olacaktır. 

Madde 7. — Kanunun 16 nci maddesinde tarh olunan verginin hangi sürede tahsil edileceği belirtilme
miştir. Bu durum ise, vergi idarelerince değişik uygulamalara gidilmesine neden olmuştur. Tatbikatta birlik 
ve beraberliğin sağlanması ve kanundaki bu boşluğun doldurulması bakımından anılan maddede değişiklik 
yapılmıştır. 

Madde 8. — Kanunun 1 nci maddesi kapsamına girmekle beraber tapu sicilinde kayıtlı bulunmayan 
gayrimenkullerin iktisapları, bilhassa noterlerce düzenlenen senetlerle yapılmakta ve çoğu kere yeni malikler 
bu işlemleri vergi idarelerine bildirmediklerinden söz konusu bu iktisaplar vergi dışı kalmaktadır. Bu durum; 
tapu siciline kayıtlı gayrimenkul iktisaplarından verginin alınacağı, kayıtlı olma'yanlardan ise alınmayacağı 
gibi vergi adaletine aykırı sonuç doğmaktadır. Bu nedenle, Kanunun 19 ncu maddesine eklenen bu fıkra ile 
hem vergi adaletini temin ve hemde vergi kaybını önlemek için noterlere yükümlülükler getirilmiştir. 

Madde 9. — Kanunun 20 nci maddesi sosyal mesken inşaatı, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelik
teki meskenlerin, (mahiyet, şekil ve şartlarının) imar ve İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştere
ken tayin ve tespit olunacağını amirdir. Günün değişen şartlarına göre evvelce bu iki bakanlıkça getirilen 
esasların yeniden iyileştirilmesi yoluna gidildiğinde farklı görüşler ortaya sürülmekte ve mükellefler lehi
ne istenilen seviyede bir iyileştirilmeye gidilememesi sonucunu doğurmaktadır. 

Kanunun 20 nci maddesinde yapılan bu değişiklik ile imar ve iskân Bakanlığının mütalâası alınmak su
retiyle şartların Maliye Bakanlığınca tespit ve ilân edilmesi keyfiyeti, yukarıda izah olunan mahzurları orta
dan kaldıracaktır. 

Madde 10. — Aynı Kanunun 22 nci maddesine ilâve edilen (d) fıkrası ile, 
a) Gayrimenkullerin ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde Kanunun 9 ncu maddesinin (c) fıkrası 

hükmü gereğince uygulanan indirimli Emlâk Alım Vergisi nispetinin, tatbikatta daha az vergi ödemek amacı 
ile gayrimenkulun mirasçılara devrinde muvazaa yolu ile gayesinden saptırılması nedeniyle 9 ncu maddenin 
(c) fıkrası, 

b) Aynı Kanunun 4 ncü maddesinin (e) fıkrasında yapılan değişiklik içinde yer alması nedeniyle Ek - 1 
nci madde, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 11. — Bu madde ile Kanunun yürürlük tarihi belirlenmiştir. 
Madde 12. — Bu Kanunun Balkanlar Kurulunca yürütüleceğini amirdir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 73)' 
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Bütçe - Plan Komisyonu Rajponı 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 28 Kastm 1980 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/56 
Karar No. : 11 

MM Güvenlik Konseyi Rftfofwhgma 

Balkanlar »Kurulunca (Milli Güvenlik Konseyi Başkan lığına 20 Kasım 1980 tarihinde sunulan «Emlak Alım 
Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

1963 yılından beri uygulanmakta olan Emlak Alım Vergisi Kanununda yapılanı değişikliklerle vergi mü
kellefinin tayininde ortaya çıkan karışıklıklar giderilmek te, verginin mükelılefi belirlenmekte, ıbeyamname verme 
ve tarh zamanı hususları açıklığa kavuşturulmaktadır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca uygun görül
mekle fairlikte, Tasarının 8 ncı maddesi ile değiştirileni aynı kanunun 19 ncu maddesine eklenen fıkrada yer 
alan «Noterlerce düzenlenen veya tasdik okunan» şeklin delki ibarenin, uygulamada karışıklığa neden olabileceği 
düşüncesinden hareketle yeniden düzenlenmesi uygunı görülmüş, Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11 ve 12 nci 
maddieleni aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik KonseyıinJin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET Tanju ERDEM Turhan AKPORAY 

Em. Amiral Uz. Kd. Kur. AÜb. Mlly. Kd. Aîb. 

Üye Üyıe 
Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

M!y. Kd. Mb. 'Mfly, Kd. Bn!b< 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 73) 
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HÜKÜMETİN TEKLtFİ 

Emlâk Alım Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanunun 1 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«GayrimenkuUerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirketlerine sermaye 
olarak konulması, gayrimenkuUerin ölünceye kadar bakma akdi ile temliki ve tapu sicilinde kayıtlı olma
yan , gayrimenkullerde zilyetliğin devri de, verginin konusuna dahildir.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. 

« 
Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle bina 1ar, bağımsız bölümler veya katlar (Eklentiler veya 

ortak yer payları dahil) meydana getirilmesinde mükellef, bağımsız bölüm veya kat meydana getirilmesi 
halinde ilgili arsa payına, bina meydana getirilmesi halinde de binaya sahip olan gerçek veya tüzel kişi
lerdir. 

Şu kadar ki inşaat işinden dolayı Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olanlardan tamamen başka
larına satmak amacıyla kendilerine ait arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bö
lümler veya katlar (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirenler, meydana getirme tarihini 
takibeden iki yıl süreyle bu vergi ile mükellef tutulm azlar. Bu şekilde» bina, bağımsız bölüm veya katlar (ek
lentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirenlerin bu hükümden yararlanabilmeleri için inşaatın 
başlamasından itibaren bir ay içinde şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca belli edilecek bir bildirimi 
ilgili vergi dairesine vermeleri jşarttır. Meydana getirme tarihini izleyen bu iki yılın sonunda Emlâk Alım 
Vergisi ödenmek suretiyle başkaları tarafından iktisap olunmayan veya bu süre içinde fiilen kullanılmaya 
başlanılan bina, bağımsız bölüm veya katların (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) vergisi, inşaatı, 
meydana getiren gerçek veya tüzel kişilerden alınır.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
« 
Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafından münferiden veya usûl ve füruğ, eş veya 3 ncü dereceye ka

dar kan ve sihri hısımlar tarafından müştereken arsa (tapu ile müstakilen veya hisseli olarak sahip olunan) 
üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde, 
meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya katların toplam satış değerlerinin 50 000 lirası;» 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 
«e) Arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, katlar veya bağımsız bölümler meydana 

getirilmesinde vergi değeridir. Şu kadar ki, meydana getirilen binalar, katlar veya bağımsız bölümlerin 
vergi değerinden üzerine inşaat veya ilave yapılan arsa, arsa payı veya binalar için daha önce Emlâk Ver
gisi beyannamesinde beyan edilmiş olan değer indirilir.» 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Emlak Alım Vergisi, arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bö
lümler veya katlar meydana getirilmesi halleri ile ta puda kayıtlı olmayan gayrimenkuUerin zilyetliğinin 
devri hallerinde vergi dairesine, tapuya tescil hallerinde tapu dairesine yapılacak yazılı beyan üzerine tarh 
olunur.» 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Tarh Zamanı, 

Madde 11. — Emlâk Alım Vergisi, arsa üzerine inşa veya arsaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bö
lümler veya katlar (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesinde belediyelerce yapı 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 73)' 
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BÜTÇE - PLAN KÖMÎSYONU METNİ 

Emlak Alım Vergfol Kanununda Değişiklik ler Yapılması Hakkında Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 ncd maıddıesıi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Taisarmın 3 ncü maddiesti aynen kabuil edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarınım 4 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 ncıi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul ediiimiştıiıv 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 73) 
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Hükümetin Teklifi 
I 

kullanma izninin (tskân belgesi) verilmesinden, tapuya tescil hallerinde muamelenin tapu dairelerinde yapıl
masından önce tarh ohınur. 

Ancak tarh işlemi, 
a) Kanunen yapı kullanma izinine (iskân Belgesi) tabi bulunmayan binalar, bağımsız bölümler veya 

katlar (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi halleri ile tapuda kayıtlı olmayan gay-
rimerikullerde zilyetliğin devir halinin idarece tespitinde, tespitin mükellefe duyurulduğu tarihten itibaren 
bir ay içinde, 

b) inşaat işinden dolayı Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzelkişiler tara
fından binalar, bağımsız bölümler veya katlar (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilme
sinde, başkalarına devri yapılmayan binalar, bağımsız bölümler veya katlar için inşaatın bitimini takibeden 
iki yılın sonunda, 

c) Diğer hallerde devir ve intikal işlemlerinin yapılmasından önce, yapılır. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«ödeme Zamanı ve Yeri; 

Madde 16. — Emlâk Alım Vergisi 11 nci maddede belirtilen tarh süreleri içinde ilgili vergi dairesine 
ödenir.» 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
« 
Noterlerce, düzenlenen veya tasdik olunan, gayri menkullerin zilyetliğinin ve bunlara ilişkin hakların 

devrini muhtevi sözleşmelerin birer nüshalarını, şekil ve örneği Maliye Bakanlığınca tespit edilecek liste
lerle birlikte en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmekle mükelleftirler. Bildirimde bulunulma
ması halinde bu kanuna göre alınması gereken vergi noterlerden tahsil olunur. Bunların mükellefe rücu 
hakları saklıdır.;» 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 20 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Sosyal mesken inşaatının ve işçi evlerinin mahiyetinin tespiti, 

MADDE 20. — Bu ıKanunun 9 ncu maddesinde sözü edilen sosyal mesken inşaatının, işçi evlerinin ve 
bunlardan daha düşük nitelikli meskenlerin mahiyeti, şekli ve şartları imar ve tskân Bakanlığının mütalaa
sı alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazetede ilan olunur. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesinin (c) fıkrası ile Ek - 1 inci maddeleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Mili GüVenliık Konseyi (S. Sayısı : 73)' 
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Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 7. — Tadarının 7 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesine aşa ğıdaki fıkra eMenmiştir, 

Noterler, düzenledikleri veya tastilk ettikleri, gayri menlkullerıiın zilyetliğinin ve bunlara ilişkin halkların dev
rini muhtevi sözleşmelerin birer nüshalarını, şekil ve örneği Maliye Bakanlığınca tespit edilecek listelerle bir
likte en geç 15 gün içinde ilgili Vergi Dairesine bildirmekle mÜkeHeftıMer. BMdlir'imde bulunulmaması halin
de, bu Kanuna göre ai'ıınmıaısı gereken vergi, noterler den tahsil olunur, ©unların mükellefe rüou haklan saık-
(lıdır.»ı 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 73)' 
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Hükümetin Teklifi 

Yürürlük : 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1981 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan. 
B. Ulusu 

Devlet Bak. • Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 
,Yard. Yard. 

Z. Baykara T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Savunma Bakanı 
Ü., H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı Köy işleri ve Koop, Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 73)' 
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Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADİDE l'l. — Tasarının 11 noi maddesi aynen kabul ediimaştir. 

MADÖİE 12. — Taisarımn 1"2 nöi madkiesıi aıynen kabul eddlmiştirv 

Mffi Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 73)' 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 75 

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (1 /57) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik 20 , 11 , 1980 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101-647/07385 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

MaiKye Bakanlığınca hazırlanan ve MİM Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
19 , 11 . 1980 tarihinde karartaşonlan «7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergpsi Kanunda Değişiklik Yapd-
tnasa Hakkında Kamın Tasarısı» Oe gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederfln>t 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunda yapılan değişiklikle, 1959 yılında eş ve füruun her biri için 40 000 
lira olarak tes'bit edilen istisna tutarı günün şartlarına uygun hale getirilmek amacıyle 1 000 000 liraya çıka
rılmış, suistimale ve vergi kaybına neden olan sağlar arasındaki ivazsız bir tarzda vükubulan intikallerde 
kuru mülkiyetin devri vergi kapsamına alınmış, taksit aylan Mayıs ve Kasım olarak belirlenmiş ve muristen 
bir veya daha fazla gayrimenkul intikal etmiş varislerin gayrknen'kullerden birini veya bir kısmını satarak Ve
raset ve İntikal Vergisi borçlarını ödemelerine imkân sağlanmıştır. 

7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKIN
DA KANUN TASARISI MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanun tasarısının bu maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun istisnalarla ilgili 
-4 ncü maddesinin (b) ve (j) fıkraları değiştirilmektedir. 

— (b) fıkrasında yapılan değişiklikle, füruğ (evlatlık dahil) ve eşten her birine tanınan istisna miktarı 
40 000 liradan 1 000 000 liraya yükseltilmiştir. 

Yapılan bu değişiklikle fıkraya daha basit bir nitelik kazandırılmış ve eş ve çocukların önemli ölçüde 
"vergi dışı kalmaları sağlanmıştır. 

istisna miktarlarının yükseltilmiş olması nedeniyle, fıkrada sözü edilen diğer (istisnai haller ve miktarları 
uygulamadan kaldırılmıştır. 

— (j) fıkrasında yapılan değişiklikle, suistimale ve vergi kaybına neden olan sağlar arasındaki ivazsız 
bir tarzda vükubulan intikallerden kuru mülkiyetin devrinin vergi kapsamına alınması sağlanmıştır. 

Madde 2. — Kanun tasarısının bu maddesiyle Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 19 ncu maddesi de
ğiştirilmektedir. 

Bilindiği üzere, yürürlükteki yasa gereğince Veraset ve İntikal Vergisi taksit ayları Emlâk Vergisinin tak
sit ayları ile paralel olarak yürütülmektedıir. Ancak, Emlâk Vergisi Kanununa yapılan bu atfın sakıncaları 
jgözönüne alınarak taksit ayları Mayıs ve Kasım ayları olarak değiştirilmiştir, 
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Öte yandan, muristen bir veya daha fazla gayrimenkul intikal etmiş olmakla beraber menkul mal veya 
nakit para intikal etmemiş ise varislerin gayrimenkullerden birini veya bir kısmını satarak Veraset ve inti
kal Vergisi borçlarını ödemelerine yürürlükteki hükümler engel olmaktadır. Herhangi bir nedenle gayrimen
kullerden birini satmaları gerektiği takdirde gayrimenkuUere ait verginin tamamının tahsil edilmesi yüküm
lüleri ekonomik yönden güç duruma düşürmektedir. Belirtilen bu hususlar öteden beri yükümlülerin haklı 
şikâyetlerine yol açmış bulunmaktadır. 

Bu sakıncalar dikkate alınarak, borçluların tahakkuk etmiş borçları için teminat göstermeleri kaydı ile 
satışını veya adlarına tescilini istedikleri gayrimenkullerin devir ve ferağına izin verilmesi yoluna gidilerek 
uygulamaya yön verilmiştir. 

Ancak, nihai tarhiyatın yapılabilmesi için Takdir Komisyonundan karar çıkmasının, beklenmesi nede
niyle, gayrimenkullerin devir ve ferağına izin vermeye yasal imkân bulunmadığından, maddeye eklenen 
yeni hükümlerle, teminat gösterildiği takdirde devir ve ferağı istenen gayrimenkullerin kısmen veya tama
men serbest bırakılması sağlanmıştır. 

Teminat olarak gayrimenkul gösterildiği takdirde, devir ve ferağı istenen gayrimenkul ile teminat olarak 
gösterilen gayrimenkuller, teminat gösterildiği anda 6183 Sayılı Kanun esaslarına göre satış komisyonunca 
değer biçilmesi de öngörülerek devir ve ferağ işleminin takdir komisyonundan karar çıkması beklenmeden 
yapılması sağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirlenmektedir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 25 Kasım 1980 

Esas No. : 1/57 
Karar No. : 13 

Mil i Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Bakanlar Kurulunca 20 Kasım 1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «7338 sayılı 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı» incelenmiş ve gö
rüşler aşağıya çıkarılmıştır. 

Halen uygulanmakta olan Veraset ve intikal Vergisi Kanununun kabulünden bu yana 21 yıl geçmiştir. 
1959 yılında eş ve füruğun ıher biri için 40 000 lira olarak tespit edilen istisna tutarı, gelişen ve değişen eko
nomik koşullara göre yetersiz katmıştır. Bu tasarı ile, füruğ ve eşten her ıbirine tanınan istisna miktarı 
1 000 000 liraya yükseltilmiştir. Bu istisnadan ana, baba, kardeşler ve diğer mirasçılar yararlanamayacak
lardır. 

Ayrıca, vergi ödeme zamanlan Emlak Vergisine paralel hale getirilmiş ve taksit ayları mayıs ve kasım ay
ları olarak tespit edilmiştir. Sağlar arasında ivazsız bir tarzlda vukuhulan intikallerde, suiistimale ve vergi 
kaybına neden olmamak amacıyla, kuru mülkiyetin devrinin vergi kapsamına alınması uygun mütalaa olun-
muştur.1 • | 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Milli GüVenlii'k Konseyinin onayına arz olunur, 

Başkan Üye Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM Turhan AKPORAY 

Em. Amiral Dz. Kd. Kur. Alb. Mly. Kd. Alb. 

Üye Üye 
Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 75) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 ncii maddesinin (b) ve (j) fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Değerleri 10 ncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ (evlatlıklar 
dahil) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 1 000 000 lirası,» 

«j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukübulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde 
intikal eden mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.)», 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ödeme Zamanı : 

Madde 19. — Veraset ve İntikal Vergisi tahakkukundan itibaren; 
a) Menkul mallara ait vergiler, (1) yıl içinde iki eşit taksitte; 
b) Gayrimenkul mallara ait vergiler (5) senede ve her sene Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki 

eşit taksitte; 
Tahsil olunur. 
İntikal eden gayrimenkullerin tapuda tescil muamelesi, Veraset ve İntikal vergilerinin tahakkukunu müte

akip yapılır. Veraset ve İntikal Vergisi tamamen ödenmedikçe intikal eden gayrimenkullerin başkasına de
vir ye ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bi rayni hak tesis edilemez. 

Ancak, mükelleflerce tahakkuk eden vergiye karşılık 6183 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde yazılı 
cinsten (bu maddenin 5 nci bendinde yazılı menkul mallar hariç) teminat gösterildiği takdirde intikal eden 
gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir. Teminat olarak gösterile
cek gayrimen küllere devir ve ferağı istenen gayrimenkullerin değeri 6183 sayılı Kanunun 90 ncı maddesinde 
yazılı komisyonlar tarafından aynı kanunun 91 nci maddesine göre tespit edilir.» 

Yürürlük 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri 1 . 1 . 1981 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı 

İ. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1. E\>liyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakam 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Çalışma Bakam 

Prof Dr. T. Esener 
İmar ve İskân Bakanı 

Dr. Ş. Tüten 
Sosyal Güvenlik Bakam 

5, Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü.. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayii ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M, R. Güney 
Kültür Bakam 

C% Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 

İV. Özgür 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

S, Bingöl 
Gençlik ve Spor Bakanı 

V, Özgül 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 75) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 77 
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Üç Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2 /21 ) 

4 . 12 . 198Q 
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi gerekçesiyle bir
likte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri 
Komutam ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Son yılarda artan kaçakçılık suçlarının, Devletin sosyal ve ekonomik düzenini sarsacak derecede boz
duğu ve toplumumuzda huzursuzluk yarattığı bir gerçektir. Sılkıyönetliım Komutanlarının, 1402 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin verdiği yetlkiye dayanarak, kamu düzeniinıi korumak ve sağlamak amacıyla kaçakçı -
lılk suçlarına el koyması ve önleyici tedbirler alması mümkündür. Ancak, bu suçlara ait davalara bakmak, 
Sılkıyönefcim Askeri Mialhlkemderiınin görevine girmediği için, suçların önlenmesi yönünden etlkinlik sağlana-
mamalkltadiir. Her nevi kaçakçılık suçlarının Sıkıyönetim Mahkemelerinin görevine dahil edilmesinin bazı 
sakıncalar yaratacağı da muhakkaktır. Fakat, Devletin siyasi, mali, iktisadi, askeri, idari güvenliğini bozacak 
kaçakçılık suçunu işleyenlerden, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin görevine giren suçları işleyen sanıklara 
yardım edenlerin kaçakçılık davalarına Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılması ise büyük yarar 
sağlayacaktır. 

Halen yefter sayıda askeri hâkim bulunmaması nedeniyle, SılkıyönetÜim Aslkeri Mahkdmelerindeki davalar 
sliiriaitle neticelandMememekte ve cezadan beklenen etkinlik temin edilememektedir. Adliye hâkimlerimin de 
bu mahkemelerde görevlendirilmesi zaruret halini almıştır. 

Sıkıyönetimi komutanlıklarında görev yapan, Silahlı Kuvveler personeline, emniyet mensuplarına ve sav
cılarına 2155 sayılı Kanuna göre tayin bedel ödenmektedir. Sivil personelden bazılarına tayin bedeli verilme
mesinin yarattığı eşiltsiizlik ve huzursuzluğun giderilmesi düşünülmüştür. 

Yukarıda açılklanan amaçlarla bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

EK MADDE 4, — Kaçakçılığın bugünkü durumu itibariyle yaygın olması yanında, ulaştığı boyutlar yö
nünden de Devletin; siyasi, mali, iktisadi, askeri, idari güvenliğini bozacak dereceye geldiği görülmektedir. 
Kaçakçılığın bu derece ve vehamette boyut kazanması halindedir ki, buna ait davalara Sıkıyönetim Askeri 
mahkemelerinde bakılması maddede öngörülmüştür. 

Kaçakçılık suçları ister kullanma ve tüketim veya ticari nitelikte olsun isterse teşekküllerce veya toplu 
şekilde işlenen mahiyet ve nitelikte olsun kural olarak bu suçlara yine adliye mahkemelerinde 'bakılacaktır. 
Büyük sayılara ulaşan, çok sayıda ve değişik hükümleri içeren mevzuata dayanan ve 'ihtisasa ilişkin bulu
nan bu nevi davaların geniş çapta Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinin görevine alınması düşünülmemiştir^ 
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Ancak, münferit, toplu veya teşekküllerce işlenmekle beralber boyutları itibariyle yukarıda açıklanan yönle
riyle Devletin iç veya dış güvenliğini tehdit edecek dereceyi ihraz etmiş kaçakçılık suçlarına bakmak gö
revi bu ek maddeyle Sıkıyönetim Askeri mahkelerinin görevine dahil edilerek, gerek bu suçluların yargılan
ması ve cezalandırılmasında etkinlik ve caydırıcılık sağlanıılmasına çalışılmış ve gerekse ayrıca bu nitelikteki 
eylemlerin Sıkıyönetim Komutanlarınca gerektiği önemle taklibine yarayacak tedbirlerin alınması ve suçlula
rın gözetim altona alınarak delillerin güvenli bir şekilde toplanması ve bu nevi suçları işleyenlerin üzerine da
ha etkin ve yoğun bir şekilde gidilmesi temin edilmiştir. 

Diğer yandan, kaçakçılık suçunu işleyen kişiler, Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinin görevine giren 
supları işleyen sanlıkların eylemlerine, ceza kanunlarında öngörülen sekilerde iştirak etmemiş olsalar bile, 
Sıkıyönetim Aslkıerti mahkemderinin görevine giren suçları işleyen bu kişilere her ne sekide olursa olsun yar
dım edenlerin kaçakçılık suçlarına ait davalara bakmak görevi de yukarıda açıklanan ve maddenin birin
ci cümlesinde ifalde edilmiş bulunan boyut ve derecede olmasa bife Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinin gö
revine giren suçları işleyenlerin desiteklenmesli engellenmek istenilmiştir. Madde şümulüne gireoek derece ve 
nitelikteki kaçakçılık eylemlerinin Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinde görülebilmesi için hiçbir süre kaydı 
getirilmemiştir; t>u nedenle de, daha önce işlenen bu nevi suçlar bakımından bu Kanunun 13 ncü madde
sinde öngörülen süre kaydına bağlı kalınmayacaktır. 

Maddenin ikindi fıkrasıyla, daha önce Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinin kapsamına alınmış bulunan 
toplu silah kaçakçılığı veya Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci babında yazılı Ammenin Selâ
meti Aleyhimde Cürümler şümulünde bulunan uyuşturucu maddeler kaçakçılığına ait anılan maddelerdeki 
hükümler saklı tutulmuştur. 

Maıddenlin birindi fıkrası gereğince Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinin görevine dahil edilen kaçakçılık/ 
suçlarının soruşturma ve kovuşturmalarında, bu kanunun hükümlerinden ayrı olarak Kaçakçılığın Men 
ve Takibine dair 1918 sayılı Kanun ile kaçakçılıkla ilgili diğer kanunların özel hükümleri de uygulana
caktır. 

Ayrıca Sıkıyönetim Komutanlarına madde kapsamına giren suçlardan Sıkıyönetim Askeri mahkemele
rinde bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili adli mercilere gönderme yetkisi verildiği gibi, suç dosya
sının gönderildiği askeri ve adli yargı organlarının da yetkisizlik veya görevsizlik kararı veremeyeceklerine 
dair hüküm getirilmiş ve kanunun 13 ve 15 inci maddelerindeki ilkeler bu maddede benimsenmiş bulun
maktadır. 

EK MADDE 5. — Sıkıyönetim Mahkemelerine intikal eden ve nitelik, kapsam ve kesafet yönünden özel
lik arz eden davaların yeterli sayıda askeri hâkim olmaması nedeniyle, zamanında, süratle ve beklenen gayeye 
uygun olarak çözümlenmesine olanak bulunamadığı dikkate alınarak; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
8 . 10 . 1980 tarih ve 2310 sayılı KanunLa eklenen ek ikinci madde ile Cumhuriyet Savcılarının, Sıkıyönetim 
yardımcı savcılıklarında görevlendirilmeleri hükmü getirilmiş ve bu hükme istinaden de Cumhuriyet Savcıla
rı, Sıkıyönetim yardımcı savcılıklarında görevlendirilmişlerdir. 

Ek madde 2 yalnızca Cumhuriyet Savcılarının görevlendirilmeleri ile ilgili hükümler getirdiğinden, Sı
kıyönetim Askeri Mahkemelerinin haklim ihtiyacının yeni bir düzenleme ile karşılanması gerekmektedir. 

Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek ihtiyaca göre, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde, adliye hâ
kimlerinin görevlendirilmesini sağlamak üzere bu ek madde hazırlanmıştır. Ek maddenin tanziminde Cum
huriyet Savcıları hakkındaki Ek madde 2'nin esasları gözönünde bulundurulmuş ancak, hâkimlerin görev 
şekline açıklık getiren hükümlere de yer verilmiştir. Bu madde hükmüne göre Sıkıyönetim Askeri Mah
kemelerinde görevlendirilecek hâkimler, üye askeri hâkimin görev ve yetkilerini haiz olacaklar ve dolayısıy
la tek hâkim olarak üye askeri hâkim gibi görev yapabilecekleri gibi askeri hâkim üye yerine heyette de gö-
revlendirileibileceklerdir. 

Heyet; bir subay^ iki askeri hâkim üyenin iştiraki ile kurulacağı gibi bir subay, bir askeri hâkim ve bir 
adliye .hâkimi şeklinde de oluşabilecek ve adliye hâkiminin katıldığı duruşmaları da askeri hâkim yönetecek
tir. 

Ayrıca Sıkıyönetim Komutanlarının istekleri halinde Sıkıyönetim Askeri mahkemelerine yeterince baş
kâtip ve zabıt kâtibi atanması usulü benimsenmiş bulunmaktadır. 
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EK MADDE 6. — Sıkıyönetim komutanlıkları emrinde görev yapan Silahlı Kuvvetler mensupları ile Em
niyet mensupları 2155 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin bedeli almaktadırlar. Sıkıyönetim Kanununa 
8 . 10 . 1980 tarih ve 2310 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci madde hükümlerine göre Sıkıyönetim yardımcı 
savcılıklarında görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarının da tayin bedeli almaları temin edilmiştir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerine istinaden Sıkıyönetim komutanlıkları emrinde görevlendi
rilen bir kısım sivil personel ise 2155 sayılı Kanun kapsamına giremediklerinden tayin bedeli alamamakta
dırlar. Bu durumdaki personelin Sıkıyönetim Komutanlıkları emrindeki görevlerinin devamı süresince tayin 
bedeli almalarını sağlamak amacıyla bu madde hazırlanmıştır. 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
Milli Savunma Komisyonu 6.12. 1980 

Esas No. : 2/21 
Karar Na. : 9 

Muti Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 3 Ek Madde ilâvesine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanı ve Mîlİi 
Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin tarafından yapılan Kanun teklifi Komisyonumuzca 
incelenmiştir. 

Yasaya getirilen Ek 4 ncü Madde ile Devletin siyasi, mali, iktisadi, askeri, idari güvenliğini bozacak 
kaçakçılık suçlarının kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından Sıkıyönetim mahkemeleri görevine girmesi 
gerektiği, ayrıca, yürürlükteki Sıkıyönetim Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin sözkonusu konularda 
sıkıyönetim komutanlarını görevlendirmiş bulunduğu anlaşılmakla yasaya eklenmek istenen Ek 4 ncü mad
de Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. ' 

Ek 5 nci Madde uyarınca Sıkıyönetim Kanununa getirilmek istenen bu Madde ile anılan kanuna daha 
önce 2310 sayılı Yasa ile eklenen Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde sivil savcı istihdamına ilişkin ola
rak kabul edilen metne paralel bir hüküm getirildiği ayrıca, Türkiye'nin bütününde* ilân edilen sıkıyöne
tim nedeniyle davaların gerek sayı ve gerekse vasıf bakımından büyük kapsamlı olduğu dikkate alınarak 
askerî ve adlî organ mensuplarının müşterek çalışmaları gerektiği ve yargının süratlendirilmesi ve etkinli
ğinin artırılmasının amaçlandığı görülerek madde Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

2310 sayılı Yasaya göre Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görevli sivil savcılara 2155 sayılı Ka
nunla verilen tayin bedelinin halen Ek 5 nci madde kapsamına giren sivil hâkimlere de verilmesi öngö
rüldüğünden Adalet Bakanlığından Sıkıyönetim Askeri Mahkeme ve savcılıklarında' çalıştırılan zabıt kâ
tiplerine de teşmili, getirilmek istenen Ek 6 nci madde ile benimsenmiş olduğundan sözkonusu madde uygun 
görülmüştür. 

Kanun teklifi Komisyonumuzca aynen benimsenmiş bulunduğundan yüksek takdir ve tensiplerinize 
sunarız. 

Komisyon Başkanı Üye v Üye 
Muzaffer Başkaynak Zeki Güngör İsmet Onur 
Hâkim Tuğgeneral Hâkim Albay , Hâkim Albay 
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1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
Elk ıraldlde 4. — Devleftfin; siyasi veya m'ali veya iktislaldi veya askeri vöya İdari güvenliğinü bozacak ka-

çalkçıÜıılk suçunu işleyenler ile, Sıkıyönetim Askeri Mahkemöleriniiin görevine giiren suçları işllıeyenlieılin fiillerine 
işlüirak halinde oimaısa bile, bunlara her ne şeklide olursa olsun yardım dtitiği anlaşılan kaçakçılık suçları sa-
nıMıarinın davalarına bakimak görev1! Kanunun 13 ncü maddeslinldekii zlaiman (kaydına bakılmaksızın Sıkıyöne
tim Alslkerü Mahkemelerine aiıtltlir. 

Kanunun 13 ve 15 nci maddeleri kapsamına giren kaçakçılık suçlarına ilişkin görev hükümleri saklıdır. 
Birinci fılkra hükmü gereğince kaçakçılık suçlarının soruşturma ve kovuşturma safhasında, Kaçakçılığın 

Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanun ile kaçakçılıkla ilgili diğer kanunların özel hükümleri Sıkıyöne
tim komutanlıkları, Askeri Savcıları ve Askeri mahkemelerince de uygulanır. 

Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde bakıllma'sına lüzum görmedikle
rini ilgili adlî mercilere vermeğe yetkilidir. 

Sıkıyönetim Komutanının suç dosyasını gönderdiği Cumhuriyet Savcıları, Askeri Savcılar ile Askeri ve 
Aldffliıye Mahkemeleri görevsiizlik ve yeıtkisüzlik kanarı veremıezller. Bu şekilde gönderilen suç dosyaları hak
kında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Ek Madde 5. — Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek ihtiyaca göre ve Milli Savunma Bakanının 
yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda hâkim kaza nılmış hakları ve kadro maaşları ile Sıkıyönetim Askeri 
mahkemelerinde süre ile sınırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre görevlendirilirler ve aynı usulle 
görevlerine iade edilirler. Yüksek Hâkimler Kurulu, istemin intikalinden itibaren 7 gün içinde gerekli 
kararı verir. 

Görevlendirilecek hâkimlerin asıl görev yerleri ile ilişkileri kesilmez ve kadroları saklı kalır. Bu hâkim
lerin en az 5 yıl süreyle fiilen hâkimlik yapmış ve ce za davalarında yetişmiş olmaları şarttır. 

Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görevlendiri len hâkimler, bu mahkemelerdeki askeri hâkimlerin 
görev ve yetkilerini haizdir. Ancak, mahkeme heyetine üye olarak katılmaları halinde duruşmanın yöneti
mi her halde askeri hâkime aittir. 

Hakimlerin yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları ile diğer özlük işleri bu kanon hükümleri saklı kalmak 
üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Sıkıyönetimi hizmetinde geçirdikleri süreler alsııl mesleklerimde geçmiş 
sayılır. Hâlkimîeriin çalışma ve genel davranışları göz önüne alınarak haklarında kıdemli askeri hâkimin 
düzenleyeceği' siciller ve Askeri Yargıtay tarafından verilecek notlar yükselmelerinde değerlendirilmek üze
re Yüksek Hâkimler Kuruluna gönderilir. 3 aydan az olan hizmetler için sicil düzenlenmez. 

Sicillerin düzenlenme şdkül ve esasları yönetmelikle gösterilir. 
Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, şahsi ve görev ile ilgil suçlarının 

soruışituruilknıası ve kovuşituruiması ille dliğer özlük işleri bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere özel kanun
larına göre yapılıır. Ancak, özel kanunlarına göre verilen izinden sonra soruşturma işlemi askeri adalet 
rdüfefttlişı tarafından yapılarak soruşturma evrakı Yüksek Hâkimler Kuruluna gönderilir. 

Hâlkiilmler izin, istirahat, tedavi kanularmdia askeri hâkimlerin statüsüne tabidirler; aylıkları, kesenekleri, 
sosyal yardımları ve ödenekleri Adalet Bakanlığı bütçesinden, yollukları ve diğer giderleri Mîllî Savunma 

Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 
HâMirnlere bu görevlerinin devamı süresince 2155 sayılı Kanun uyarınca tayın bedeli eşidi maaş dere-

cesinıdeki askeri hâkimlere ödenen Sıkıyönetim hizmet zammı verilr.» 
Ayrıca Sıkıyönetim Komutanının göstereceği ihtiyaca göre yeterince başkâtip ye zabıt kâtibi usulüne 

göre bu mahkemelerde görevlendirilir. 
Ek Madde 6. — Sıkıyönetim Komutanlığında görevlendirilen ancak, tayın bedeli almak hakkını haiz 

bulunmayan sivil personele, bu görevlerinin devamı süresinde 2155 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tayın 
bedeli ödenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 
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