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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

13 Mayıs 1981 Çarşamba 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Ta

sarısı (1/177) (S. Sayısı : 200) ile; 
2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesinle ve Bu Kanuna Üç Ek Madde 
İlâvesine Dair Kanun Tasarısı (1/179) (S. Sayısı : 201) 
kabul ediMü. 

Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısının (1/105) 
(S. Sayısı : 152)' tümü üzerindeki görüşmeleri tamam
lanarak 20, 21, 22, 36 ve 38 nci maddeleri tekrar in

celenmek üzere Komisyona geri verildi, 44 ncü mad
desine kadar diğer maddeleri kajbul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 18.15te 
s/on verildi. 

Haydbr SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkam, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K.K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (Jn. Gn. K. ve MilK Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 54 ncü Birleşimini açıyorum 
Çoğunluğumuz vardır. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 1598 Sayılı Mali Denge Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/173) (S. Sayı
sı : 198) (1) , 

'BAŞKAN — Gündemimize göre kanun taisarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemin 1 nci sırada Belediye Kanunu, 2 nci 
sırada da 1598 Sayılı Mali Denlge Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı var. Bu 
kanun tasarısı çok kısa olduğundan gündemin 1 nci 
maddesine alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

(1) 198 S. Sayılı Basmayan tutanağa ekUdir. 

Şimdi 1598 Sayılı Mali Denge Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
görüşülmesine başlııyoruz. Bu konudaki İhtisas Ko
misyonu Raporuna 198 sayı ile dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yer
lerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Önce tasarı hakkında Komisyondan kısa izüıat 
vermesini istiyorum. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(B'ü'îçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yüksek malumlarınız Kasım 1980 ayı içinde Hü-
kümc'tiım'I'Z 25 civarında kanun teklifini bir pa'Icet ha
linde Yü'ksek Konseye sunmuştur. BunS'arın hepsi bir-
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biriyle ilişkilidir. Kurumlar Vergisini daha evvel hu
zurunuza getirdiğimiz zaman vergi oranını saptarken, 
o tarihte elimize geçen M ah" Denge Vergisi Kanu
nundaki değişikliği de dikkate almıştık. Bu, kurum
lardan vergiyi kaldıran bir kanun teklifi idi; bugüne 
kadar huzurlarınıza gelemedi. Kurumlar Vergisinde 
bri aksaklı'k lOİdu. Halen bu yüzden bekleyen beyan
nameler var. Bu nedenle acele ediyorlar. 

Bugüne kadar gecikmesinin bir nedeni de, Hükü
metimiz Mali Denge Vergisi Kanunuyla ilgili iki -
üç tasarıyı birden getirdi. Bunlar birbiriyle çelişkili 
görüldü tarafımızdan. Bu son gelen tasarıya biz dâ 
tamamen katılıyoruz. Madde metinleri biraz uzun 
olmakla beraber, 1598 Sayılı Mali Denge Vergisin
deki «Kurumlar» tabirini çeşitli maddelerden kaldır
maktadır. Arz ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

1598 Sayılı Mali Denıge Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1598 Sayılı Mali Denge Vergisi 
Kanununun 1 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«a) Gelir ve veraset ve intikal vergisine tabi ger
çek veya tüzelkişiler ile gayrimenkulleri ivaz muka
bilinde satanlar.» 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, (a) fıkrasındaki ifade «Gelir ve Kurumlar Ver
gisi» idi. Sadece «Kuramlar» kelimesi kaldırılmıştır; 
«Gelir ve Veraset» diye devam etmiştir. 

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

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

-2 nci maddeyi okuituyorum : 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 2 nci maddesinin 

(c) bendi kaldırılmıştır. 
IBAS/KAN — Orada da öyle. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — (c) bendi ta
mamen Kurumlar Vergisiyle ilgili idi, kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Olduğu gibi (c) bendi kaldırılmıştır. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1598 sayılı Kanunun 6 nci mad

desinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi ile 2 numaralı 
fıkrasının (e) bendi kaldırılmış ve 1 numaralı fıkranın 
(e)' bendi aşağıdaki şekilde d'eğiştirilmliştir. 

«e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikma-
len, re'sen veya sair suretlerle idarece tarh olunan ge
lir, emlak alım ve veraset ve intikal vergilerinden tah
sili kalblil hale gelmiş bulunanlara ait matrahlar.» 

BAŞKAN — Burada da. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — (b) ve (c) bendi 
tamamen Kurumlar Vergisinden ibaret olduğu için 
toptan kalkmış, (e) bendinde de «Kurumlar» tabiri 
kaldırılmıştır. 

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

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

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mali denge vergisine tabi tutulan kazanç ve 
iratlar üzterlinden yapılmış olan kesinti miktarı, bu 
kazanç ve iratların beyannameye i!Chal edilmiş bulun-1 

maları şartıyla gelir vergisi mükelleflerinin 6 nci 
maddeye göre yapacakları ödeme miktarından indi
rilir.»' 

BAŞKAN — Bu maddedeki değişiklikte aynı mı
dır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Gelir ve Ku
rumlar Vergisi mükelleflerinin» tabirinde «Kurumlar» 
kelimesi kaldırılarak «Gelir Vergisi Mükellefleri» ta
biri kalmıştır Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. —Mali Denge Vergisi Kanununun 

9 ncu maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde! 
değiştiiriimiştir. 

.«a) MaFı denge vergisi ödemesi, gelir ve veraset 
ve intikal vergilerinin ilk taksitinin tediyesi gereken 

j süre içinde, gayrimenkul intikaMerinde emlak ajhm 
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vergisinin tediyesi sırasında defaten illgil vergi .daire-. 
süne ödenir.» 

<«b) İkinci maddenin (a) ve (b) bentlerine göre 
yapılacak mali denge vergisi kesintisi! ilgili gelir ver
gisinin tevkifi gereken süre için'de yapılır ve baihis 
konusu verginin ödenmesi gereken süre içinde ilgili 
vergi dairesine yatırılır.» 

ıBAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Her ikisinden 
de «Kurumlar» talblirİ kaldırılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kalbul editoiş'tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Aynı Kanuna aşağıdaki Geçici 

4 ncü madde eklenmiştir. 

•«GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunla Mali Den
ge Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler, Kurum
ların 1980 Takvim Yılına ilişkin olup, 1 .1 .1981 
tarihinden itibaren vermeleri gereken beyannamele
rinde gösterecekleri matrahlar hakkında da uygula
nır, 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Kurumlar 
Vergisi Kanunu hükümlerine göre, dar mükellefiyete 
tabi kurumların kazanç ve iratları üzerinden daha 
önce yapılmış olan mali denge vergisi tevkifaitları dü
zeltme veya mahsuplar nedenliyle reft ve iade edil
mez, 

BAŞKAN — Evet, alınmış olan verilmiyor... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Kurumlar 1980 vergilerini yeni çıkardığımız Ku
rumlar Vergisine göre vereceklerinden, Mali Denge 
Vergisinin 1980 yılına ait olmak üzere 1 . 1 . 1981 
den sonra verecekleri beyannamelerde de % 3 Mali1 

Dertge Vergisi vermeyecekler. 1 nci paragraf onu dü
zenliyor, 

2 nci paragraf, dar mükellef dediğimiz, kazançla
rının çoğunu yurt dışından alanlardır; bunların bir 
'beyannameli vergileri var, bir de beyann'amesiz ver
gileri var. Beyannamösiz vergilerini yatırmış! arsa bun
lar geri verilmeyecek. Bu da normal bir düzenlemedir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde ve ona ilişkin geçici 
4 ncü madde hakkında, söz almak isteyen var mı efen
dim?.. Yoktur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanunun 2 nci maddesii hükmü 

yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1 , 1 . 1981 tari
hinde yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Kanunun 2 nci maddesinin (c) ben
di, yayımı tarihinde, diğerleri yılbaşından İtiifbaren 
yürürlüğe giriyor. Lehlerine olduğu için, değil mi? 

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

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

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir küçük ma
ruzatım var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım bu tabir için, bir tek bunun için biz huzurunuza 
getirmedik. Lütfederseniz şöyle olması daha uygun 
olacak : ,<<Bu Kanunun 2 nci maddesi yayımı tarihin--
de, diğer maddeleri 1 . 1 . 1981 tarlhimdbn geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» Geç-1 

mise atıf yapılıyor. Bundan evvelki kanunlarda da 
öyle yapmıştık. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi bu şekliyle bir daha 
okur musunuz? 

«MADDE 7. — Bu Kanunun 2 nci maddesi hük
mü yayımı tarihinde, diğer maddeleri V , 1> . 1981 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.» 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi bu şekliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
'BAŞKAN — 8 nci madde hakkında söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

KaJbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

2. — Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhti
sas Komisyonu Raporu. (1/105) (S. Sayısı : 152 ve 
152'yel nci Ek) (1) 

(1) 152 S. Sayılı Basmayazı 13 . 5 . 1981 tarihli 
53 ncü Birleşim tutanağına, 152'ye 1 nci ek S. Sayılı 
basmayazı tutanağa eklidir. 

— 338 — 
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BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında bu
lunan Belediye Gelirleri Kanun Tasarısının görüşül
mesine geçiyoruz. 

'Biliyorsunuz, bu tasarı geçen birleşimde görüşül
meye başlanmış ve 44 ncü maddeye kadar görüşül
müştü; ancak, tasarının 20, 21, 22, 36 ve 38 nci mad
deleri yeniden dyzenlenmek üzere Komisyona verit-
müşti. 

Hükümet ve İhtisas Komisyonu sözcüleri yerle
rini almıştır. 

Şimdi geçen birleşimde Komisyona iade edilen 
20 nci ma'ddeden itibaren görüşmelere başlıyoruz. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Matrah : 

MADDE 20. — Verginin Matrahı : 
1. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç 

olmak üzere bilet 'bedeli olarak sağlaman gayrisafi 
hâsılat (bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar al
tında alınan paralar dahil), 

2. Müşterek bahislerde, bahis tertip eden kuru
luşa isabet eden gayrisafi hâsılat, 

3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pav
yon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kaibare, 
dansing, bezik, briç, bilardo, okey ve masa futbolu 
salonları gibi eğlence yerlerinde işlin mahiyetine göre 
çalışılan her gün için Belediye Meclislerince takdir 
edilecek miktardır. 

iBAŞKAN — Komisyon Sözcüsü bu madde hak
kında izahat verirler mi, neden böyle yapıldı. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 13 Mayıs 
1981 günkü toplantıda Eğlence Vergisinin biletle gi
rilmeyen yerlere de teşmil edilmesinin gözden geçiril
mesi nedeniyle madde metni Komisyona geri alın
mıştı. 

Şimdi takdim edilen 20 nci maddede, daha önceki 
1 nci ve 2 nci bent aynen muhafaza edilmiş; biletle 
girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece 
kulübü, taverna gibi sayılan eğlence yerlerinde be
lediye mecl'islerince bunların gayrisafi hâsılatlarının 
veya eğlence yerlerinin 21 nci maddede gösterilen 
miktarlar içinde sınırlandırılabilmesi için dereceleri
nin tayin edilmesi esası getirilmiştir. Yani, 200 ila 
4 000 lira arasında belediye tarafından götürü vergi 
«ile her gün için vergilendirmeleri esası getirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu, 21 nci maddede gelecek, bu mad
dede zikredilmiyor, bir sonraki maddede zikrediliyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bu zaten matrah kısmı... 

(BAŞKAN — Çünkü, bundan evvelki metinde 
yoktu bu, alınmıyordu Ve büyük bir haksızlık oluyor
du. Ufacık bir film gösteren yerden, spor yapılan: 
yerlerden alıyoruz da tavernadan, diskotekten, bar
dan hiçbir şey almıyoruz... Onun için bunu bu şekil
de yaptınız, bilet olmadığı için de bir şey koyamadı
nız. Bu bakımdan, artık belediye meclisleri, kazanç 
durumuna göre günlük olarak 200 lira ile 4 000 lira 
arasında takdir edecekler. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bilet usulünü de bu arada 
düşünmüş olmamıza rağmen, bunun da sağlıklı bir 
şey olmadığı, biletin her yerde kontrol edilmesinin 
fevkalade zor olduğu, işlemesi ihtimali zor görüldü
ğünden, görürü usule göre vergilendirilmesi esası 
tensiplerine sunulmuştur Sayın Başkanım. 

İBAŞKAN — Yalnız, masa futbolu falan demişi
niz, masa futbolu salonları, yani pingpong değil mi? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseya Genel Sekreteri) — «Langırt» dedikleri 
efendim. 

BAŞKAN — Masa futbolu diye pingpong anlaşıl
masın?.. 

«KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı)' — Masa tenisi o efendim. 

BAŞKAN — Gerçi küçük belediyelerde zaten 
böyle yer yoktur ya, diğer büyük belediyeler de bu
nu bilirler herhalde. Tabiri bu, yanlış anlamasınlar da, 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı?.. 

Hükümetimiz de bunda mutabık mı efendim? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 

KOCATOPÇU — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 20 nci 

maddeye ilave edilen kerre içinde bir kısım var : «Bi
let bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alı
nan paralar dahil» deniyor. Onlardan neden alınmı
yor? Bir evvelki 20 nci maddede yoktu bu. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mlillİ Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evvelki metnin en 
sionundaydı, son saitırındaydı, evvelki metinde vardı. 
Bu metinde yukarı çıkartılmıştır. 

BAŞKAN — Oramiral Tümer, buyurun efendim. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, bu 3 ncü fıkranın son satırında «işin mahiyetine 
göre çalışılan her gün için belediye meclislerince tak
dir edilecek miktardır» diyor. Bu kanun maddesi ola
rak her gün için dediğine göre, mesela 10 günde bir 
belediye toplanıp da 10 gün için bir karar verebilir 

— 339 — 



M. G. Konseyi B : 54 20 . 5 . 1981 O : 1 

mi, yoksa her gün toplanması mı gerekir. Buradan 
yanlış bir anlam çıkmasın, dalha başka, bir cümle bu
labilir miydik acaba. Çünkü, «her gün için belediye 
meclislerince takdir edlilecek miktar» dendiğine göre, 
(her gün için belediye mecl'isinin toplanıp buna karar 
vermesi gerekir gibi anladım ben. 

BAŞKAN — Buyurun Ongenera,l Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
'bu tıip müesseselerin çoğunda polisle ilişkili vakalar 
çok olduğu için devamlı Çalışmaları mümkün değil. 
Onun için 10 gün çalışıyor, polis basıyor bir hafta 
kapalı kalıyor. Buradaki amaç çalışılan her gün için, 
yani bded'iye meclisi, bu müessese çalıştığı her gün 
'boyunca günde 200 ila 4 000 lira olarak tespit ede
cek. Nİtekli'm, daha sonra gelecek maddede de günlük 
vergilendiriliyor. 

Binaenaleyh matrah, ya,ni vergilenecek miktar 
günlük çalışma esasına dayanıyor. Bunlar, tabiatları 
gereği; kapatılmaları, açılmaları, döğüşl'er vesaireler 
nedeniyle çok olduğundan devamlı çalışan müessese-' 
ter değil. 

İşaret buyurduğunuz giilb'i, belediye meclisinin top
lanması değil amaç, müessesenin çalışması. Böylece 
zabıtlara da geçtiğine göre tereddüt kalmayacaktır 
inancındayım. 

BAŞKAN — Çalışılan her gün için. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Çalışılan her gün 
için. Emrederseniz, çalıştığı her gün için diyelim; 
«mahiyetine göre müessesenin çalıştığı her gün için.» 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Virgül koyar
sak, tahmin ediyorum ihtiyacı karşılar. 

'BAŞKAN — «için» den sonra bir virglül lazım, 
oraya bir virgül koyalım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Koyalım efendim. 
Emrederseniz, şöyle de düzeltebiliriz daha rahat olur
sa- «... Gibi eğlence yerlerinin işin mahiyetine göre 
çalıştığı herigün için..» «Eğlence yerlerinde» değil de 
efendim, «Eğlence yerlerinin işin mahiyetine göre 
çalıştığı her gün için,.» Eğer tereddüt oluyorsa, böyle 
düzenleyelim. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, bunda bir tereddüt olur 
mu? Belediye Temsilcisi arkadaşımız burada; buyu
run. 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Ankara B'eled'iyesıi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
dalha evvelki tatbikatımız da bu şekildedir, herhangi 

bir tereddüde mahal vermez. Taıtbikatımız, çalıştığı 
gün için'dir, kapalı kaldığı günler için tahakkuk yapıl
mamaktadır, bu nedenle belediyeler bir g'üıçlülk çek
mez, yeni bir madde değil, geçmişte bi'z'im uyguladığı
mız bir maddedir. 

BAŞKAN — Kendisi de, «Ben kapatıyorum» der
se, gene vermeyecdk? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Vermeyecelk. Arz 
eütiğim şekilde, çalıştığı gün için talhaiklkuk yapıyoruz. 

BAŞKAN — O halde, o müesseseler için; sen 200, 
sen 250, sen 500, sen 1 000 diye belediye meclisinin 
tespit ötitiği miktar, çalıştığı sürece esas olacak; ama 
bu arada büyütmüş ise işini, ilk tespit ettiği 200'ü 500'e 
çıkarabilecek, belediye meclisi tekrar toplanarak... 

BlLGlN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
değişmesi, sınıf değiştirmesidir. Sınıf değiştirdiği tak
dirde otomatik olarak tarifeye göre değiştirdiği sınıfa 
göre tahakkuk edecektir. 

BAŞKAN — Belediye meclisi bunu 1 senelik mi 
tespit eder? Mesela bu sene tespit ettiniz, bu tespit 
edilen 200 ila 4 000 arasındalki rakamlar 1 senelik için 
mi tespit ediliyor, yoksa 3 ay sonra tekrar toplanır. 
değiştirilir mi?.. 

BİLGİN SOYER (Ih'tiisaJs Komisyonu Üyesi -
Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Hayır efendim, 1 
sene de gider, 2 sene de gider; günün şartlarına göre. 
Yani kılsa sürede tarife değişikliği söz konusu olmu
yor efendim? 

BAŞKAN — Bvet.. 
O halde oraya «virgül» 'koyunca mesele kalmadı. 
'Başka söz isteyen?.. Yok. 
20 nci maddeyi bu şekli ile oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Nispet ve Miktar : 
ıM'AODE 21. — Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet 

ve miktarlarda alınır. 
Verginin 

Nispeti 
% 

I.- «Biletle girilen yerlerde : 
i\, Yerli film göstermelerinden 20 
2. Yabancı film gösitermeletfinlden 50 
3, Tiyatro, opera, operet, bale, 

Karagöz, kukla, ortaoyunu ve kon
serlerden 10 
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Verginin 
Miktarı 
(TL.) 

4ı Spor müsabakalarından 10 
15. At yarışları, sirkler, luna^ 

parklar, çalgılı bahçeler ve benzerle
rinden 20 
II. Müşterek bahislerde : 25 
III. (Biletle girilmesi zorunlu olmaj 

yan eğlence yerlerinde günlük 200 - 4 000 TL. 
/BAŞKAN — 21 nei maiddenin yeni şeklini izah 

etmesi için Komisyonu dinleyelim efendim. Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti

sas Komisyonu Başkanı) — Maddede biletle giril
mesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinin vergilendi
rilmesi için 200 ila 4 000 Liralık tavan ve taban tespit 
edilmiştir., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Buyurun. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, müşterek bahıislerdeki % 25 miktarının - daha 
evvel de arz etmiştim - netice itibariyle diğer alınan
larla birlikte % 58,25'e kadar (eğer % 20 uygulansa 
idi) yükseleceğine dair, elimde tetkik edilmiş bir ra
por var. Binaenaleyh bir de % 5 olursa % 63,25'e 
kadar çıkmış oluyor. Hemen hemen bütün dünya 
devletlerinde bu miktar hiçbir zaman % 15 ile 20'nin 
üstüne çıkmamış. Çünkü, bu bahsi müştereği oyna
tanlarda normal olarak tablo % 25'i müessese his
sesi olarak ayrılmış % 10'u Türk Hava Kuvvetleri 
Güçlendirme Vakfına otomatik olarak verilmiş ka
nunen, % 3,25'i Yüksek öğretim ve Yurtlar Ku
rumuna veritaiş; genellikle % 3l8y25'!i zaten kanuni 
kesintilere gidermiş; sonuçta, % 61'i de iştirakçiler
den kazananlara dağıtılan para olarak kalırmış. Şin> 
bu bu miktarda belediye gelirleri miktarı arttıkça, 
bahsi müştereklere katılanların o nispette azalacağı, 
dolayısıyla diğer müesseselerin de zarar göreceği ifa
de edilerek, bunun yine eskiden beri uygulanan 61132 
sayılı Kanundaki durumunda kalmasının çok daha 
yararlı olacağı görüşü ileri sürülmektedir. 

BAŞKAN — Kaçtı eskiden?.. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti

sas Komisyonu Üyesi) — % 10 efendim. 
ORAMİİRAL NEJAT TÜMİER — % lO'un 

'% 20'ye çıkarılması ile ilgili ilk teklif yapılmış, ona 
bu görüş serdedilimiışti. Haİbuki şimdi bir de üstelik 
% 25'e çıkarılmış durumda. 

İkincisi de, spor müsabakalarından % 10 vergi 
nispeti alındığı halde; at yarışları, spor yarışmaları 
şeklinden çıkarılmış, o da % 20'ye dahil edilmiş; 
aynen sirkler, lunaparklar vesair gibi. Binaenaleyh, 
bu konu üzerinde biraz daha durulmasında yarar var 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşü nedir? Buyu-
yurun. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, biz bu 
nispetleri düşünürken, at yarışlarını ve müşterek ba-
(hislerdeki oynayan mükellefleri nazarı itiıbare aldık. 
birinci düşüncemiz bu idi. 

İkindisi de; bu % 20 veya % 25 1er, bilet bedeli
nin veya müşterek bahsin üzerine eklenen şekliyle 
olacak, örneğin, müşterek bahis 20 lira ise, onun üze
rine % 20 ekleyeceğiz 24 lira olacak. Dolayısıyla O 
% 38 olan burada % 1'5 artıyor gibi görünüyorsa 
da, aslında bu dağılımda herhangi bir aksaklık ol
muyor, bunun üzerine ekleniyor efendim. Bilet be-
ideli 5 lira ise, 5 liranın üzerine % 20 ekleyeceğiz Sa
yın Başkanım. 

MUSTAFA GÖRSON (Jhitisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, arz ede
bilir miyim. 

BAŞKAN — Evet. 
MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — % 35'e kadar kanunen imkân var, 5237 
sayılı Kanunun 27 noi maddesine göre. 

ıBAŞKAN — Sonra, biz bununla at sporunu 
'önl'emiyoruz; at sporuna gitsin seyretsin; ama ora
da müşterek bahis oynayanları azaltmak için fazla 
olsun. Yani, şimdi müşterek bahis biletleri kaçadır 
bilmiyorum; ama spor değilıdir o; kumardır. Keşke 
% 25 değil de % 50 alınsa da kimse almasa. Ben 
»bilirim, at yarışlarına bütün malını mülkünü yatır
mış kimseîer var, mahvolmuştur. Çünkü yüzlerle, 
bilet alırlar kazanacağım diye, at kaybettimi bitmiş
tir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ora
daki jokey hiçbir zaman gelip de konkurhipiklere ka
tılmaz.. 

BAŞKAN — Evet, bu at sporundan değil, at spo
ru namı altında oraya girip de müşterek bahis oyna
yanlardan alınacak. Bilet ücretlerine belki de ilave 
yapacaJklar şimdi; 200 lira ise, 220 diyecekler. 

ORAMtRAL NEJAT TÜİMER — Zaten korku 
var efendim, bilet ücretlerine fazla binince bu sefer 
müşteri azalacak. Yani bir nevi sürümden kaybede-
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ceğiz, endişesindeler. Yoksa herhangi bir şekilde baş- I 
ka bir şey ifade etmiyorlar. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, meselâ 
at yarışlarına girişi % 10'a indirelim.. 

IBAŞKAN — Ama kim giriyor? Bu, at yarışları, 
sirkler, lunaparklar falan dediğiniz.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Onu yukarı alı
rız, spor müsabakaları ve at yarışları» deriz, % 10'a 
(iner. 

'BAŞKAN — Evet; yani müşterek bahislerde 
% 25 oranı dursun; ama at yarışları için indirelim. 
Niye sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçelerle bir ara
ya koyduk at yarışlarını? Oraya müşterek bahis oy
namadan girenler de var; girer oraya, yalnız ait ya
rışlarını seyreder, ata meraklıdır; ondan niye % 20 
alıyoruz? 

'MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, mükel
leflerin gelir durumlarını gözönüne aldık; bir araş
tırma yaptık, genellikle gelir durumları yüksek kişi
ler at yanışlarına gidiyor. 

BAŞKAN — O da bir spordu, at yarışına gide
cek, seyredecek, spor müsabakaları gibi. Müşterek 
bahisleri anladım, ondan % 25 alalım ama, at. ya
rışlarına girişlerden niye % 20 alıyoruz? Bence doğ
rudur, 5 nci fıkradaki «At yarışları» kelimesinin 
4'e almalı, «Spor müsabakaları ve at yarışlarından 
% 10»: demeli. Lunaparklar, çalgılı bahçeler ve 
benzerleri, müşterek bahisler yine kalsın % 25'te. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
müşterek bahislerle ilgili olarak bir noktayı arz et
mek istiyorum. 

Bizim vergi kapsamına aldığımız, müşterek ba
hsi tertip eden kuruluşa kalan gayrisafi hâsılatın 
% 25'i dir; yoksia, biletle bir rabıtası söz konusu 
değil. Türkiye Jokey Kulübü at yarışlarıyla ilgili 
olarak müşterek bahis tertip ediyor ve bu müşterek 
bahisten kendi kuruluş usullerine göre belli bir mik
tar para alıyor. Biz bu kendine aldığı, kendine kalan 
gayrisafi hâsılatın ,% 25'ini alacağız. Ama onlar, iş
çi ücretleri, o sahaların bakımları v.s. masrafları 
dolayısıyla, bu oran artarsa piyasaya yönelemiyor-
lar bilet ücretlerine zam yapamıyorlar, biraz evvel 
Sayın Komutanımın belirttikleri gibi, hassas dengeyi 
tutturabilmek için. 

Özetle arz ederim; müşterek bahiste bizim vergi 
kapsamına aldığımız (Daha evvelki uygulama da | 
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böyle, 5237'de), bahisi tertip eden kuruluşa düşen 
gayrisafi hâsılattır. Türk Hava Kuvvetleri Güçlen
dirme Vakfına, vs.'ye; her türlü payı ayırıyor, Tür
kiye Jokey Kulübüne belirli miktar kalıyor; biz di
yoruz ki, o miktarın % 25'ini vereceksin Eğlence 
Vergisi olarak Belediyeye. Çünkü bu işi biz size bir 
imtiyaz olarak veriyoruz, siz böyle bir müşterek 
bahis tertip ediyorsunuz, her türlü organizasyonunu 
yapıyorsunuz, bu işten para kazanıyorsunuz, size bir 
hâsılat kalıyor, o hâsılatın da bize % 25'ini vere
ceksiniz, diyoruz. Arz ederim. 

OR AMİR AL NEJAT TÜMER — Yani bundan 
evvel % 10 idi değil mi bu? 

MUSTAFA GÖRSON (tstisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, % 35'e 
kadar belediye meclisli alabiliyordu. 

/ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama hep 
% 10 biliyorum ben. 

ıBAŞKAN — Efendim, bunu yine belediyelere 
bıraksak biz; «% 10-i% 25» desek.. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 'Başkanım, 
şöyle arz edeyim efendim!: Bu tasarı hazırlanırken, 
özellikle at yarışları üzerinden müşterek bahis ter
tip eden kuruluşlarla görüştük, oranı belli miktar ar-
artırdığımız için. İlgililer bize % 20*yi tahammül 
edilebilir bir sınır olarak belirtmişlerdi. 

'BAŞKAN — Komisyon mu % 25 yapmış? 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 
Ama sanıyorum % 20 ile % 25 arasında çok fazla 
bir ağırlaştırma sözkonusu olmayacak. 

BAŞKAN — Peki, bu at yarışları ile sirklerin, 
lunaparkların falan aynı hizada kalmasına ne dersi
niz? Onlar için % 20 mi olsun, yoksa spor müsa
bakaları gibi % lO'un içine mi alalım? 

(MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım 
at yarışlarını, normal lunapark, çay bahçesi gibi 
halkın çoğunluğuna hitap eden bir eğlence yeri vas
fında düşünmedik. Daha ziyade atı olan, belli se
viyeye gelmiş, belli gelir durumu olan kişiler gidi
yorlar, onlar biraz daha fazla katkıda bulunsunlar 
istedik belediyeye. 

IBAŞKAN — Belediye burada iki türlü pay alı
yor; bir, giriş biletinden alıyor % 20; bir de hâsılat-
dan alıyor % 25; % 45 ediyor. Farz edelim ki gire
nin hepsi müşterek bahis oynadı, % 45. Ama % 25' 
ini müesseseden alıyor diyorsunuz değil mi? 
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IMÖSTAFA GÖ'RİSON ihtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım 
şöyle arz edeyim: Siz diyelim ki at yarışına gittiniz 
seyretmek için, bilet alıp içeriye giriyorsunuz, müş
terek bahis oynamıyorsunuz; bilet bedeli üzerinden 
•% 20 ödeyeceksiniz. Ama bir de ilaveten gidip at 
yarışları üzerinden müşterek bahis oynarsanız, ku
rum o paralan topluyor, jokeylerine veriyor, kanunen 
yapılması gereken diğer ödemeleri yapıyor, kendi le
hine bir para kalıyor, onun da % 25'ini götürüp be
lediyeye yatırması gerekiyor. 

İBASKAN — Siz niye % 25'e çıkardınız bunu? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVOtL (İhti

sas Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, biraz 
önce de arz edildiği gibi, bir sosyal yönü var, sosyal 
yönünden ötrürü çıkarılmıştır. Buraya müşterek ba
hislere iştirak edenler kumar oynuyorlar büyük öl
çüde. Bunu mümkün olduğu kadar zorlaştıralım, oy
nama olanağı azalışın. Biletle girilen yerleri % 20 
yapanken de, spor müsabakaları gibi % 10'a değil, 
buraya spor yapmaya gelmiyorlar, geliyor ve alışı
yor; ucuz olursa daha çok kişi gidecektir, daha çok 
kişi müşterek bahse alışacaktır; pahalı olursa, cay
dırıcılık; vasfı düşünülerek, daha az kişi gideceği dü
şünülerek % 20 bölümüne alınmıştır. Müşterek ba-
hislerdeki oranın artırılması hem toplumsal ve sos
yal nedenlerledir, hem de giriş o şekilde düşünülmüş
tür; tasviplerinize arz olunur. 

BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTTK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Yüksek Heyet Üyelerinin işaret buyurdukları gibi, 
haddizatında müşterek bahis bir kumarıdır; ama bu 
kumarı burada oynamayanın başka yerde oynama
yacağına dair elimizde bir garanti de yoktur. Müş
terek bahisle harekete geçirilen nesne Türkiye'de at
çılığa mümkün olduğu kadar imkân sağlamaktır^ 
Eğer bu Jokey Kulübü belirli bir kazanç seviyesinin 
altına düşerse; aslına bakarsanız bu atları işletenler 
ayrı, büyük patronlardır, bir yandan da bu işi zevki 
için, belirli bir eküri, «Şu işte şu kadar at yarıştır
dı» diyebilmek içindir. Bu noktada bayağı yaygın 
yatırımlar da yapılıyor. Eskiden olduğu gibi yalnız 
Karacabey'den yahut Urfa bölgesinden değil, artık 
belirli kişilerin kendi ahırlarından tay alınıyor, bu 
taylar gelişiyor memlekette. Aslına bakarsanız at 
sporu, biraz evvel Komutanımın buyurduğu gibi 
konkurhipikler falan tabandan yetişme kalmadığı 
için kayboldu. Eğer buna da bir kısıtlama getirir-
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sek birgün gelir ki Türkiye'de hakikaten at neslinin 
ıslahına dair bir şey göıroek mümkün olmaz; o en
dişedeyim. Eğer, Yüce Heyet uygun görürse, ma
dem taşınabilir rakammış, % 20 diyelim, öbürünü 
de % ,10'a getirelim. Filhakika, Komisyondaki ar
kadaşlar sadece oraya yüksek gelirli kişilerin gittiği
ni düşünmüşler; ama ben at yarışlarına ömrümde 
Harbiye talebesi iken gittim, ondan sonra gidemedim. 
Yani Harbiye talebesinin de gittiği yerdir, arz ede
rim. Biz Harp Okulumda iken burada gidecek başka 
yer yoktu, güzel maç olmadığı zaman at yarışına gi
derdik. 

IBAŞKAN — Ben de teğmen iken gittim, bir da
ha gidemedim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O kadar Başka
nım, yani arkadaşlar da o şekilde gitmişlerdir, bir 
eğlence, bir dinlenme, insanların birbirlerini görme
si, açık havada biraz eğlenmesi şeklinde sportif yanı 
sınırlı olmakla beraber at zevkini, at sevgisini geliş
tirir. Bunu taşınabilir çizgide tutmakta fayda vardır. 
Vergiyi alalım ama taşınabilir çizgide tutalım, yıka
cak hale getirmeyelim. Arz ederim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, bazı rakamlar arz edeceğim müsaadenizle, çok 
kısa; bu raporda belirtiliyor. 

IÎ980 yılında' bu müessese; Türk Hava Kuvvetleri 
Güçlendirme Vakfına 200 milyon, Yüksek Öğretim 
ve Yurtlar Kurumuna 65 milyon, istanbul, İzmir, Ada
na 'belediyelerine 50 milyon, il özel idaresine 6 mil
yon, Sosyal Sigortalar Kurumuna 19 milyon, Vergi 
Dairesine 60 milyon, Kızılaya 1,3 milyon, Riyaseti-
cumhur fonuna 1,3 milyon ve Jokey Kaza Yardım 
Sandığına da 2,5 milyon olmak üzere 405 100 000 
lira sağlanmış. 

IBAiŞHAN — Kanuni yardım olarak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet. 
*Bu 1979 yılında 271 milyonmuş, 405 milyona 

çıkmış. ' 
IBAŞKAN — Biletler çoğalmıştır da onun için, 

fiyatlar değişmiştir., 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Müessese 
hissesinden aşağıda belirtilen sarfiyatlar da ayrıca ya
pılmış, ki personele ödenen ücretler 180 milyon, 
1980"de; dağıtılan yarış ikramiyeleri 170 milyon; 
cari masraflar 150 milyon ve yatırımlar da 42 mil
yon olmak üzere 542 milyon sarfiyat yapılmış. 

(Böyle de bir bilanço bildirmişlerdir. 
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Yani, bu miktarın aşağı düşmesinden en/dişe edi
yorlar, o kadar ve % 20'yi de bunlar bu raporlarında 
belirtimıişler azami olarak. 

ıBAŞKAN — Sayın Bakam, buyurun. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 

KOCATOPÇU — Sayın Balkanım, bendeniz bir 
noktaya daha değinmek istiyorum. 

/Burada, biletle girilen yerlerde «at yarışları, Sirk
ler, lunaparklar» deniyor. At yarışlarına yalnız sey
retmek için gidenler at zeviki için gidecektir, onlar
dan % 10 alınmasını hakikaten yararlı gördüğüm 
gibi, sirk ve lunaparklar da, genellikle çocukların 
eğlenmesi için annelerin babaların götürdüğü yerler
dir. Oralarda da bence tiyatro, opera vesaire gibi 
çocukların eğlence yefi olduğuna göre % 10'luk bir 
tarife uygulanamaz mı düşüncesini hissettim. 

IBunlar böyle büyüklerin eğlence yeri değil as
lında. Vaikıa bazı gençler de geliyorlar, orada eğle
niyorlar; ama temiz bir spor için geliyorlar, hava 
almak için, deşarj için geliyorlar; böyle yerleri teş
vik etmekte yarar vardır gibi geldi. 

Orada da her üçünü % 10"a almak daha uygun
muş gibi geldi bendenizce. Onu arz edecektim. 

At yarışlarında kumar oynayanların yanı sıra at
çılığın da desteklenmesi hususu var ve Sayın Amira
limin bahisebtiği gibi, bunun yanında yan vergiler var. 
Ben geçen hafta izmir'deydim, Fuarın içinde yürü
yüş yaparken bir açık bahçede birçok insan - zengin 
oldukları belli ama giyinişleri ile hiç de zenginlik 
göstermiyor bir şeyler yazıyorlardı. Öğrendim; bah
si müşterek oynuyorlar; Ankara'da yapılan bahsi 
müştereke farz edelim, izmir'de giriyorlar, telefonla 
işte. ' 

ıBAŞKAN — Öyle oynanır, o telefonla. 
İSANAYÎ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 

KOCATOPÇU — O onların hastalığı, onlardan alın
ması faydalı ama, eğer bir at yetiştirme bu yarışların 
yapıldığı yerlerin bakımı vesaire gibi faktörlerle bir 
araya gel'eoelkse, buralarda biraz dalha müsamahakâr 
davranılalbilir. Vergisini veren zaten veriyor, ondan 
% 5 almak bu temayülü değiştirmez, ama bunun ge
lişmesinde de ve bu işi masum olarak at sevgisiyle 
yapanların da ortamını bozmamak bakımından biraz 
indirilmesinde fayda var giibi geldi. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
O halde, Hükümetimiz de bu at yarışlarının % 20 

değil, spor müsabakaları gibi biletlerden % 10'a alın
masına, uygundur diyorlar. 

Yalnız lunaparklar kısmına da % 10 dediniz ga-
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liba, ama lunaparkın içinde başka şeyler de var. Yal
nız çocukların eğleneceği değil, orada kumarımsı bir
çok şeyler vardır, yumruk atar işte, ne bileyim bir şey 
çeker, tüfek atar, malum; hatta onun içinde eğlence 
yerleri de vardır., 

/Binaenaleyh, ben şöyle teklif edeceğim şimdi: 4 
ncü bentteki, spor müsabakaları ve at yarışları, bu 
% 10 oluyor; 5'de at yarışlarını siliyoruz, sirkler, 
lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden % 20; 
müşterek bahislerden de Hükümetin teklifi üzerine 
% 25 değil, % 20; hatta ,% 15 e de belki indirebili
riz bilemiyorum., 

'Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkan; 
müsamahanıza sığınarak bu madde üzerindeki yeni 
düzenlemede, bu fıkranın 3 ncü bendinde geçen ti
yatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla, ortaoyunu 
ve konserlerden alınan % 10'a da değinmeme müsaa
de buyurun. 

Bunların devlet tarafından yürütülenine zaten çok 
az ücret veriyoruz ve devlet bütçeden bir hiayli para 
ödüyor. 

IBAŞKAN — Zararını ödüyor. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bundan zarar 
görecek olanlar özel tiyatro şirketleridir ve nadir hal
lerde Türkiye'ye gelen bale gruplarıdır veya konser 
gruplarıdır, diğerleri bir şey yapamaz. 

Acaba bu miktarı biraz daha azaltsak, % 5'e in
dirmek. 

BAŞKAN — Evvelce kaçtı aca)ba7 
ıMİUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — % 35'e kadardı, belediye meclisleri karar 
•veriyordu. 

iBAŞKAN — Asgari ne kadardı eskiden?! 
MIUSTAFA GÖİRISON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Asgarisi yok, 
azami yüzdesi var efendim. AnkaraMaki uygulama
lar için belediye meclisi karar veriyordu. 

'BAŞKAN — Siz kaç alıyordunuz efendim? 
IBÎLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üye

si - Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başka
nım, genellikle (% 10'nun üstüne çıkmıyordu; hatta 
tiyatro ve buna benzer yerlerden belediye meclisi
mizin kararıyla % 6'ya kadar düşürüldüğü de olu
yordu. Çünkü Özel tiyatrolar pek uzun ömürlü ol
muyor. O bakımdan tiyatro501 geliştirmek, kültürü 
artırmak yönünden belediye meclisimizce % 6'ya 
kadar bir düşürme yapılabiliyordu. 
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^BAŞKAN — Peki o zaman % 5 diyelim ona da. 
Hele karagözden, kukladan ne kazanacak yani, ba
sit şeyler; çoluk çocuk gider onlara. 

Bu müşterek bahisleri % 20 yapıyoruz değil mi 
efendim? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — % 20 ile yaşıya-
ibiliriz diyorlar. 

.BİLGİN SOYER (thtisas Komisyonu Üyesi -
Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
mademki 4'le 5 arasında veyahut da 3 arasında bir 
değişiklik oldu; konserleri diğer maddeye aklarsak, 
yani bu % 5 çok düşük olur. Konserler hayli pahalı 
oluyor biletleri itibariyle ve bir eğlencedir. 

'BAŞKAN — Hangi konserlerden bahsediyorsu
nuz siz? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Örneğin, bir Barış 
Mançu'nun konseri oluyor veya diğer sanatkârların 
konserleri oluyor. Bunlarda rakam çok düşük olu
yor. 

JBAıŞlKAN — O zaman onu aşağıya almak lazım, 
«ıSpor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden 
% 10» demek lazım. 

ıŞimdi 3 ncü fıkrada; tiyatro, opera, operet, bale, 
karagöz, kukla, ortaoyunundan % 5 oluyor; 4, spor 
müsabakaları, at yarışları ve konserlerden % 10 olu
yor; 5, silikler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzer
lerden % 20 oluyor; 2 müşterek bahislerden % 20 
oluyor. 

Şimdi maddenin bu kısmını, değiştirilmiş şekliyle 
zapta geçmesi bakımından bir daha okutuyorum. 

Verginin 
Nispeti 

% 

«I. — Biletle girilen yerlerde: 
il. Yerli film göstermelerinden 20 
2. Yabancı film göstermelerinden 50 
'3. Tiyatro, opera, operet, bale, 

karagöz, kukla ve ortaoyunu oyu
nundan 5 

<4. Spor müsabakaları, at yarış
ları ve konserlerden 10 

5. (Sirkler, lunaparklar, çalgılı 
bahçeler ve benzerlerinden 20 

II. — Müşterek bahislerde 20 
III. — Biletle giriritaesi zorunlu 

olmayan eğlence yerlerinde günlük 
Verginin miktarı 200 - 4 000 TL. 

IBAŞİKAN — Bu şekliyle 21 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum efendim: Kabul edenler.. Etmeyen
ler Kalbul edilmiştir. 

212 nci maddeyi okutuyorum': 
Verginin Ödenmesi : 
MADDE 22. — 1. Vergi biletle girilen yerlerde 

bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve 
belediye tarafından özel damga konulması sırasında 
ödenir. Bu suretle alman biletlerin kullanılmadan 
iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri veri
lir. 

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle İl Özel İda
releri ve köyler tarafından yürütülen spor müsaba
kaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet be
deli ile birlikte alınan vergi takip eden 20 gün için
de ilgili belediyeye ödenir. 

2. Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı 
takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili bele
diyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede 
ödenir. 

3. (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence 
yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 
20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırı
lır. 

BAŞKAN — Bunda zaten 20 ve 21'e paralel ola
rak değişiklik yapıldı ve fıkralar numaralandı zanne
diyorum, değişiklik o kadardır değil mi? 20 ve 21 ile 
ilişkisi olduğu için geri vermiştik. 

ıKURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti
sas Komisyonu 'Başkanı) — Evet Sayın Başkanıım. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HİAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 22 nci maddenin 
birinci fıkrasının 2 nci bendinde, «Genel ve katma 
bütçeli idarelerle il özel idareleri ve köyler tarafın
dan yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve ben
zeri faaliyetlerde bilet bedeliyle birlikte alınan vergi 
takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir» 
deniliyor. 

Bunun dışında bu faaliyetleri yapanlar varsa 
efendim, biraz evvel değindiğimiz gibi; mesela, at ya
rışlarını Jokey Kulübü düzenliyor, sanki o vergiyi 
onlar vermeyecekmiş izlenimi oluyor. Baştaki, bu 
«Genel ve katma bütçeli idareler ve il özel idarele
ri ve köyler» ibaresini koymaktaki amaç ne acaba? 

IBAŞKAN — Hükümet Temsilcisi, buyurun. 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, şim-
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diki uygulamaya göne ve öngörülen sisteme göre, 
belediye biletle girilen yerlerde kullanılacak olan bi
letleri kendisi başlangıçta soğuk damgayla damgalı
yor; bilet bedeli üzerinden alınması gereken vergiyi, 
eğlenceyi tertip eden kuruluştan peşin olarak alıyor. 

Eğer bu işi resmi bir kuruluş yaparsa, bu tür pe
şin vergi ödemeye gerek yoktur diye düşündük ve 
«Onlar bu tür faaliyetler dolayısıyla sattıkları bilet
lere isabet eden vergiyi ertesi ayın 20 nci günü ak
şamına kadar gelsinler, belediyeye yatılsınlar» de
dik; ama diyelim ki, bir sinema kullanmadığı biletle
ri yahut da kullanma ihtimali olan biletleri, gidiyor 
belediyeye soğuk damgayla damgalatıyor ve soğuk 
damgayla damgalama karşılığı bilet bedelleri üze
rinden tahsil edilmesi gereken miktar belediyece pe
şin olarak alınıyor. Biz, bu tür kuruluşları peşin öde
me mecburiyetinin dışında tutmak için bu fıkrayı ek
ledik Sayın Başkanını. 

Arz ederim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir tereddüt kal
mamıştır efendim. 

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

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Komisyona iade edilen 316 nci maddeyi, istisna
lar maddesini okutuyorum: 

istisnalar : 

MADDE 36. — Aşağıda yazılı yerlerde ve şekiller
de tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır. 

1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; 
hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, 
rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, 
doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, 
prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler 
evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korun
maya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk 
yurtları ve bunlara bağlı iş yerleri gibi sosyal yardım 
kuruluşlarında, 

2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma 
açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadet
hanelerde, 

3. 'Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bun
ların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pav
yonlarda, 

4 Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten 
dağıtım ve istihsal müesseselerinde. 
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BAŞKAN — Evet, bundan evvelki maddede «has
taneler» deyip, geçmişti. Sağlık müesseseleri olarak 
şimdi bakın neler çıktı. Yalnız «hastane» deseydik 
ötekilerinin hepsi bu vergiyi verecekti; şimdi bunların 
hepsi içine girdi. 

36 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yök. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, 38 nci maddenin görüşülmesine geçiyoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 38 nci 
maddede iki alternatif vardı; maddeyi okuitmadan 
önce, Komisyonun bu konudaki izahatını dinlesek.. 

'BAŞKAN — Evet, evvela Komisyon izahat ver
sin; buyurun. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 38 nci 
maddeyi iki şekilde düzenledik. 

Birinci alternatifte; eski 5237 sayılı Kanundaki 
uygulamaya ilişkin olarak ve bu uygulamadaki esaslar 
dikkate alınarak düzenlenmiştir bu madde. 

İkinci alternatif ise, 19.4 . 1981 tarihinde çıkan 
Gider Vergileri Kanunundaki düzenleme esas alın
mıştır. Bu iki alternatifi tensiplerinize sunmayı uygun 
gördük. 

BAŞKAN — Yani, şunu demek istiyorsunuz: 
Eğer bütün müesseselere % 5 koyarsak, istihsalde bil
hassa sanayi müesseselerinde büyük rakamlara ulaşır 
ve üretilen mallara inikas eder. 

İkinci alternatif de, zannediyorum imal ve istihsal, 
'taşıma, yükleme, boşalltma, soğutma, telli ve telsiz 
telgraf ve telefon rriüraselesi işlerinde tüketilen elekti-
riğin satış bedeli üzerinden % l'e indiriniz, diğerleri 
% 5. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Birisi Gider Vergisi Kanununa 
göre düzenlemedir Sayın Başkanım. Yukarıdaki Bele
diye Gelirleri Kanunundaki düzenleme esas alınmış
tır. 

BALKAN — 1 nci alternatifte de % 1 var. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 1 nci 
madde sınıflı olarak sanayii ve maden ergitmesinde 
kullanılan enerjiyi kapsamaktadır. 

İkinci maddede, Gider Vergisine paralel olarak hi
maye etmök istediğimiz başka hizmet dalları dahil, 
(taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma ve muhabere sis-
'temlerinde kullanılan elektriktir. 
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O balkımdan, eğer uygun görülürse, 1 nci unsur 
olarak 2 nci alternatifte, Gider Vergisinde de kapsa
mlın geniş tutmaya gayret ettiğimiz deyimi almada 
fayda vardır. 

(Buradaki bir ikinci unsur: Evvelce üç parti halin
deydi, % 5, % 2,5 ve % 1 gibi sarf edilen enerjiye 
göre. Şimdi, sanayide ve korunmaismı düşündüğümüz 
'hizmetlerde kullanılan elektrikten % 1 alsınlar, diğer
lerinden, ev ve diğer aydınlatmada tüketilen elektrik
ten % 5 alsınlar diyoruz. 

O bakımdan, bana göre ikinci alternatif daha uy
gun bir çözüm yolu gelir. 

BAŞKAN — Komisyon da ikinci alternatifi mi 
benimsiyor?.. 

MUHABERE YARlBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet hangisini benimsiyor efen
dim?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — İkinci alternatifi efendim. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Şu hususu arz 
edebilir miyim Sayın 'Başkanım? 

Oranlarla ilgili olara!k bu şekilde kademelenıdirme 
yapılması uygundur efendim. Sanayide kullanılan elek
trikle, diğer alanlarda kullanılan elektriklerin birbi
rinden farklı tarifelere tabi tutulması yerindedir, zo
runludur. Zaten her iki kanunda bunu böyle öngör
müşler. 

Arz etmek istediğim husus oranlarla ilgilidir. 

BAŞKAN — Yani, 1% 2,5 hangisi olsun? Sayın 
Bakan ve Genel Müdür 'ikinci alternatifi uygun bul
dular. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, ben sade
ce oran üzerimde dikkatinizi belli ölçüde çekmek için! 
arz ediyorum, 

Akaryakıt Tüketim Vergisinde biz 1 Kg. fuel - oil' 
den 1Q kuruş vergi alıyoruz. 1 Kg. fuel - oil 4 kilo 
vat/saat elektrik enerjisi oluyor efendim. Dolayısıy
la biz fuel - oil olarak bir akaryakıtın kullanılmasıyla 
elektriğe dönüştürülüp kullanılması arasında belli 
bir dengeyi öngörmek zorundayız. 100 ve 500 lira ola
rak geçmişti malumâliniz Akaryakıt Tüketim Ver
gisi; şimdi elektriğin kilovat/saatinden halihazır fi
yatlara göre <% 5, % 2,5 ve % 1 oranlarıma göre biz 
40 kuruştan 10 kuruşa düşecek miktarlarda vergi 
alacağız. Gider Vergileri Kanununda Yüce Konse
yin son yaptığı değişiklik... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, önümüze iki al
ternatif getirilmiş; siz ayrı bir alternatif mi öneri-
yorsunuz? 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Hayır; Şöyle arz edeyim efendim: % 5, % 
2,5 vergi; meselâ maden tasfiye ve izabe eden mües
seseler hiç vergi ödemiyorlardı; şimdi'% 1 ödeyecek
ler efendim. 

BAŞKAN — Tamam, biz de onu diyoruz zaten. 
O halde, 38 nci maddeyle ilgili ikinci alternatifi oku-
Ituyorum: 

Nispet : 
MADDE 38. — Elektrik ve Havagazı Tüketim 

Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır. 
a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, 

soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi 
işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden 
yüzde 1, 

b) i(a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketi
len elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5, 

c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5, 
(BAŞKAN — «'Maden tasfiye ve izabesi» buraya 

konmamış, o şimdi ı% l'e mi giriyor, imal ve istihsa
lin içine mi giriyor? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) —• Evet Sayın Başkanım, «İmal1 

ve istilhisaUro içine giriyor. 
•BAŞKAN — Yukarıda sayılmış, burada sayıkna-

dığı için «İmal ve is'tihsabin içine giriyor. 
38 nci madde üzerinde 'söz almak isteyen var mı 

efendim? Buyurun Orgeneral Saltık, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Elektrik tüketimini 
tercih ettiren bir yaklaşım oluyorsa bu düzenleme, 
Maliye Bakanlığı Temsilcisinin görüşünü dinlemekte 
fayda var. Yani, elektrik tüketimini teşvik eden bir 
vergilemeye gitmeyi isteyerek yapmadık bunu. Bu 
oranı '% l'e indirmek elektrik kullanımını dengesiz 
olarak teşvik ederse, o vakit sanayide daha büyük 
sıkıntılarla karşılaşırız. Onu iyi değerlendirmek lâzım, 
özür dilerim, şimdi mevzu bu şekilde geldi, ondan 
da rahatsız oldum. Onun için bir kere daha incele
mekte yarar var. 

BAŞKAN — Bu,'% 2,5'tu evvelce. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Hükümet tasarısında tek fiyat 
vardı,'% lO'du efendim. 

BAŞKAN — Siz 1% 2,5'a indirdiniz? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — % 2,5'a indirmiştik Sayın Baş-
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kanım. Burada bu ı% 2,'5'u % l'e indiriyoruz. Bunu 
da şunun için yapıyoruz Sayın Başlkanıım: Seydişehir, 
Antalya ve 'Elâzığ tesisleri var. Seydişehir Alümin
yum Tesisleri senede 2 milyar kilovat/saat elektrik 
tüketiyor. Antalya 150 milyon Ikilovaıt/saat, Elâzığ 
'ise 100 milyon kilovat/saat 'elektrik tüketiyor. Maden 
İzabe ve ergitlme tesislerinde devletin yaptığı* bir des
tekleme var. Örneğin buralara elektriği 4 lira yerine 
2 liraya veriyor Sayın Başlkanıım/ Gider Vergisi Ka
nununda maden izabe ve ergitme için tüketilen elek
trik istisnalar maddesine alınmıştır, onlardan hiç 
vergi alınmıyordu. Biz burada '% 1 olarak vergi koy
duk. Sebebi de şu efendim: 

Seydişehir Alüminyum Tesisleri gelişiyor. Fab
rikanın o şehre getirdiği 'birçok sorunlar var, altyapı 
tesisleri var. Hiç olmazsa Seydişehir Belediyesi gibi 
'bir yer bu elektrikten biraz para alisin ki ıbu sorunlara 
çözüm bulsun. Tahmin ediyorum bu 100 milyon li
ra civarında oluyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — % He? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet % l'le. Eğer bu oran 
% 2,5 olursa 215 milyon Sayın Başjkanımı, % 5 olursa 
430 milyon. 

BAŞKAN — Saltık, bu gibi fabrikalar mecburi 
elektrik tüketecek; başka türlü çalışması miümlkiün 
değil. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Benim endişem fab
rikalarda değil de küçük imalâthanelerde. Eğer bu şe
kilde % 1 vergilendirme, akaryakıt veya kömür yerine 
elektiriği tercih eden küçük sanayie, küçük imalata 
yönelik tercih olursa, bunu kastediyorsa arkadaşım, 
iyi hesap etmek lazım bunu. Onun için ben rahatsız 
oldum % l'den efendim. 

BAŞKAN — Evet. Bunun için ne diyorsunuz? 
MUSTAFA GÖRSON (ihtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Şöyle arz edeyim 
Sayın Başkanım: Ben elektrik aleyhine bir durum 
oluyor diye arz etmek istemiştim, fakat tam toparla-
yamadım galiba. Eğer diğ^r etkileri (0) farz edersek, 
bu vergi oranlarıyla fu'el - oil lehine, elektrik aleyhine 
bir yaşlaşımımız oluyor. Elektrikten daha fazla vergi 
alıyoruz, fuel - oil'den belediye için daha az vergi alı
yoruz'. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O Halde kalsın, me
sele kalmadı. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

38 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi bir evvelki birleşimde kaldığımız yerden 
'görüşmelere devam ediyoruz. 

45 nci maddeyi okutuyorum1: 

İKİNCİ KISIM 

Belediye Harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Temizleme ve Aydınlatma Harcı 

Konu : 
MADDE 45. — Embık Vergisi Kanunu mevzuu

na giren bina ve arsalardan belediye sınırları ve mü
cavir alanların içinde bulunanlar, Temizleme ve Ay
dınlatma Harcına tabidir. 

BAŞKAN — Bu harç, evvelce «tenvirat ve tanzi
fat» dediğimizdir değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Vaktiyle vardı, bir ara kalkmıştı; 
şimdi tekrar konmuş oluyor. 

45 nci madde üzerinde döz almak isteyen var mı 
efendim? 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Arsalar da eskiden 
(beri dahil miydi acaba Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Evet, ev yapılmamış arsalar?.. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti

sas Komisyonu Üyesi) — Evet, arsalar dahildi Sayın 
Başkanım. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Eski, 51237 sayılı 
Kanunun «Temizleme ve Aydınlatma Resmi» diye 
9 ncu maddesine göre değerinin binde 5'i oranında 
tabi idi efedim. 

Yalnız şunu da arz etmem gerekiyor efendimi: Tah
rir Usulü zamanında iratlı arsa, iratsız arsa ayırımı 
vardı. İratlı arsalara Temizleme ve Aydınlatma Resmi 
tahakkuk ettiriliyordu. 

BAŞKAN — Ne demek o iratlı arsa? 
MUSTAFA GÖRSON (ihtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — İrat getirme ihti
mali olanları iratlı arsa olarak mütalaa ediyorlardı 
efendim. 
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BAŞKAN — Yani ekilen, balhçe falan yapılan ar
saları mı? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Karpuz sergisi yapı
lan, seyyar satıcılara verilen, mahrukat deposu olarak 
kulanrianlar. 

BAŞKAN — Böyle bir şeyde kullanılmayıp da 
borriboş duranlar vermeyecek mi? 

MUSTAFA GÖRSON (Übtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, tahrir 
sırasında beliren duruma bağlı olarak. Malumulâliniz 
şehrin içindeki bir arsanın irath veyahut iratsız olup 
olmadığını zaman içerisinde izlemek gereikiıyor. Belli 
bir an iratsız iken daha sonra iratlı hale gelebiliyor. 

'BAŞKAN — Belediyeler bunu taıkip edecek; o ar-
tı'k belediyelerin işi. 

45 nci madde üzerinde başlka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim, Orgeneral Erisin. 
ORGENERAL NURETTÎ NERSÎN — Eskiden 

iratlı veya iratsız diye bir kayıt var idi ilse ve buraya 
da öyle bir kayıt konmazsa, o zaman hepsinden a'lına-
calk demektir. 

BAŞKAN — O zaman «Kanun mevzuuna giren 
bina ve iratlı arsalardan» demek lazım. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım; 
1972'de Emlak Vergisinde beyan usulüne geçildiği 
için tahrir usulü kaldırıldı. Dolayısıyla biz şimdi han
gi arsanın iratlı olduğunu, hangi arsanın iratsız oldu
ğunu tespit baikımından güçlük, ya da imkânsızlık içe
risindeyiz. 

BAŞKAN — O halde çıkaralım bunu. 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Zalten bizim dü
zenlememizde iratlı arsa, iratsız arsa ayırımı yoiktu 
efendim. Bütün arsalar binde yarım nispetinde Te
mizleme ve Aydınlatma Harcına tabi tutulmuştu. 
Ben 1972 yılından evvelki uygulamayı arz ederken, 
«iratlı arsalarda değerinin binide »beşi oranında Te
mizleme ve Aydınlaitma Harcına tabi tutulmuşlardı» 
diye arz etmiştim. 

BAŞKAN — Arsadan niye alıyoruz, onu anlamı
yorum. Bir adamın arsası var. Kendisi burada otur
muyor, başka yere gitmiş. Arsasına da çöp dökmüş
ler şimdi. Bir de para verecek adam. Manâsız bir şey 
oluyor. 

Ne verecek binde yarım? 

I MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (thltisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, yaptığımız 

I düzenlemede oribimde yarım. Arkadaki maddede ge
lecek. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye-
I si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Binde 0,5. 

BAŞKAN — Bir şey değil. 
Başka söz almak isteyen efendim var mı?.. 
45 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
46 nci maddeyi okutuyorum: 
Mükellef : 
MADDE 46. — Emlak Vergisinin mükellefi olan

lar, Temizleme ve Aydınlatma Harcının da mükelle-
ıfidirler. Mükellefiyet, Emlak Vergisi mükellefilye'ti-
nin başlaması ile başlar; bitmesi ile sona erer. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

46 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum: 
ıMuaflıMar : 
MADDE 47 — Emlak Vergisinden daimi veya 

geçici olarak muaf olan bina ve arsalar, Temizleme ve 
Aydınlanma Harcından da muaftırlar. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde sıöz almalk is
teyen var mı?.. Yok. 

47 nci maddeyi oylarınıza sunuıyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul ediltoiştir.., 

J 48 nci maddeyi okutuyorum: 
Matrah : 
MADDE 48. — Temizleme ve Aydınlatma Har

cının matrahı, Emlak Vergisi Kanununa göre belirle
nen vergi değeridir. Şu kadar ki mevzuatla tasarrufu 
kısıtlanan bina ve arsalarda matrah; kısıtlamanın de
vam ettiği sürece tespit olunan vergi değerinin yüzde 
10'udur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz; bu
yurunuz. 

MUSTAFA GÖRSON (ihtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
(Üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsaların 
'tasarrufu kısıtlanmış sayılıyor. îmıar Kanunu ve mev
zuatı gereğince belirli bazı yerler yeşil saha.. 

BAŞKAN — Çocuk bahçesi..,, 
MUSTAFA GÖRSON (thtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Onlarım tasarrufu 
'kısıtlanmış sayılıyor. Ek ve değişiklik yapılmasına izin 
verilmeyen bina için de yine aynı şekilde «tasarrufu 

i kısıtlanmış bina» deyimi kullanılıyor. 
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Ayrıca son zamanlarda Eski Eserler ve Anıtlar Yük-
'sek Kurulu, anıt, külliye, sit, tarihi siıt, doğal sil diye 
Ibelli bazı kararlar veriyor Kültür Bakanlığı Resmi Gaze
tede de ilan ediyor; bunlarda da gayri menkul sahip
lerinin herhangi bir şekilde tasarruf hakları olmuyor. 
Bunlar da «tasarrufları kısıtlanmış gayri menkul» me-
yanında mütalaa ediliyorlar. 

•BAŞKAN — Bunlardan daha mı çok alıyoruz 
biz? 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Onda dokuzunu 
affediyoruz, onda birini alıyoruz. 

BAŞKAN — Matrahın yüzde onunu alıyoruz. 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Matrahın % 10' 
unu vergiye esas kalbul ediyoruz, dolayısıyla vergi 'kü
çülüyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 48 nci madde üzerinde 
söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

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

49 ncu maddeyi okutuyorum: 
Nispet : 
MADDE 49 — Temizleme ve Aydınlatana Harcı, 

vergi değerinin binalarda binde l'i, amalarda binde 
0.5'idir. Ancak mesken olarak kullanılan binalarda 
harç tutarı, 18 000 TL.'nı aşamaz. 

BAŞKAN — Harcı bu kadar tutan oluyor mu? 
18 bin lirayı aşan öyle binalar var mı? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, buna bir ör
nek vermek gerekirse Pemıbe Köşk, Boğaz'daki bazı 
yalılar, değerleri çok yüksektir. 

BAŞKAN — Binalardan kastınız apartman mıdır, 
daire midir? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Kîmisyonu Üyesi) — Mesken olarak bina efendim. 

BAŞKAN — Peki, olimaz bu. Binalar dediniz mi 
25 - 50 daireli bir apartüman bir tek bina sayılır. O 
zaman «18 000 lirayı aşamaz» deyin. 

Buyurun. 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Emlak Vergisi 
mevzuatına göre bunları belirliyoruz. Emlak Vergisi 
mevzuatına göre bağımsız bölüm olarak kat, bina ka
bul ediliyor. Dolayısıyla her bağımsız bölüm kat için 
18 bin lira ayrı ayrı geçerlidir efendim. 

BAŞKAN — Yoksa benim dediğim gibi kabul 
ederlerse, yarın Danıştaya giderler, «tuna» lafı geçi-

BAKANI ŞAHAP 

yor burada derler; tamam binadır, o halde apartmanın 
hepsi bu kadar verecektir derler, kurtarırlar işi, 1'8 bin 
lirayı da geçmez. 

O halde bu da zapta geçmiş oldu. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, lafzı 
lönemli, zabıt ayrı konu da. «Bina ve apartman daire
lerinde» diyelim. Çünkü dükkânlar da var. 

BAŞKAN — Niye demiyoruz? Garantili olsun. 
Çünkü geçenlerde böyle bir şey oldu. Eskiden çıkan 
kanunlarda zabıtlarda geçtiği halde Danıştay kabul et
medi. Onun üzerine değişitirm'elj: zorunda kaldık. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ 

KOCATOPÇU — Sayın Baskanim, «iB'ina, daire ve
ya mağazalarda» dense, «mağaza» tabirini de kul-
lansak, daha iyi olmaz mı? Çünkü buralardakilerin 
'birçokları mağazadır, işyerİdir. 

BAŞKAN — İşyerlerinde... Tabii onlar da dahil. 
Buyurun. 
(MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Malliye Bakanlığı Tem'silcisi) 
«Ibinallarda» dedikten sonra bir 
apartman ise apartman dairesinden) deyip parantezi 
kapatırsak zatıâlinizin işaret ettiğ) nokta, da halledil-' 
miş olur. 

BAŞKAN — Peki dükkânlar?! 
MUSTAFA GÖRSON (IhtisJs Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, bunu 
mesken olarak kullanılanlar içir} öngördük. İşyeri 

— Sayın Başkanım, 
baranttez açıp (Bina 

pinde biri oranında 
talb'idir. 

kullanılan binalarda1 

olarak kullanılanlar değerinin 
limitsiz olarak temizleme harcına! 

Belediyeye daha fazla külfet yüklüyor diye müta
laa ettik. Zaten bu sınırlamayı dq. mesken için getir
dik. 

BAŞKAN — Mesken olarak 
koyduk zaten; «Ancak mesken ofarak kullanılan bi
nalarda» dedik. 

ORGENERAL HAYDAR SİALTIK (Miffi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) —[ 
anlayamadım Sayın Başkanım; bik verginin nispetini 
veriyoruz binalarda. Dükkânları ayrıca bir... 

BAŞKAN — «Temizleme ve Aydınlatma Harcı, 
vergi değerinin binalarda...» orada da var yine, «bi
nalarda» diye geçiyor, «... binalarda binde l'i, arsa
larda binde 0,5^ir.» Orada tarif ettik. 

/Buyurun. 
MUSTAFA GÖRSON (thtisai Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 4— Mağazanın mes
ken olarak kullanılması mümkün Ideğil efendim. 
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İBAŞKAN — Mağazalar hangi maddede geçiyor? 
Şimdiye kadar geçmedi. 

MUSTAFA GÖRSON (Ih'tüsas Komisyonu Üye-
4i - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, şöyle 
arz edeyim : Bina dendiği zaman arzın üzerindeki1 

her türlü salbit tösMer bina kavramının içerisindedir; 
dolayısıyla mağaza da onun içerisinde, apartman da 
onun içerisinde, fabrika binası da onun içerisinde, 
sabit tesisler de onun içerîsindie. Bina hepsini kapsı
yor. Mesken olarak kullanılan binalar için, binanın 
yahut da, meskenin özel durumu nedeniyle olağanüstü' 
bir değer kazanması halinde vergi değerine bağlanan 
bir Temizleme ve Aydınlatma Harcı ortaya konduğu 
zaman anormal rakamlar ortaya çıkmasın diye bu 
limiti getirdik efendim. 

(Mesela Pembe Köşk'ün Kavaklıdere Emlak Vergi 
Dairesinde beyan edilmiş değeri 150 milyon lira civa
rındadır. Eğer biz değerin binde biri oranında Temiz
leme ve Aydınlatma harcı alırsak, Pemlbe Köşkten, 
olağanüstü rakamlara varır. Onun için mesken olarak' 
kullanılanlarda belli bir limit getirme ihtiyacı var. 

BAŞKAN — Kışlalar dahil mi bunun içine? 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi)' — Kışlalar Emlak 
Vergisinden muaf olduğu için, bundan da muaf efen
dim. 

İBAŞKAN — Fabrikalar. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 

KOCATOPÇU — Fabrikalar dahil olduğu zaman Sa
yın Başkanım, bugün bir fabrikanın değeri yalnız 
binası değil ki. Binasının içindeki malzeme ile bera
ber değerini mütalaa ettiğimiz zaman, 5 milyar lira
lık bir yerde 5 milyon lira temizleme harcı vere
cektir. 

BAŞKAN — Kaldı ki, belki de fabrika kendisi 
temizliyordur onu. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Kendisi temizlemeye mecburdur. 
Burada bir düzelecek nokta var. 

BAŞKAN — Onu ne yapacağız? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Emlak Vergis'i olarak, fabrikanın tezgâh, işletmeye 
Emlak Vergisi olarak, fabrikamın tezgâh, işletmeye ait 
malzemeleri b^his konusu değil burada. Verdiği beyan
namede net bina olarak ne miktar göstermiş ise onun 
bahsi geçen oranı ve o da 18 bîn lirayı geçmeyecek. 

BAŞKAN — Hayır, o meskende 18 bin lirayı geç
meyecek. Onda yok. Onlarda da bir kısıtlama getir
mek lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Aydınlatma Ver
gisi vermiyorlar mı fabrikalar? 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Kalkmıştı efen
dim. 

Sayın Başkanım, bu düzenleme yapılmadan evvel 
1972 yılında beyan usulünden tahrir usulüne geçtiği
miz zaman, 5237 sayılı Kanunla Temizleme ve Ay
dınlatma Resminin alınacağı bazın tespit olanağı kal
madı. İrat sistemine, takrir sistemine bağlı olduğu 
için; takrir sistemi yürürlükten kalkınca 1972 yılın
dan beri Temizleme ve Aydınlatma Resmi alamıyor 
belediyeler. 

Halihazırda eğer alabilseydiler, resmi ve özel bi
nalardan da vaktiyle düzenlenmiş hüküm gereği, Te
mizleme ve Aydınlatma Harcı alınırdı. Diyelim ki 
Başbakanlık binasından, diyelim ki Meclis binasından 
Temizleme ve Aydınlatma Resmi alınması gerekiyor 
5237 sayılı Kanunun halen uygulanamayan hükmüne 
göre. 

BAŞKAN — Aydınlatmayı anlamadım; biraz ev
vel zaten elektrik üzerinden % 5 vergi koyduk, elek
trik parasını yatırırken % 5'de vergisini veriyor; bu
radaki aydınlatma ne oluyor, onu anlayamadım? 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sokakların aydın
latılması, civarın aydınlatılmasıyla alakalı bir husus
tur. 

İBAŞKAN — Onu geçen sefer de konuştuk, hiç ay
dınlanmayan sokaklar da var. Bazı günlerde hiç yan-
mıyor, mesela elektrik kesintisinden yanmıyor; yine 
vergisini almaya devam ediyor. Bu çok garip oluyor. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
halihazırda bina ve arsa olarak bizim 9,4 milyon mü
kellefimiz vardır. Bu 9,4 milyon mükellefin üst üste 
senede ödedikleri Emlak Vergisi tutarı 600 lira. Yani 
bize Emlak Vergisi mükellefleri, mükellef başına 600 
lira para ödüyorlar. Bu binde bir oranı, eğer dörtte 
biri mesabesinde olsa Temizleme ve Aydınlatma har
cı olarak I50*şer lira ödeyecekler. 

BAŞKAN — Onu düzeltelim efendim. Yani, bu
nu veriyor diye başka vergiler ihdas etmeye gerek yok. 
Onu kontrol etsin, yanlış veriyorsa, 600 lira veriyorsa 
gitsin kontrol etsin düzelttirsin. Kontrol mekanizma
mız yok ondan. Şimdi kontrol mekanizmamız yok di
ye iki türlü vergi alıyoruz. 
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Zaten, ister mesken olsun, ister işyeri olsun, ne 
olursa olsun, elektrik sarfiyatı üzerinden aldığı vergi, 
sokaktaki aydınlatma için olması lazım. Çünkü evinin 
elektriğini bağlatırken zaten belediyeye götürüyor bir 
para yatırıyor. Yatırmaz mı saatini açtırırken? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Teminat olarak yatırı
yor. 

BAŞKAN — Elektrik, havagazı, su için muhakkak 
bir para yatırılır; başka türlü bağlamaz. Onu zaten 
alıyor. Ayrıca, sarfiyattan alınan para var. Belediye
nin bir hizmeti yok artık, TEK'in vazifesi var, TEK 
veriyor elektriği, belediye vermiyor ki. Sokakların 
aydınlatılması için olur işte o. Bir de bu aydınlatma 
parası bence manasız. 

Temizlemeye aklim eriyor, çünkü temizliyor. Ha
kikaten temizliyor; evinin önünü temizliyor, sokağı 
temizliyor, çöpleri topluyor. Sayın Bakanın dediği gi
bi fabrika, gazete idarehanelerini ele alalım : Gazete 
matbaası gazete çıkarıyor, bina üzerinden verdiği ver
ginin değeri nedir? Bilemiyoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Binanın arsa üze
rinden vergisi matbaası değil. 

BAŞKAN — Emlak Vergisinin binde biri verile
cek. Ayrıca, içeride sarf ettiği elektrikten de verecek. 
Dünyanın elektriğini sarf ediyor, ondan da verecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ne bekliyorlar 
bundan acaba efendim? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, İstanbul'un 
sadece temizleme ve aydınlatma işlerine 5 milyar lira 
para harcanıyor. Ankara'da - çıkarttırdık hesabını -
temizleme ve aydınlatma işleri için sarf edilen senelik 
2.2 milyar liradır. 

İBAŞKAN — Hayır, o değil. «Bundan ne bekle
niyor» diyor Sayın Saltık. 

MUHABERE YARBAY ALTTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Bundan tüm belediyeler için 
2.3 milyar bekleniyor. 

BAŞKAN — Onun için o kadar sarf ediyor de
diniz, diğer vergileri de var. O zaman diğerlerini ve
ya bunu kaldıralım, yani hangi işi yapıyorsa ona ait 
bir vergi koyalım. Gelir Vergisinden % 5 alıyor. Şim
diye kadar bir sürü vergiler koyduk. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Açık kaldığı için 
geri dönmek zorunda kalıyor. 

I BAŞKAN — Açık kalışının sebepleri var efendim. 
I Belediyelere bu kadar personel doldurulursa, tabii 
I açık verir. 
I Bu gelirleri çoğaltalım, serbest bırakalım belediye-
I leri, bu kadar daha işçi alır. 
I Buyurun. 

IBİLGtN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi An-
I kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Tev

zi yasasının bize getirdiği, 'devlet gelMerinin '% 5' 
I inden dolayı 1981 Mart ayında aldığımız miktar, yasa 
I uygulanmadan önceki miktardan 39 milyon fazladır. 

BAŞKAN — Bir ayda? 
IBÎLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Hayır efendim; Şubat 
ayı itibariyle, eskiyle yenisini mukayese ettiğimiz tak
dirde. Gelir Vergisi ertelendi denildi, nisan ayında 
belki bu rakam büyük olabilir, o bakımdan yanıltıcı 
olabilir; fakat Ankara Belediyesine isabet eden gelir 

I artışı 39 milyon lira. 
I BAŞKAN — Bu meskenlerde koyduğumuz aza

mi limit gilbi, diğerlerinde de bir azami M i t tanımak 
I lazım. Bir şey koymak lazım. Eğer 'koymazsak, denil

diği gibi yüzbinleri bulur. 

MUSTAFA GÖRİSON (İhtisas Komisyonu Üye
si 'Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 'Başkanım-, 

I belediye gelirleri ile ilgili olan ve eski Sayın Cumhur-
başkanıımız tarafından vakti zamanında veto edilen 
kanunda, Temizleme ve Aydınlatma Harcının oranı 
Emlak Vergisıiriinı % 50'sidir, yani bizim sistemimi
ze göre % Ö2'ye tekabül eder. Bazı yerlerde, arsalar
da ı% 03'e, % 05'e çıkar. Buna ilaveten, nüfusu 300 

I bini geçen yerlerde bu miktarı bir misline kadar ar
tırabilmesi için Balkanlar Kuruluna özel yetki veril
miş, veto ©dilen kanunda. Ayrıca, çöp bakımımdan, 
olağanüstü şekilde fazla çöp çıkaran yerler için... 

BAŞKAN — Ben onu söylemedim, öyleleri de 
var tabii. Bir yer var ki hiç pislik yapmaz; eczane. 
Eczanenin ne pisliği vardır? Hiçbir şeyi yoktur; ama 
öbür tarafta manav dükkânı; her gün marulu., sebze
sini önüne yığar... 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üyesi 
Maliye 'Bakanlığı Temsilcisi) — Daha sonra, «'Mali 
İstikrar Kanun Tasarısı» diye Bakanlar Kurulunda 
kabul edilip vaktiyle Millet Meclisine sevk edilmiş 
Ikanun tasarısında da Temizleme ve Aydınlatma Har
cı miktarı Emlak Vergisinin >% 50'sidir efendim. O 

I da bizim sıistem'imize göre değerin<% Ö2'si ile, % 05'i 
arasında değişiyor, yani bunların iki misli, hatta iki 

I mislinden de fazla, 
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İBAŞKAN — Efendim, ne olursa olsun, madem
ki mesken olarak kullanılan yer için bir azami limit 
getirdik, diğerinde de böyle bir limit getirmeye ihtiyaç 
var. Bunun için de 'bizim Komisyon, İstanbul, Ankara 
ıgibi büyük şehirlerde veya diğer sanayi bölgelerinde 
yatırılan Emlak Vergilerini tespit etsinler, baksınlar, 
en çok ne 'kadar veriliyor? Böyle yüzbinleri bulan 
Temizleme ve Aydınlatma Vergisi çıkmasın karşımıza. 
Yarın öbür gün başlar gazetelerde, «Efendim ben şu 
kadar vergi veriyorum» diye. Yeniden düzeltme 
lüzumunu tıisisetmeıyelim, Onun için bu madde Ko
misyonca bir defa daha incelenmeli ve bu şekilde, 
nasi meskenlere koymuşsafc, diğerlerine de bir azami 
limit getirmek zorundayız. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üyesi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım bir 
hususu arz edeyim. Büyük Ankara Otelinin' - şimdi 
yanlış hatırlamıyorsam! - Emlak Vergisine esas değe
ri 150 milyon lira. Bizim sistemimizle göre Büyük An
kara Otelinin bir senelik ödeyeceği Temizleme ve 
Aydınlatma Harcı 150 bin lira olacak efendim. İstan
bul Belediyesinin daima Hilton Oteli ile ilgili olarak 
yaklaşımları var. efendim. Hilton Otelinin vergi de
ğeri ile hesaplanan Temizleme ve Aydınlatma Harcı 
Ve Hilton Otelinin günde çıkardığn çöp miktar: ola
ğanüstü... 

BAŞKAN — Tamam, baksınlar, böyle bir şey 
yoksa, mesele yok. Bliımizde rakamlar olsun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Büyük örnekleri 
alalım, fabrikaları alalım. Komisyon bu konuyu 
tekrar incelesin ve bir istatistikle gelsin. 

İBAŞKAN — Buyurun. 

AHMET SENVAR DOĞU (İhtisas Komisyonu 
Üyesi Maliye Bakanlığı Temsilcisi )— iSayın Başka
nım, bu ödenen «Ayni Vergi» dediğimiz vergilerin, 
firmalar tarafından defterlere gider yazılması her za
man rnüımkündür. Gelir Vergisi veyahut Kurumlar 
Vergiside bunu gider yazacaklardır. Gider yazınca, 
.% 50 oranında zaten bunu devlete yükleyeceklerdir 
Kurumlar Vergisi mükellefleri. Uzun boylu vergi yö-
nündende bir yük getirmeyecektir. Gider yazma im
kânları var, gider yazacaklardır bunu. Şahıs firmaları 
için de aynı şekilde. Mesela Büyük Ankara Otelini: 
arkadaşımız misal olarak verdi; ödediği vergiyi mas
raf olarak defterlerine yazması mümkün efendim. % 
50 Kurumlar Vergisi olduğuna göre, ki tabii ki değil, 
tabi olanlar için söz konusu,'% 50Tyi, yarısını bunu 

nihai vergilendirme biçiminde alacağız. Bunun dev
lete katkısı % 50 oranında olacak, alacağımız mik
tar; öteki % 50'«ini devlet üstlenımiş olacak. 

BAŞKAN — Buna bir baksınlar, buna ben takıl
dın^ 

49 ncu maddenin Komisyona iadesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil-
müştıin 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Sayın Başkanım, çalışma esnasın
da bir yararı olur diye arz edeceğim. 

Şimdi birçok büyük sanayi kuruluşları kendi fab
rikalarının dışında anayola kadar olan ışıklandırmayı 
ktendilteri de yüklenmişler. Ona rağmen bu kadar bü
yük bir külfet altında kalırlarsa, ki önıemlli bir nokta; 
bu bir. 

2. Yakında yeniden değerlendirme konusu yapa
cağız. Bundan evvel 10 milyon liraya kurulimıuış bir 
tJesls, belki bu sefer 500 milyon lira bir değer ilhraz 
edecek. O takdirde bu 500 milyon lira üzerindleın vergi 
olduğu zaman, bugün ufak görünen rakamlar yeniden 
değerlendirmeden sonra çok büyiük rakamlara baliğ 
olacaktır. Bunun da nazarı ifiilbare alinmaisı faydalı 
olur. Büyük sanayi kuruluşları için, endişem vardır. 

BAŞKAN — Tabii, 150 milyon demiş; acaba bu
günkü değeri 150 milyon mudur Büyük Ankara Ote
linin? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, sayın 
Sanayi Bakanının müsaadesiyle bir hususu arz edece
ğim. Eğer, bu yeniden değerlendirmede büyük sana
yiciler Emlâk Vergisi beyannamelerini yanlış verdi-
lerse cezalı oldular, düştüler kaldılar, ona ait bir hü
küm yok, Emlak Vergilerine işleyecekleri bir şey yok. 
Kendi öz mal varlıklarını büyütecekler Sayın Başka
nım. Bu Emlak Vergisidir sadece, Emlak Vergisi be
yannamelerinin tashih zamanı da geçti, verdik hepi
miz. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Sayın Başkanım, galiba bu suite-
fehhüm oldu efendim, ben onu arz etmek istedim. 
1970 yılında kurulmuş olan bir sanayii, diyelim ki, 
binası 3 milyon liraya kurulmuş, 7 milyon liralık da 
makinesi var içinde. Şimdi bu yeniden değerlendirme 
esasına göre bugün kurulsa ildi kaça mal olacaktı he
sabı yapılacak; enflasyonun artışıyla yeni bir seviyeye 
gelecekti. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Geme! Sekreteri) — Benim arz ettiğim 'die o 
zalten efendim, Yani, emlak için olan süre geçitli, onu 
verd'ilk, bağladık kamunda, emlalk için beyannalmiöslmi 
düzeltmeyle vermesi lazım idi; ama içerisindeki diğer 
mal varlığını yeniden değerlendirmesi lazım. 

BAŞKAN — Efendim, ben otel gibi yerler için 
böyle düşünmüyorum, otel verir. Hiç aklımıza gel
meyen bir yer karşımıza çıkar. Bir köşk dedik me
sela; Boğazda bir köşkün değeri milyonlardır; 1'8 bin 
lirayı geçmişsin dedik. Öyle bir işyeri karşınıza çıkar 
ki, değeri hakikaten çok yüksektir onun, o da Bo
ğaziçi'nde, böyle kıymetli bir yerdedir, hiç de pisliği 
yoktur, onda 50 bin lira, 100 ıbin lira senede vergi alı
rız; bunlar tetkik edilsin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
Boğaziçi'ndeki kösleri buyurdunuz. Tarihi değeri olan
lar, sahipleri buna baîkamamaktan ve vergilerinin çok
luğundan şikâyet ederek, muhtelif sebeplerle bunları 
yakmaktadırlar. Bu konunun da, eğer bununla alakası 
varsa ele alınmasında yarar var. Yazık oluyor. 

BAŞKAN — Emlak Vergisinde de konuşmuştuk 
biz bunu. Adamın bahasından, dedesinden kalmış, 
içinde de oturuyor. Halkiki değerini bildirse şimdi 4 
milyon 5 milyon hatta 10 milyondur; vergisi ne eder? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMBR — Hele bir de 
eski eserse... 

BAŞKAN — Evet, bir de eski eserse, kadıncağı
zın çıkıp başka bir yere oturması lazım. Onu verecek 
durumda değildir. 

Dediğiniz doğrudur, bu yüzden çok sıkıntı çeken-
lar vardır. Bizim esiki emekli generallerden birisinin 
yakını oturuyor böyle bir köşkte. Benim üç dört sene 
önce kulağıma gelmişti, doğru değerden bildirse ver
mesi mümkün değil Emlak Vergisini. Kendisi oturu
yor, orada. Ama, yalnız o böltgenin arsası milyonlar 
ediyor şimdi, evi bıraktık... 

Böyle bir şey karşımıza çıkmasın, onun için araş
tırmak lazım. 

Efendim, 50 nci maddeyi okutuyorum: 
Harcın Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Usulü :, 
MADDE 50. — Temizleme ve Aydınlatma Harcı 

'Emlak Vergisi Kanununda yazılı hükümler uyarınca 
Emlak Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesince, 
tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. 

BAŞKAN — «... Yetkili vergi dairesince» demiyor; 
yani, bunu belediyeler almayacak, vergi daireleri ala
cak. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Alacaklar, Maliye da
ğıtacak efendim. İfadesini böyle koymuştuk, başka ge
çen maddelerde. 

BAŞKAN — Onda da bir kayıt yok, bunu kim
lerin vereceğine dair bir kayııt yok. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Başjta var, ev sahibi 
verecek. 

BAŞKAN — Ev sahibi verecek. 
AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Beyannameyi verenler verecek. 
BAŞKAN — Efendim, 50 nci madde üzerinde söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 nci maddeyi okutuyorum: 
Harcın Dağıtımı : 
MADDE 51. — Vergi dairelerince tahsil olunan 

Temizleme ve Aydınlatma Harcı talbJsilaitı, faaliyet 
bölgesi içinde tek belediye bulunması halinde bu be
lediyeye, birden fazla belediye bulunması halinde de 
her belediyeye nüfusları oranında hesaplanıp dağıtılır. 

Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatının Ma
liye vergi dairelerince, her ay sonu itibariyle hesapla
nıp müteakip ayın sonuna kadar ilgili belediyeye ölden-
mesi mecburidir. Harcı belediyelere zamanında inltükal 
ettirmeyen vergi dairesi müdürlerinden harç tutarları 
yüzde 10 fazlasıyla tahsil olunur. 

BAŞKAN — Bundan evvel de % 10 mu demiştik? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı)— Evet Sayın Başkanımı, % 10 
demiştik. 

BAŞKAN — Peki, biz bazı belediyeleri kaldırdık, 
şube olarak bağladık; şimdi bu, o anabelediyeye mi 
ödenecek;, şubelere de ödenecek mi? 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tü
zel kişiliği olan belediyelere ödenecek, sulbe halinde 
kalmış olanın geçerliliği yok, onun da bütçesi, o ana-
belediyenin bütçesi içindedir. 

BAŞKAN — Geçerliliği yak. . . . . 
51 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok

tur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum: 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İşgal Harcı 

Konu : 
MADDE 52. — Belediye sınırları içinde bulu

nan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin saltış yap
mak veya sair maksatlarla geçici olarak işgal edil
mesi, işgal Harcına tabidir: 

1. 'Pazar veya panayır kurulan yerlerin, mey
danların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan 
satıcıları tarafından işgali, 

2. Yol, meydan, pazar, iskele köprü gibi umu
ma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat 
için işgali, 

3. IMotorlu kara taşıtlarının park dfcmeleri için 
il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak be
lediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işle-

xtil©n mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar ta
rafından işgali (2 tekerli taşıtlar hariç), 

Yukarıda sayılan yerlerin, işgali, yetkili mercile
rin iznine bağlı ol'sa bile izinsiz işgaller mükellefiyeti 
kaldırmaz, 

BAŞKAN — Maddede, iskele, köprü gibi deni
liyor; bunu nasıl işgal eder? Ora'sı zaten yasak değil 
mi? 

ORAMlİRAL NEJAT TÜMEıR — Balıkçılar 
var, orada balık satıyorlar, belki ondan böyle bir 
şey getirilmiş olabilir. 

•BAŞKAN — Oralar zaten yasak, ceza kesiyor 
ona. «İşgaliye Harcı» dedi mi, al harcını diyecek ve 
kalacak orada. Kanunda da yeri var, diyecek. 

BtLGlN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, onun 
isteğine bağlı değil. Belediye meclisleri veyahut organ
ları tarafından yasak olarak bölge ilan edildiği tak
dirde zaten oraya koyaîmaz, yakaladığı an harcını 
alır, müsadere de eder ve teribih eder kendisine, bir 
daha geldiği takdirde müsadere ettiği malini da geri 
vermem diyerek cezalandırır kendiMrii. 

'BALKAN — Köprü üzerinde böyle bir işgaliye 
olur mu? 

BİLGİN SÖYER (İhtisas Komisyonu Üyesi An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Zaten söz konusu ola
maz. 

BAŞKAN — Ben de onu diyorum; o Kaide neden 
maddeye konulmuş?1 

Buyurun Komisyon. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın ıBaşkanım, köprünün al
tında yerler var, malumunuz Galata Köprüsünün al
tında «fendim, orada da bu tip şeyler «var. 
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BAŞ/KAN — Ora,sı zaten bina, kiraya veriyor ora
yı. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Ayrıca, gazeteciler var Sayın 
Başkanım. 

'BAŞKAN — Hep yerleri var onların, öyle işgali
ye olmaz. Özel olarak ayrılmış pazar gi'bi yerleri an
ladım; «Yol, meydan, pazar», bu olur. «iskele, köp
rü» diye tasrih ediyoruz biz, yani, «Gel orada da bu 
işi yap, senden işgaliye harcı ajınz»... gi'bi oluyor. 

'KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türkiye ça
pında tabii, birçok belediyelerde köprülerde buna 'ben
zer müsaade edilen yerler olalbiür. 

(BAŞKAN — Şimdi şunu ayıralım; köprünün üze
rine bir kulübe kurdurulmuş, orada bir şey sajtıyor; 
gazete satıyor, gazoz satıyor, kibrit satıyor, sigara sa
tıyor, bu ayrıdır, işgaliye demek, bir yeri işgal etmek 
demektir. Köprünün üzerinde böyle bir şey olamaz, 
iskele üzerinde olamaz böyle bir şey. Benim demek İs
tediğim o. Varsa böyle bir şey zaten yapılmıştır, iha
leye çıkarır, kimin üzerinde kalmışsa verir ve oradan 
payını alır. 

Evet 'buyurunuz. 
MUSTAFA GÖRSON (ihtisas Komisyonu Üyesi 

- Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
şöyle arz edeyim efendirn. Bu hüküm hali hazırda, yü
rürlükte bulunan 52'37 sayılı Kanunun 2!8 nci maddesi
nin (b) fıkrasında var, izin verirseniz hemen süratle 
Okuyayım efendim : 

Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi 
umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kısmının ge
lip geçme ihtiyacını tazyik etmeyecek surette ve ge
çici olarak herhangi bir ameliye için işgal edenlerden, 
metre karesinden, 25 kuruşa kadar yol işgal resmi alı
nıyor efendini. 

BAŞKAN — Senesi kaç o kanunun? 
MUSTAFA GÖRISON (ihtisas Komisyonu Üyesi 

- Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 1948 efendim. 
Bu tür durumlarla ilgili olarak Vergi Usul Kanu

nunda da hüküm var efendim. Eğer bir faaliyet kanun
larla yasak edilmişse vergisi alınır, ama kanunlara 
göre yasak edilmiş bir faafiyeti icra ettiği için, mahsus 
hükmüne göre ona ayrıca ceza verilir. Mesela, diye
lim ki kaçakçılık yapmak; kaçakçılık yapmak ka
nunlara göre suç olan ve yapıtmattiası gereken Ibir 
eylem. Ama, bir kişi kaçakçılık yaparken yakalandığı 
zaman, kaçakçılık faaliyetinden sağladığı kazanç Ge-
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lir Vergisi olarak ayrıca kendisinden tahsil ediliyor. 
'Kaçakçı alarak, 1981 "e veya mevzuatına göre, hangi 
kaçakçılık türünü yapmış ise, ona uygun olarak mah-
kemderde cezası ayrıca görülüyor. 

Burada işgal olayı izne bağlı olsa bile, herhangi 
bir şekilde yapmış olan bir adamdan burasını işgal 
etti diye ayrıca bir para alındığı zaman, men edile
cek. «Burada, zaten işgal yapılması mümkün değildir; 
ama, sen burasını işgal ettin, burada belidi bir mik
tar nema sağladın, dolayısıyla belediyeye bir katkıda 
'bulun.» Eğer sadece men edersek, o işgali dolayısıyla 
'bize herhangi bir hedel ödememiş olacak. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu işgal Harcı konusunu daha önce görüşmüştük 
Özellikle bayramdan önce gelen koyunların toplu ola
rak bulunduğu yerler var. 

BAŞKAN — Sokaklarda, şurada burada. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi, öyle an
lıyorum ki, köprü Ve 'benzeri umuma mahsus yerlerin 
işgali, haklı değilse niçin hu işgali kanunlaştırıyoruz 
endişesi var? Zannediyorum 52 nci maddenin 1 nci 
fıkrasını şöyle değiştirirsek hu bizi biraz rahatlatacak: 

«Belediye sınırları içinde 'bulunan aşağıdaki yerler
den herhangi birinin satış yapmak veya sair maksat
larla yetkili mercilerce usulüne uygun olarak izin alın
mak şartıyla ve geçici olarak işgal edilmesi işgal Har
cına tabidir.» 

Evvela bir izne bağlayalım, gelişigüzel işgal edil
mesin diye. En son fıkrayı yine de muhafaza edelim 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — EVet, onu düzelıtelim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miffi Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani, cezai bir 
müeyyide vardır oraya geldiği zaman, onu ödeyecek; 
ama işgal ettiği için, işgalde de ceza ödeyecek. Tensip 
ederseniz bunu böyle düzeltmek mümkün. 

BAŞKAN — Onu öyle düzeltelim. 
Sonra, «2 tekerlekli taşıtlar hariç» denilmiş 3 ncü 

fıkrada. 2 tekerlekli arabalarda vardır, at arabası; 
4 tekerlekli değil, 2 «tekerleklidir, vermez o. Halbuki 
sizin kastınız bisiklet değil mii?..-

BİLGÎN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Bvet, ön ve arka teker
leği olan, 2 tane tekerleği olan araç. 

'BAŞKAN — Doğrudan doğruya «'bisiklet» denk, 
niçin «2 tekerlekli» diyelim, 'başka ne olajbilir? «Bi
siklet ve motosikletler hariç;» deriz. Motosikletin bir 
de sepetlisi olanı var yajlnız... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miffi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O 3 tekerlekliye 
giriyor efendiim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «& tekerlekli 
taşıtlar hariç» kısmını silmek lazım. 

BAŞKAN — Zaten ıbisikleti getirip orada bıraka
maz, nerede bırakacak? Çalar götürürler., 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üyesi 
- İMaliye Bakanlığı Temsilcisi) — Tekerlekileri birbirle
rine kilitliyorlar efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miffi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bağlıyorlar; direk
lerle bağlıyorlar, ağaçlara bağlıyorlar. 

BAŞKAN — O halde, «Bisiklet ve motosikletler 
hariç» diyelim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miffi Güv 
venMk Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım1 

iki tekerlekli at arabaları var, Ege'de. 
BAŞKAN — Var tabii, 2 tdkerleklidir. Orada da 

belediyeler var, Ege bölgesinde hep 2 tekerleklidir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Mİ1İ Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bir arzım daha var. 

3 ncü fıkrada, «îi trafik komisyonlarının olum
lu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde 
tesis edilen ve işletilen mahallerinin çalışma saatleri! 
için de, taşıtlar tarafından işgali» deniyor. Bunun sı
nırlarını genişletirlerse kimse evinin önüne arabasını 
'bırakamaz. 

BAŞKAN — Doğru. 
Buyurun. 
MUSATFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
biz de aynı endişe içerisinde Komisyonda uzun sü
re müzakere ettik, «ti trafik komisyonlarının olumlu 
görüşü alınır» demek suretiyle, il trafik komisyon
larında, malumualiniz vali veya tevkil, edeceği zat 
ve ilin üst düzey yöneticileri var. Böylece belediye
nin her caddeyi, her sokağı park yeri olarak ilan 
etmesini önlemek istedik, il trafik komisyonundan 
geçecek, il trafik komisyonu, mesela, Mithatpaşa 
Caddesinin sağ tarafının otopark olarak tahsisi için 
belediyece yapılan teklif uygundur derse, o kısım 
otopark olarak mütalaa edilip harca tabi tutulabile
cek. Ama diyelim ki, bu şekilde onun görüşüne bağ-
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lanmış yerler için, il trafik komisyonunun olumlu 
görüşüne bağlanmış yerler için, belediyenin bu şe
kilde işgaliye alması imkânı kalmıyor. Yapılan dü
zenleme bunu gösteriyor. 

BAŞKAN — Yine de bir zorluk getirecek bu 
ama; bundan da bir şey almak lazım. 

MUSTAFA GÖR'SON (İhtisas Komisyonu Üye
si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
özellikle şehir merkezlerinde yoğun araba trafiği 
vardır. 

BAŞKAN — Saat koyamıyor belediyeler, park
metreleri koyabilse, zaten mesele kendiliğinden hal
lolur; onu koyamadıkları için mecburi böyle bir 
şey koyuyorlar. Bu da, o esnada görmesine bağlı 
yakalarsa mesele yok, yakalamazsa yine gider. Za
ten o parkmetrelerin başında da bir sürü memur var 
onlar da da; boşuna koymamışlar. Fransa'da ismine 
«Karver» koymuşlar, hepsi de kız, bu işlere bakı
yor. 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder
seniz 1 nci fıkrayı okuyayım: 

«Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yer
lerden herhangi birinin satış yapmak veya sair mak
satlarla yetkili mercilerden usulüne uygun izin alı
narak, geçici olarak işgal edilmesi İşgal Harcına 
tabidir.» 

Sayın Başkanım, 2 nci fıkra, kerre içinde, «iki 
tekerlekli bisiklet ve motosikletler hariç» olarak dü
zeltilecek, ondan sonraki fıkra; 

«Yukarıda sayılan yerlerin işgali yetkili merci
lerden izin alınmadan yapılmış olsa dahi, bu neden
le uygulanacak diğer cezai hükümler işgal harcı 
mükellefiyetini kaldırmaz.» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Daha evvel, «Yukarıdaki yerlerin 
işgali yetkili merci iznine bağlı olsa bile izinsiz iş
galler mükellefiyeti kaldırmaz» şeklinde idi. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ona 
ait bir cezai uygulamadan bahsetmiyorum burada. 

BAŞKAN — Ama, o var ayrıca, onun cezai 
müeyyidesi ayrı, değil mi?.. O, Belediyeler Kanu
nunda var; onu buraya hiç koymasak olur; yani 
bu son fıkrada buna gerek yok. Çünkü, diyoruz ki: 
«yukarıda sayılan yerlerin işgali yetkili mercilerin 
iznine bağlı olsa bile izinsiz işgaller mükellefiyeti 

kaldırmaz», yani yine de verir. Yukarıda düzelttik 
onu; «Usulüne uygun, izin alınarak» dedik, o za
man, buna gerek yok. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, «olsa 
bile» yerine, «olup» kelimesini koyarsak; belki 
çok düzgün değil; ama, yukarıdakiyle rabıtasını sağ
lamamız bakımından daha isabetli olacak gibi geli
yor bana. «Yukarıda sayılan yerlerin işgali yetkili 
mercilerin iznine bağlı olup, izinsiz işgaller mükel
lefiyeti kaldırmaz.» Sanki mefhumu muhalifi geçer-
liymiş gibi bir mana da çıkmasın diye. 

BAŞKAN — «İzne bağlı olup.» O da olur. 
Şimdi son fıkra şöyle oldu: «Yukarıda sayılan 

yerlerin işgali yetkili mercilerin iznine bağlı olup, 
izinsiz işgaller mükellefiyeti kaldırmaz.» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, teker
rür oldu. Yukarıda da ifade edildiği için aşağıda 
bunu kaldırmak lazım. «Yukarıda sayılan yerlerde 
izinsiz işgaller mükellefiyeti kaldırmaz» diyelim. 

BAŞKAN — Tabi. «Yukarıda sayılan yerlerin 
izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz.» O kadar. 

Maddeyi, son şekline göre okutuyorum: 
«İKİNCİ BÖLÜM — İşgal Harcı 
Konu : 
Madde 52. — Belediye sınırlan içinde bulunan 

aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak 
veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne 
uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İş
gal Harcına tabidir. 

1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, mey
danların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan 
satıcıları tarafından işgali, 

2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umu
ma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat 
için işgali, 

3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için 
İl trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak 
belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işle
tilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tara
fından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç) 

Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükel
lefiyeti kaldırmaz.» 

BAŞKAN — Artık orada «iki tekerlekli bisiklet, 
motosiklet» demeye de gerek yok. 

Bu son şekli üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 
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52 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

53 ncü maddeyi okuyunuz : 
Mükellef : 
MADDE 53. — işgal Harcını, işgali harca tabi 

yerleri 52 nci maddede yazılı maksatlarla işgal 
edenler ödemekle mükelleftir. 

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

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

İstisnalar:. 
MADDE 54. — Aşağıda gösterilen kara taşıt

larının işgalleri İşgal Harcından müstesnadır. 
1. Genel ve Katma Bütçeli idarelerle, il özel 

idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil 
ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri, 

2. İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari ta
şıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu ta-
şıtlarca işgalleri. 

BAŞKAN — İkinci fıkrayı anlayamadım; «İl
gili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının 
beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca iş
galleri.» denmiş. Bu, hangisi oluyor? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, taksi 
durakları, otobüs durakları. Çünkü, bunlardan za
ten meslek vergisi alıyorduk; bir de bu olmasın di
ye bu hükmü getirdik. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

55 nci maddeyi okuyunuz. 
Matrah : 
MADDE 55. — işgal Harcının matrahı 52 nci 

maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı işgallerde, 
işgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya 
hayvan adedi, 3 ncü bendinde yazılı işgallerde taşıt 
adedidir. 

BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?. Yok. 

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

56 nci maddeyi okuyunuz. 
Harcın Tarifesi : 
MADDE 56. — A) işgal harcı aşağıda gösteri

len hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. 

1. 52 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı 
işgallerde beher metrekare için günde en az 5; en 
çok 25 lira, 

2. 52 nci maddenin 1 nci bendinde yazılı hay
van satıcılarının işgallerinde : 

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına : 10-
50,— TL, 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına : 30-
150— TL. 

3. 52 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı işgal
lerde; 

a) Her taşıttan beher saat için en az 3; en çok 
10 lira, 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat 
için en az 5; en çok 15 lira, 

B) Harcın hesabında aşağıdaki esaslara uyulur; 
1. Metrekare kesirleri tam sayılır. 
2, Tam günü aşan işgallerde, 6 saatten az süre

ler atılır, fazlası tam gün sayılır. 
BAŞKAN — Maddede, «her saat için 3 ila 10 li

ra» diyor, diğer bölürride, «parkmetre çalıştırılan yer
lerde 5 ila 15 lira diyor. 3 ila 10 lira, izinsiz park edi
len yerler midir? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu yerler ça
lışma saatleri içinde belediye tarafından tahsis edilen 
ve işletilen yerler olacak. 

BAŞKAN — Orada bir adam var mı? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — Adam bulunacak Sayın Başka
nım. 

IBAŞKAN — Yani «değnekçi» denilen kişiler an
cak Ibunu alabilir. 

Peki, böyle bir yer yoksa, sokakta bırakmışsa, ona 
nasıl yapacağız? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Ondan alınmayacak Başkanım; 
hususi tahsis edilmiş yer olacak, işletilecek. 

ıBAŞKAN — Ötekiler cezaya mı tabi olacaklar? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Cezaya tabi olacaklar. 
BAŞKAN — Ötekiler cezalı olacak; tahsis edilen 

yere girmişse saat başı para verecek; ama, o tahsis 
edilen yerde de bir memur olacak muhakkak. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Tabii Sayın Başkanım, onun çiz
gilerini çizecekler. 

BAŞKAN — Belediye onu satışa çıkarıyor zanne
diyorum; değil mi? 
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BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Evet Sayın Başkanım. 
İhaleyle satışa çıkarılır, ihale ile satışa çıkarmadıkla
rımız da vardır o mahalde bir belediye memuru gö
revlendirilir. 

BAŞKAN — Onun için az tuttunuz. Çünkü, bu 
3 lira ile 10 lirayı belediye alacak: ihaleye giren de 
bir para alacak ondan ki, parkmetre ile birbirine eşit 
olsun. 

ıBİLGlN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Hayır Başkanım. Biz 
ihaleye verdikten sonra, bizim vereceğimiz tarifeye gö
re bilet fiyatı üzerinden işletici alacak o parayı. 

İBAŞKAN — Siz ne alacaksınız belediye olarak? 
iBlLGİN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Biz ihale yaptığımızda-
ki parayı alacağız. 

BAŞKAN — Ondan, toptan alaca'ksınız. 
Buyurun. 
MUSTAFA GÖRSON (ihtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
bu düzenleme, belediyelerin bu gibi yerleri kendi ada
mını koyarak çalıştırması sistemine bağlı olarak yü
rütülmüştür. ihale edilmesi hadisesi, biraz arızi bir 
olay. 

IBAŞKAN — Başkalarını zengin de eder. Beledi
yelerin bunu yapmaması lazım. Maaşlı, bir adam tu
tar, oraya koyar. Gerçi o da yapar ya, bazısından alır 
bazısından almaz. Bu çok zor bir şey. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Belediyeler daha 
pahalı çalıştırıyorlar. Adam güç buluyor, yaptığı mas
raf kazancını karşılamıyor. 

IBAŞKAN — Bunun iyiliği şu oluyor : istediği fi
yatı alamayacaktır orada. Belediye 3 lira koymuş, 10 
lira koymuş; levhayı da koyacak oraya; daha fazla 
alamaz. 

Bu İzmir'de oluyordu; nitekim bir tanesinin elin
den işletme hakkını aldılar. Bizim Ordu Pazarının 
önünde bir yer vardı ve adam 10 lira almaya başladı. 
Sonra belediyeye şikâyet edildi; belediye onu attı. Yi
ne böyle resmi bir fiyat olursa, mesele kalmaz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, burada 
saat başı var; ama belirli saati geçtiği zaman biraz 
ters düşüyor. Tam günü geçici işgallerde 6 saatten az 
süreler atılır; yani, bir arabayı getirip bıraktığınız za
man eğer on saat kalıyorsa... 
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iBAŞKAN — 6 saatinin ücretini alacak. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 15 liradan 150 lira 
vereceksiniz, park parası. 

'BAŞKAN — işte, 6 saatini alıyor. 
Gerisi alınmayacak değil mi, 24 saat kalmışsa? 
BİLGİN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tam 
günü aşan işgallerde, örneğin 30 saat oldu, 24 saati
ni alacak 6 saatini atacak. Yani tam günü alacak, 24 
saati. 

'BAŞKAN — «Tam günü aşan işgallerde 6 saatten 
az süreler atılır» deyince o anlam çıkmıyor ama. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Gece gündüz bı-
raksa, gece gündüz ödeyecek? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 20 saat ise 24 
saat sayılır. 

iBAŞKAN — Çok zor anlaşılıyor. «Fazlası, tam 
gün sayılır.»' 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu hüküm 3 ncü 
fıkraya ters düşüyor. Çünkü, 3 ncü fıkrada park ko
şullarında «çalışma saatleri içinde» dediniz; «çalışma 
saatleri içinde taşıtlar tarafından işgalinde» deniliyor. 
Çalışma saati dışında, tam gün kalacaksa, geceleyin 
de kalacaksa... 

• BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu tam 
gün süreli işgallerde, genellikle etrafı muhafaza altına 
alınmış ve otopark olarak belediyece tahsis edilen yer
ler kastedilmektedir. 

BAŞKAN — Diğer yerlerde olmayacak mı? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 

KOCATOPÇU — Sayın Başkanım, bu daha ziyade 
hava meydanlarında ve belediyenin, mesela Karaköy' 
de 4 katlı park yerinde filan oluyor; arabasını bırakı
yor farz edelim, istanbul'dan Ankara'ya geliyor; üç 
gün sonra dönüyor; bu üç gün parasını veriyor; ama 
saat başına yapmak ona biraz külfetli geliyor bence. 
ıBilemem... Hiç olmazsa, gece tarifesi başka olmalı 
orada. Saati 3 liradan veya 5 liradan, büyük rakam
lara baliğ olabilir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu iki 
madde birbirini tutmuyor. Biraz evvel kabul buyur
duğunuz 52 nci maddenin 3 ncü fıkrasını tekrar oku
yorum : «Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri 
için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak 
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belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işle
tilen mahallerin - ister etrafı kapalı olsun ister açık -
çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali.» 

'Bunlar birbirini tutmuyor. 
BAŞKAN — Evet. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu konu da
ha ziyade yol, köprü ve diğer yerlerin geçici ve diğer 
maksatlarla işgali konusuna giriyor. Örneğin, inşaat 
yapılıyor; inşaat yapılırken kaldırıma ve yolun ke
narına toprak dökülüyor. Biz bunun için gündelik 
olarak ücret alıyoruz. 

Taşıtlar için saat ücreti alınacaktır. Çalışma saati 
içerisinde kaç saat kalırsa, onun ücreti alınacaktır; 
12 saatse 12 saatin ücreti alınacak; ertesi gün tekrar 
başlayacaktır; ama yolların, köprülerin - 1 nci ve 2 nci 
maddedeki yerlerin - sair maksatlarla işgali konusun
da, bu tam günü aşan işgaller kastediliyor Sayın Baş
kanını. 

BAŞKAN — Ama hepsine şamil bu. . 
«flb)» diyoruz; «Harcın hesabında aşağıdaki esas

lara uyulur. 
1. Metrekare kesirleri tam sayılır» Araba da ol

sa, kum da olsa, ne olursa olsun. 
«2. Tam günü aşan işgallerde..,»' Buna araba da 

dahil şimdi. 
Siz öyle düşünmüşsünüz; ama «6 saatten az sü

reler atılır, fazlası tam gün sayılır» denince, bunda, 
arabaların hariç olduğunu nereden anlayacağız? Ancak 
52 nci maddede 3 ncü fıkrasında «yalnız çalışma saat
leri için alınır» diye hüküm vardı; burada da, «24 
saati aşan sürelerde» diyoruz. Birbirine ters düşüyor. 

MUHABERE YARİBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu fıkrayı, 
«52 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında yazılan iş
gallerdir» diye tasrih ederiz. 

•BAŞKAN — O halde, «52 nci maddenin 1 ve 
2 nci fıkralarına göre tam günü aşan işgallerde...» 
Orayı başa koymak lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
56 ncı maddede (A) ve (B) bentleri var. (A) harfini 
kaldıralım; 1 nci fıkra var, 2 nci fıkra var; onun (a), 
(b) fıkraları var. Ondan sonra 3'ün (a) ve Cb) fıkra
ları var. 

Bu en sondaki (B) bendini oraya koyalım efen
dim; «Bu harcın hesabında aşağıdaki esaslara uyulur» 
diyelim. 

Tekrar arz ediyorum : Yukarıdaki (A) harfini ka
ralarsak şöyle olacak : «İşgal harcı aşağıda gösteri
len hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.» 

«•1. 52 nci maddenin 1 nci ve 2 nci bentlerinde 
yazılı işgallerde metrekareye şu kadar ve şu kadar...» 

Ondan sonra 2 nci fıkra : «52 nci maddenin 1 nci 
bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde...» 
Sonra (a), (b) diye devam ediyor. 

Bunun altına, hiç harf koymadan «Bu harcın he
sabında aşağıdaki esaslara uyulur» diye (B) fıkrası 
gelecek. •< 

BAŞKAN — O zaman 2 nci fıkranın (b) sinden 
sonra koyalım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — (b) sinden sonra 
müstakilen. Yani, yukarıdaki harçlara ait olur o. 

BAŞKAN — O zaman olur. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ondan sonra 3 ncü 
fıkra devam etsin efendim. 

BAŞKAN — EVet. 
Yani, bu tam günü aşan işgallerde 2 nci fıkranın 

(b) bendinden sonra satırbaşı olarak gelmesi lazım. 
Maddeyi, bu şekilde düzenleyerek bir daha oku

yun lütfen. 
«Harcın tarifesi : 
MADDE 56. — işgal harcı aşağıda gösterilen 

hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır : 
1. 52 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı 

işgallerde beher metrekare için günde en az 5; en çok 
25 lira. 

2. 52 nci maddenin 1 nci bendinde yazılı hayvan 
satıcılarının işgallerinde; 

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 10 ila 
50 TL. 

<h) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 30 ila 
150 TL. 

Bu harcın hesabında aşağıdaki esaslara uyulur : 
il. Metrekare kesirleri tam sayılır. 
2. Tam günü aşan işgalerde, 6 saatten az süre-. 

ler atılır, fazlası tam gün sayılır. 
3. 52 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı işgal

lerde; 
a) Her taşıttan beher saat için en az 3; en çok 

10 lira, 
b) Parkmetre çalıştırüan yerlerde beher saat için 

en az 5; en çok 15 lira.» 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle diyebilir 
miyiz Sayın Başkanım : «Bu harcın hesabında, metre
kare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgaller
de 6 saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır» 
Tek satır halinde ifade ettniş oluruz. 

BAŞKAN — Yalnız bu sefer, bu fıkra hayvan
lara ait olarak anlaşılmasın?,. 2'nin (b) sinden sonra 
yazdığımız için sanki o 2'ye aitmiş gibi olacak; halbu
ki 1 nci fıkraya da dahil. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 1 nci fıkranın al
tına almak lazım. «1 ve 2 nci fıkraların» diyelim em
rederseniz. 

BAŞKAN — Tamam, o zaman olur. 
(SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 

KOCATOPÇU — 2 nci fıkrada metrekare yok Sa
yın Başkanım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 1 nci fıkrada met
rekare var. 2 nci fıkrada da... 

BAŞKAN — 6 saatten fazla var. 
Şimdi 56'nın 2 nci fıkrasını bir kere daha okuyu

nuz efen'dim. 
«Harcın Tarifesi : 
Madde 56. — işgal harcı aşağıda gösterilen had

ler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. 
Jl. 52 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı 

işgallerde beher metrekare için günde en az 5; en 
çok 215 lira. 

2. 52 nci maddenin 1 nci bendinde yazılı hayvan 
satıcılarının işgallerinde; 

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 10 -
50 TL. 

h) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 30 -
150 TL. 

1 ve 2 numaralı bentlerdeki harçların hesabında, 
metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan iş
gallerde, 6 saatten az süreler atılır, fazlası tam gün 
sayılır. 

3. 52 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı işgal
lerde : 

a) Her taşıttan beher saat için en az 3; en çok 
10 lira, 

Ib) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 
en az 5; en çok 15 lira.» 

BAŞKAN — Şimdi bu şekliyle 56 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

— 361 

2a . 5 . 1981 O : 1 

57 nci maddeyi okuyunuz. 
Harcın Ödenmesi : 
MADDE 57. — işgal harcı belediyelerin yetkili 

memurlarınca makbuz karşılığında tahsil edilir. 
'BAŞKAN — «Yetkili memurlarınca» dediniz. 

ihaleye çıkarınca ne olacak? Orada, yetkili memur 
mu olacak o? 

BİLGİN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, iha
leye çıkardığımız zaman Belediye Meclisince bu ya
sa gereğince verilecek tarifeyi muayyen bir yere asa
cak, bu tahsilat ihaleyi, üzerine alan kişi tarafından 
yapılacak. 

BASRA'N — «Memur» denmeli ona; «Memur» 
dddin mi, memur statüsüne girer, memur ararlar 
orada. 

iBtLGlN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tüm 
işlemler ihaleye çıkmaz ki. 

BAŞKAN — Anladım da, «yetkililerce» şeklinde 
bir ifade olmalı : «işgal harcı belediyelerin yetkili 
kılınacak kişilerince makbuz karşılığı tahsil edilir.» 
ister memur olur, ister olmaz. «Belediyelerin yetkili 
kılacakları kişilerce...» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «işgal harcı mak
buz karşılığında tahsil edilir» desek. Harç karşılığın
da bir makbuz verecek, makbuz verecek o makam... 

BAŞKAN — Tahsil edilir, ama kim eder? O yok. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIR (Milli/Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Orayı işletendir 
yahut belediyenin iktisat memurudur, işgal harcı, 
makbuz karşılığında tahsil edilir. Yani işgal edilen 
yere birisi makbuz verecek. 

'MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
bu Ankara Belediyesinin ihalesi arızi bir olay. 

BAŞKAN — Yok, her taraf yapıyor; bütün bele
diyeler yapıyor. 

«İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları me
mur veya kişilerce makfbuz karşılığında tahsil edilir.» 
denebilir. 

Şimdi bir kere daha okur musunuz efendim bu 
düzeltilmiş şeklîyle : ,• f 

«Harcın Ödenmesi : 
Madde 57. — işgal harcı belediyelerin yetkili kı

lacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında 
tahsil edilir.»* 
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57 nci maddenin bu şekli üzerinde, söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

58 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 
Konu : 
ıM'ADDE 58. — Hafta tatili ve ulusal bayram gün

lerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine 
ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı 
Harcına tabidir. 

BAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınza sunuyorum. Kabul edenler... 
'Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum : 
Mükellef : 
MADDE 59. — Tatil Günlerinde Çalışma Ruh

satı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı ve
rilen gerçek Veya tüzelkişidir. 

•BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

'60 nci maddeyi okutuyorum : 
Harcın Tarifesi : 
MADDE 60. — Tatil Günlerinde Çalışma Ruh

satı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 600 liradan az; 
24 000 liradan çok olmamak üzere tespit edilir. 

BAŞKAN — Neye göre bu rakamları buldunuz 
efendim. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu 24 000'i 
aylık olarak hesapladık. Her ayda azami sınır 2 000 
lira. 600 lira da, yine aylık olarak 50 lira üzerinden 
hesap edilerek bulunmuştur. 

BAŞKAN — Bazı tatil günleri belediyeler müsa
ade ediyor, «Bayram arası» diyor, arefeye rastlıyor 
falan. Yine alacaklar mı bundan? 'Hariç değil mi bun
lar? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sadece pazar günü ve bir de 
ulusal bayram olaraik kabul ettiğimiz Cumhuriyet 
Bayramı günü alınacak efendim. 

BAŞKAN — Şöyle oluyor: Arefe pazara rastlı
yor. O günü ilan ediyorlar, müsaade ediyorlar, «Açıl
sın» diyorlar. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Buna dahil değil, Sayın Baş
kanım. . 

BAŞjKAN — Tatil günlerinde bazı yerler vardır, 
ruhsat ister. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Lokantalar... 

BAŞKAN — Lokantalar yok, lokantalar olur 
mu? Lokantalar zaten açıktır. Bu, bakkal dükkânı ve

saire falan, ©ence bunu hiç yapmamak en iyisi. Çün
kü, diğer sanat erbabı veya çalışan kişiler de istemez 
bunu. Çünkü, cumartesi, pazar bir kere kapmaya 
başladı mı devamlı müşteri olur ona; müşteri kaçırır
lar. Bu yüzden de birçokları! mecburen gider, pazar 
ruhsatı almaya başlar; tatilinden olur. Herkesin 1 
gün, 1,5 gün neyse tatil hakkı Var. Niye verelim böy
le bir yere çalışma ruhsatı? Onun çalışması bakımın
dan da zararlı. Bu bizde maalesef oluyor, dış ülkele
rin hiçbirisinde yoktur. Fırınlar dahi tatildir, bir gün 
evvelinden ekmek ihtiyacı giderilir, açık fırın bula
mazsınız. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Küçük kaza
larda, köylerde açarlar. 

Bir de burada kimin tarafından tespit edileceğini 
belirtmek gerekmez mıi acaba; «İşin mahiyetine göre 
yılda 60Q liradan az, 24.0(00 liradan çok olmamak üze
re tespit edilir.» diyor. Kimin tarafından tespit edi
lir, belediye reisi mi, encümeni mi? 

BAŞKAN — Encümenler mi tespit ediyor? 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
daha sonra gelecek 96 nci maddenin (b) «Bendinde» 
belediye meclislerince tespit edilir» diye belli edilmiş
tir efendim. 

IBAŞKAN — Burada bunu belirtisek daha iyi de
ğil miydi? 

ISANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Sayın Başikanım, acaba buna fab
rika ve atölyeler de dahil mıi? Bu çok önemli bir konu. 
Bazen öyle önemli bir makinesi var ki atölyenin, onu 
haftanın yedi günü çalıştırmak istiyor, işçilerine haf
ta arası tatil vererek çalıştırıyor. Bir yaitırımı değerlen
dirme bakımımdan bu yapıla gelen bir şeydir. Bu da 
belediye iznine bağlı mıdır? 

IBAŞKAN — Bu konuya Komisyon ne diyor? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

'Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, dahildir. Çün
kü, 600 ila 24.000, lira arasında. 
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IBAŞKAN — Ama, o, işçiyi pazar günü çalıştır
dığından dolayı iki misli de ücret öder, bir de o var, 
anlaşmaları öyledir; 'bir de 'belediyeye vergi verecelk. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yılda 600 lira 
efendim. 

MUHABERE YARIBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Yılda 600 lira, büyük bir şey 
değil. Yalnız çalışması dolayısıyla belediyeye yük
lediği yük açısından ıbu konmuştur, hizmetle ilişkisi 
var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üyesi 

Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 1580 
sayıh 'Belediye Kanunun 15 nci maddesinin 20 nci 
'bendinde Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek 
isteyenlere izin Vermek belediyenin mecburi görevleri 
arasında. 

Yine 110 ncu maddesinin 17 nci bendinde, Hafta 
Tatili Kanununda, «'Muharrer istisnalardan istifade 
edecek olanlardan şu kadar alınacak ruhsatiye harcı» 
diyor. Yani, 1580 sayılı Kanunla öngörülmüş bir mü
kellefiyet ve devam edegelen bir mükelefiyettir. Eğer 
çalışmak istiyorsa, ve belediyeye «'Ben hafta tatilinde 
çalışmak istiyorum, işyerimi açmak istiyorum» derse 
ve bunun için bir ruhsat işyerine belediye tarafından 
yapılacaksa, yapılan bu hizmetle alakalı olmak üze
re bir ruhsat harcı alınacaktır. 

IBAŞKAN — Peki, birçok fabrikalar var ki 24 saat 
çalışmak mecburiyetindedir, 

'MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, eğer haf
ta tatili sırasında da çalışmak istiyorsa ve belediye
den.., 

BAŞKAN — Hayır, çalışmak istiyor değil, mec
buridir. Mesela demir - çelik fabrikaları, NETAŞ var, 
duramaz bunlar, durdu mu fırınlar soğur, 24 saat ça
lışacaktır; cam falbri'kaları vesaire... Bunlar da şimdi 
verecelk mi? Olur mu öyle şey. 'Memlekete, ekonomik 
katkıda bulunuyor; «pazar günü kapatırsam soğuya
cak, keyfimden çalıştırmıyorum mecbur olduğum 
için çalıştırıyorum» diyecek. 

ORGENERAL «AYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Buna ait Hafta 
Ta'fcili Kanununda bükümler getirdik. Hafta Tatili 
Kanununda, çalışması zorunlu olan yerler var; onlar 
bundan muaf. 

BAŞKAN — özel fabrikalar var, mecburdur on
lar çalışmaya. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
zaten 1580 saynlı Kanuna göre 5 liradan 50 liraya ka
dar var, biz sadece rakamları yükseltmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — 'Biliyorum da, vaktiyle yapılan ha
tayı devam ettirmeyelim. 'Bütün mesele orada, yani 
vaktiyle yapılan kanunlarını hepsi de doğru yapılmış 
değil 'ki, kimi bunu düşünmemiş bile ve âdet olduğu 
için de ödüyor, ödüyor mu, ödemiyor mu, onu da 
bilmiyoruz, belki de ödemiyorlardır. 

Şimdi, onun zararı ne olacak? Bu verdiği vergiyi 
mala yükleyecek, vatandaş ödeyecek bunu; demiri 
40 liradan satacağına, 40 lira 25 kuruştan satacak, me
sela. 

Onların bir kısmı, gerçi belediye hudutları dışında 
çoğu; ama belediye sınırlan içinde olanlar da var. 
ıMesela İzmir'deki NETAŞ belediye sınırları için
dedir. Veriyor mu, vermiyor mu bilmiyoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederse
niz, 2429 sayılı Kanunla değiştirdiğimiz Hafta Tatili 
Kanununun 3 ncü maddesini bir kere daha okuyayım. 

«Madde 3. — A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu 
tatil 35 satten az olmamak üzere cumartesi günü en 
geç saat 13.00'ten itibaren başlar. 

C) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu 
ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler 
saklıdır. 

•«Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların 
giderilmesi için alışveriş yapılan dükkân ve mağazalar 
'hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüy
le ilgili hükümleri uygulanmaz..» 

IBAŞKAN — Yani fabrikaların buna dahil ol
maması lazım. Bu, yalnız orada sayılanlar içindir. 
Şimdi okuduğumuz kısımda başka bir yer geçmiyor?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayıf geçmiyor. 

IBAŞKAN — 60 nci maddede bu işyerlerine fab
rikaları da dahil ettiniz mi? 'Buradan öyle bir şey 
anlaşılmıyor? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Dahil oluyor bu hükme göre. 
Yalnız, biz onu şu açıdan düşündük: 

Hafta tatilinde çatıştığı takdirde belediyeye ayrı 
bir külfeti de var; tabii belediye sınırları, mücavir 
alanları içerisinde olması dolayısıyla. 

— 363 — 
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BAŞKAN — Şimdi, yarın öbürgün bir kanun çı
kardık, elektrik üretimini de özel sektöre verdik. Elek
trik idaresi, «Pazar günü tatildir» diye elektiriği ke
secek mi? Bir de buradan pazar günü için harç mı 
alacağız? 'Böyle şey olmaz. Bu buna 'benzer. 

Havagazı üretimini özel sektöre verdik, pazar gün
leri «Kestim havagazını» mı diyecek? 24 saat gece 
gündüz çalışacak bu. 

Buyurun efendim. 
FETHİ AYTAÇ (İhtisas Komisyonu Üyesi İçiş

leri 'Bakanlığı Temsilcisi) — Aslında bu 394 sayılı 
Kanun ta 1924 yılında çıkmış bir kanundur. O kanun
da sağlık müesseseleri, fabrikalar vesaire aslında mu
aftır, ama müsaade ederseniz arz edeyim. Kanun 
şöyle der: 

«On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehir
lerde alellümum fabrika, imalathane, tezgâh, dükkân, 
mağaza, yazıhane, ticarethane, 'sınai ve ticari bilumum 
müessesat ve tevabiinira haftada bir gün tatili faaliyet 
etmeleri mecburidir. 

(«Giriş bu. Çünkü, aslında bu sosyal bir kanundur, 
sosyal karekterli bir kanundur, 1924'de çıkarılmıştır. 
Ancak, diğer maddeler şöyle devam eder: 

«Madde 4. — Âtide zikrolunan müesseseler yev
mi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır.» Yani is
tisnaları sayıyor: 

'«A) Hastaneler, dispanserler, eczaneler, etıbba ve 
diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji labora-
tuvarları, hamamları ve tdbhıirhaneler; 

B) Vapur, tramvay, su, elektrik, gaz, telefon 
şirketleri, kuvayi muharrike müesseseleri, liman, iske
le ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki taihmiliye 
ve nakliye şirket ve cemiyetleri, berrî ve bahrî vesaiti 
umumiyei nakliye ve hidematı umumiyei belediye, 
vâki veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri 
seria İttihazına muk'tezi ameliyat ile bu ameliyatın ic
rası için zaruri olan alât ve edevatı ihzar edecek mües
seseler; 

C) Matbaalar, münhasıran yevmî gazete bayile
ri, müzeler, umumî kütüphaneler, umumî bahçeler, 
tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, 'sine
malar, halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, 
kulüpler, münhasıran Tayyare Cemiyeti piyango bilet 
satış şubeleri. 

D) Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokantalar, 
kahvehaneler; 

E) Mütesariüifesat mevat istimal ve imal eden 
ve tatili faaliyeti mamulâtının bozulmasını veya ten
zili kıymetini mucip olan sanayi müesseseleri; 

F) Yapıcılık, tuğlacılık gJbi işlerle, tütün, incir, 
üzüm meyank'ökü, zeytin, ağaç palamudu, susam, fın
dık, pancar, ilh... gübi zirai ve sınai mahsulatın işlen
mesi ve maniplasyonu gibi açıkhavada ve senenin bir 
kısmında yürütülen faaliyeti mevsime tabi olan işler 
veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler ve turistik, 
hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesse
seler, Şu kadar ki, bu gibi müessesatta müstahdem 
memurin ve amelenin münavebe suretiyle haftada bi
rer gün mezun1 olmaları mecburidir^ 

Madde 8. — Cuma günleri (iki o zaman cuma gü
nü hafta tatili idi) tatil eden fabrika, maden ocağı, 
ve sair müessesatta bekçilik, kapıcılık etmek veyahut 
makine ve kazanları temizlemek, işletmek ve maden 
ocaklarının infcıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye 
tahtında bulunan hidematını devam ettirmek gibi 
ifası zaruri hizmetlerde cuma günleri çalıştırılan' 
müstahdemin ve amaleye o hafta içinde yirmi dört 
saatten dun olmamak üzere 'birer gün mezuniyet ve
rilir.» 

'BAŞKAN — Bu Kanun Hafta Tatili Hakkında 
Kanun mudur? 

FETHİ AYTAÇ (İhtisas Komisyonu Üyesi İçiş
leri Bakanlığı Temsilcisi) — Evet; 1924 yılında çık
mıştır; numarası 3 94'tür ve yürürlüktedir. 

IBAŞKAN — Onun bazı yerleri değiştirildi... 
FETHİ AYTAÇ (İhtisas Komisyonu Üyesi İçiş

leri Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O yürürlükte ya 
bizimki yalnız Ulusal Bayram ve Hafta Tatiller hak
kındaki Kanun.,.. 

iFETHt AYTAÇ (İhtisas Komisyonu Üyesi İçiş
leri Bakanlığı Temsilcisi) — O da bu kanuna tabi. 

IBAŞKAN — O halde, bunlardan alamaz. 
FETHİ AYTAÇ (İhtisas Komisyonu Üyesi - İçiş

leri Bakanlığı Temsi'Icisi) — İstisnalardan almayacak
tır efendim, bugünkü uygulama da budur. Yani bu 
kanun gerçi çok eski bir kanun, ama düzeltmek isti
yoruz, inşallah huzurunuza yenileyerek getireceğiz. 

BAŞKAN — Mesele yok o zaman, konu halle-
ıdild'i. 

Efendim, 60 ncı madde üzerinde başka söz almak 
isteyen?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «ıBeledüye meclis
lerince tespit edilir» diyecektik. 

BAŞKAN — Evet, «...olmak üzere belediye mec
lislerince tespit edilir.» diyeceğiz. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Sayın Başkanım, acaba bu 1924 
tarihli kanuna bir yerde atıf yapılsa, şüpheler orta
dan kalksa... 

BAŞKAN — Böyle bir şey olursa onları uyarı
rız. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Buna atıf yapar
sak hepsini birden koymamız lazım. 

IBAŞtKAN — Hepsini birden koymak gerek, yal
nız yapamayız onu; onun çok ekleri, vesaire var. 

MUSTAFA GÖRSON (thltisaS Komisyonu Üyesi -
Malîye BakanÜığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ko
nu ile ilgili 1 nci maddede, belediyelerce izne bağlı
yor. İznie bağlama keyfiyetini de bu 1924 sayılı Ka
nun belli ettiğine göre bir sorun çıkmaz zannediyo
rum. 

BAŞKAN — Evet. 
60 ncı maddeyi bu ilave ile bir daha okutuyorum 

cfendüm : 
Harcın Tarifesi : 
MADDE 60. — Tatil günlerinde çalışma ruhsatı 

harcı işin mahiyetine göre yılda 600 liradan az, 
24 000 liradan çok olmamak üzere belediye meclis
lerince tespit edilir. 

BAŞKAN — Bu şekli ile 60 ncı maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edılmiş'tir. 

61 nci maddeyi okutuyorum : 
Mükellefiyet Dönemi ve Harcın Ödenmesi : 
»MADDE 61. — TaJCil Günlerinde Çalışma Ruh

satı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin 
kullanılacağı takvi'm yılıdır. Yıl içlinde mükellefiyete 
girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefi
yet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete giri
len veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay 
sayılır. 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz 
karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş 
ruhsatlar geçerli değildir. 

ıBAŞKAN — .«'Peşin olarak alınır» dan kastı 1 se
nelik midir? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet. 

ıBAŞKAN — Peki, 6 ay sonra adam ö!dü, çocu
ğuna kaildi, «Ben pazar günleri çalıştırmıyorum;» de
di, geriye alabilecek mi parasını? Alamaz, belediye 
ona zırnık vermez. Her şeyi biz iki taksitle alıyoruz 
da mükelleften, bunu niye 1 taksikfe alıyoruz? 

BİLGİN SOYBR (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, sizin 
dediğiniz şekilde, mükellef hafta tatilinden vazgeçtiği 
takdirde biz bunları iade ediyoruz, kanunda da var. 

BAŞKAN — Hükümetin teklifinde yokmuş bu pe
şin ödeme, bunu Komisyon koymuş. Hükümetin tek
lifinde, «Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı mak
buz karşılığında ödenir» demiş. 

IBİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Tatbikatta peşin ola
rak alınıyor. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, biz peşin veya 
sonradan alıp almama konusunu sorduk ilgililere, 
«peşin olarak alınır» dediler, onun üzerine maddeyi 
bu şekilde düzenledik. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri)' — Efendim, yıl için
de mükellefiyete girilimesi veya işin terk edilmesi hal
lerinde mükellefi'yet çalışılan süreye inhisar eder. 
Yani otodan sonrası geri verilir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FETHİ AYTAÇ (İhtisas Komisyonu Üyesi - İçiş

leri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, aslında 
'bu peşin olarak alınır, bu bîr uygulama maddesidir. 
Çünkü bulgun zaten kanuna, göre 5 ila 50 lira arasın
da peşin olarak alınıyor, karşılığında ruhsat verilyor 
ve ilgili müessese sahibi bunu dükkânına asıyor. Bu
nun yine peşin olarak alınması lazım. Aksi takdirde 
bu ruhsat karşılıksız, bir pajra alınmadan verilmiş gibi 
olur. Peşin alınacak, fakat işli taltil edecekse veya vaz-
geçecekse bu arzusundan, geri alacak, ladesi müm
kün, reddi mümkün bir mükellefiyet söz konusu bu
rada. 

BAŞKAN —Peki. 
61 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen? 

Yok. 

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

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Adi Ortaklıklarda Harcın Muhatabı : 

MADDE 62. — Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık 
adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan her-
biri harcın ödenmesinden müteSeDsilen sorumludur. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. 



M. G. Konseyi B : 54 20 . 5 . 1981 O : 1 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Mademki bu ver
giyi verirken harcını alıyoruz, orltaklarm müteselsil 
sorumluluğu kadar parayı alıyorsak eğer mesele biter 
zaten. 

BAŞKAN — Hayır, birinden alınıyor diyorsu
nuz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müteselsil sorum
luluğu ben anlayamadım. Peşiinen alıyor bu parayı ve1 

orta yerde bir sorumluluk kalmıyor, parayı alıp çalış
ma ruhsatını veriyor. Ortaklığın müşterek sorumlulu
ğunu anlayamadım. 

BAŞKAN — Yani diğerlerinden alamazsa, müra,-
ca^t etsin, alsın diye konulmuş herhalde bu hüküm. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ruhsatı olmaz za
ten, yani başka vergiye bönzemiyor; ruhsat bu. 

'BAŞKAN — Ondan sonraki cümleye lüzum yok: 
Ortaklardan herlbiri harcın ödenmesinden mü'teiselsi-
len sorumlu. O ortaksa kendisi gitsin dava açsın, za
ten vermezse kendıs'inlin bileceği bir şey o. Adi ortak
lıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birimden 
alınır. Kim müracaat e'tmlşse, «paranı yatır ondan 
sonra vereceğim» diyecek zaten ikinci cümleye ne ge
rek var? 

Buyurun. 
BlLGİN SOYER (ihtilas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi TemsilcM) -»- İzinsiz hafta tatilini 
yaparsa Sayın Başkanım bu söz konusu olacak, ceza 
ve ruhsat alma söz konusu olabilir. 

BAŞKAN — İyi ama, onda da ceza kesilecek, 
ona verilecek. Ödenmemiş'se onun usulleri var; icra
ya verilir, bilmem nereye verilir, bir sürü usulü var, 
burada bir usul koyacak değiliz. 

Burada 2 nci cümleye gerek yok, değil mi? Hay
dar Paşa'nın söylediği doğrudur; adi ortaklıklarda' 
harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. 
«Ortaklardan heribiri harem ödenmesinden müteselsi-
len sorumludur» cümlesine gerek yok. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Sayın Başkanım, harcı vermemiş
lerse ceza alınacak. Ortaklardan birisi «biz bu ceza
nın yarısını veriyoruz» dese, kendisini kurtaracaktır. 

'BAŞKAN — Harcın da yarısını verecek. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 

KOCATOPÇU — Harcın yarısını verecektir, ama 
Öbür... 

İBAŞKAN — Hayır, harcı tam verecek. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Ortaklardan birisi kendi payım 
verdi, alınmamış oluyor harç o zaman tamamen. Ce
za tamamen alınmamış oluyor. O zaman cezayı ver
meyen ortağın hissesini de müteselsil Öbür ortağnî 
vermesi lazımdır, dedik. Benim anladığım bu. 

BAŞKAN — Yani, ruhsatsız açmış ise bu mev-
zuulbaih'is olur. Eğer ruhsatlı açmış ise, zaten ruhsatı 
almaya geldiği zaman, «yatır paranı ondan sonra ve
receğim» diyeceksiniz. Yani para yatırılmıştır, mese
le kalmadı, zaten ruhsat verilir. Hayır, ruhsatsız aç
mış da yakalanmış ise, o takdirde hem ruhsat harcı, 
hem ceza mı alınacak, yoksa yalnız ceza mı alınacak? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara, Belediyesi Temsilcisü) — Cezalı ruhsat alınacak 
efendüm, süresi içinde yenilemediği takdirde. Bunlar 
genellikle yeni açılan İşyerleri değil de, bir önceki yıl 
aJmış ruhsatını, ikinci yıl yenilememiş, fakat yine 
aynı şekilde hafta tatilinde açık tutmuş oluyor dük
kânını. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
62 nc'i madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok

tur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
63 ncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kaynak Suları Harcı 

Konu : 
MADDE 63. — Özel kaplara doldurulup satıla

cak olan kaynak sularının belediyelerce denetlenerek 
hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde 
bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Har
cına talbidir. 

ıBAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştSr. 

64 ncü maddeyi okutuyorum : 
(Mükellef : 
MADDE 64.— Kaynak Suları Harcını, kaynak 

sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar öde
mekle mükelleftirler. 

BAŞKAN — 64 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 
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65 nci maddeyi okutuyorum r 
Tarife : 
MADDE 65. — Kaynak sulan harcı, aşağıdaki 

hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır : 

Harcın Miktarı 
Kap başına (Krş.) 

En az En çok 

1 litreye kadar olan şişe ve benzeri 
kaplardan 25 75 

Beher litrede (Krş.) 
En az En çok 

5 litreye kadar olan kaplarda 
<5 litre dahil) 20 60 

25 litreye kadar olan kaplarda (25 
litre dahil) 15 45 

26 litreden büyük kaplarda! 10 30 

BAŞKAN — 5 litreye kadar olanlarda 20 kuruş
la 60 kuruş; 25 litreye kadar olan kaplarda 15 ila 45 
kuruş. 25 litrede aşağı yukarı 12 lira falan olacak. 
Eskiden ne kadardı bu rakamlar? Çok geldi bana bu1. 

MUSTAFA GÖRSÜN (İhtisas Komisyonu Üyesi 
- Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Belediye Meclisle
rince düzenlenecek tarifeyle belli edilecek Sayın Baş
kanım, kanurid'a belli edilmiş bir rakam yok; ama 
Ankara Belediyesinden, halen bu kbnuda uygula
nan rakam öğrenilebilir. Ayrıca asker ailelerine yar
dım payı olarak da % 50 za!m, belediye meclisinden 
geçen tarifeye ilave edilecektir. 

BAŞKAN — Bana biraz fazla güründü de, ondan 
sordum. Litreyle çarpınca büyük rakamlar oluyor bun
lar. Yalnız 25 litreye kadar olanlar diyoruz şimdi. 
20 litrelik olsa aşağı yukarı 9,5 - 10 lira yalnız bele
diye harcı var. Adam ne kazanacak bundan? 20 lira 
da o koysa, 30 lira olacak bir şişe su. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım şu anda 40-45 
liraya satılıyor bu sular efendim. 

BAŞKAN — Harçlar bu kadar az olduğu halde 
böyle. Bir de artarsa ne olacak? Belediye şimdi ne 
alıyormuş acaba; mesela Ankara Belediyesi ne alı» 
yor 

BİLGİN SOYBR (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara, Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Anka
ra'da halen biz almıyoruz. Almayışımızın nedeni, be
lediye hudutları dışına kaydılar bu su satan 'kişiler. 
Bu nedenle alamıyoruz, 

•BAŞKAN — Alamadıkları halde böyle. Şimdli ise 
alacaklar. Belediye hududu falan demiyoruz 'bura
da; belediye hudutları dahilinde, diye bir kayıt var 
mı burada? Yok. 

'MUSTAFA GÖRSÖN (ihtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Belediye hududu 
dahilinde satılmak üzere ihraz edilirse ahnacak. Kay
nağın yeri önemli değil. 

BAŞKAN — Tabii, kaynak nerede olursa olsun. 
Şimdi bunları da koyduk mu, bugünkü 40 lira çıka
cak 50 liraya. 

(Neden acaba lüzum hissedildi buna? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Tamam en sosyal almaçla Saym 
'Başkanım. Çünkü bu sular daha evvel... 

BAŞKAN — Kontrollü olsun diye. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet, kontrol edilmiyordu. 
BAŞKAN — Güzel, kontrollü' olsun da, bu kadar 

'büyük rakamlar neden? Bakın, küçük şişeler var, su 
içiyoruz biz, 25 kuruşla 75 kuruş arasında alacak. 
Zaten bu'gün bir şişe suyu 5 liraya içiyoruz; 5 lira iken 
575 kuruşa içeceğiz, bira gibi. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, şunu arz et
mek istiyorum : Bu sucular suları çok fahiş fiyatla sa
tıyorlar. Bir araçta tahmin ediyorum 300 şişe su var4 

Bu suları ld-15 kilometreden getiriyorlar ve 40 lira
ya satıyorlar. Sadece Yahya Kemal Caddesi (Birbir
lerine devrediyorlar) 5 milyon liraya falan satıldı. Ya
ni fahiş fiyatla satıyorlar. Aslında bu 40 lira tespit 
edilebilir, aynı şartlar içerisinde tespit edilebilir ve be
lediye bunları tespit eddbilir. 

BAŞKAN — Bunları tespit etmiyor mu belediye? 
Şu kadardan fazlaya satamazsınız dÜyebiliyor mu? 

'BİLGİN SOYBR (ihtisas Komisyonu Üyesi - An* 
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bele
diye meclisleri bu hususları tayin ediyor, fakat an
cak şikayet anında tespit anında ceza uyguluyor ve
ya kapları müsadere ediyor. Rüsum veya harç alamı
yoruz, ancak müeyyide olarak ceza uyguluyoruz. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, belediye
nin harç tarifesi daima sucuların sattığı değerden 
ucuz. Fakat sucular getirip suyu kapının önüne bıra
kıyorlar; vatandaş da bu suyu yukarıya çıkartmak 
için onun istediği parayı vermeye mecbur oluyor. Bu, 
ihtiyaç sahibiyle suyu satan kişiler arasında anlaş-
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mazîık olunca şikayet anında belediye tafbii İşe el ko
yuyor, ancak belediyenin tarifesine baksak herhalde 
25 lira falandır. Oysaki, 40 liradan aşağıya herhalde 
hiçbir yerde su yoktur. Arz ederim. 

IBAŞKAN — Yani, suyu dahi bu kadar pahalı iç
meyelim ..Suudi Arabistan değil burası. Suudi Arabis
tan'ı anladık, petrolden pahajli orada su ama, bizde 
de neredeyse petrol fiyatına gelecek. Mesela 1 litre
ye kadar olanlar 25-75 diyeceğimize 10 kuruş ila 
25 kuruş, falan diyelim. 5 litreye kadar oîanıda, 5 lit
re dahil beher litre için 10 ila 30 kuruş falan demek, 
yarı yarıya indirmek lazım onları. 

FETHİ AYTAÇ (İhtisas Komisyonu Üyesi - iç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, as
lında sağlık mevzuatımız ve Belediye Kanunu, beledi
yelere özellikle bu içme sularının kaynakta kontrolünü 
'bir görev olarak vermektedir. Belediye, bizlerin isti
fadesine sunulan şişe suyunu mutlaka kaynakta kontrol 
etmekle mükellef. Ankara Belediyesi belki bunu yap
mamakta, ama yapması gereken asli görevlerden bir 
tanesidir; gerek sağlık mevzuatı, gerekse Belediye Ka
nunu âmir hüküm halinde öngörmüş bunu. 

'Karşımıza gelen sularda biz bir de mühür görüyo
ruz. O mühür, vatandaş tarafından zannedilir ki, be
lediye kontrolü altında vurulmuştur. Yani o mühür be
lediyenin oradaki kontrolünü ifade eder. Belediyele
rimiz bunu yapmakla mükellef. Aslında şişe olarak 
temizliği önemli. Çünkü kullandıkları şişe temiz de
ğilse kaynaktaki su ne kadar temiz olursa olsun kıy
meti yok. 

Diğer tarafftan, bizatihi alınan suyun da temiz ol
ması lazım. Bu iki fonksiyonu belediyenin teker teker 
her şişe başına mutlaka yapması ve bunu mühürle de 
tevsik etmesi lazım. Bu açıdan belediyenin burada, 
gerçekten bir hizmet yapması söz konusu. Verilen üc
ret, aslında eğer belediye hizmetini tam yapıyorsa çok 
değil. Yeter ki o hizmeti gerçekten sağlığa uygun bir 
şekilde yapsın. Bu noktada Ankara Belediyemizin tat
bikatı herhalde hir emsal olarak kaibui edilmemelidir. 
Bunu başka belediyelerimiz daha ciddi olarak yapıyor
lar sanıyorum. Arz ederim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
'Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bütün Tür
kiye çapında kaynak sulan harcı 0,3 milyar lira ola
rak; bütün belediyelere düşünülmektedir, bu şekilde 
ayarlandığı şekliyle, Taibii hizmetin önemi karşısında, 
aslında Sayın Genel Müdürün de sunduğu gibi büyük 
bir geliri de yok. Ancak büyük bir meblağ da değildir 

belediyelerimiz için bu para. Onu arz etmek için, geı* 
nelde tahmin edilen miktarı bilginize arz etmek için 
söz aldım. 

BAŞKAN — Onu tahmin edemezsiniz canım, o 
m'üknkün değil. Bütün Türkiye'de kaç şişe su satılıyor 
falan, kolay mı onu bulmak? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Su kaynaklarının debisinden 
ve kullanılan sudan bir tahmini rakam çıkarılmış Sa
yın Başkanım. 

IBA'ŞJKAN — Bizde hangi istatistik var ki, bu is
tatistik doğru olsun. Tahmini bir şey o. Bilmiyorum, 
bana biraz fazla geldi bu rakamlar da ondan. 

Buyurun efendim. , 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ta'bii ki va

tandaşın memleketimizde mümkün mertelbe ucuz su 
içmesi çok doğrudur; ancak, sağlık yönünden bah-
sediten nokta çok önemli; eğer belediyefer kaynakta 
bu işi, kontrolleri altına alrnamışlarsa, buraya bir hü
küm koyalım, mutlaka almalarını sağlayalım. 

BAŞKAN — O, Hıfzıssıhha Kanununda vardır, 
'Bu fiyatı isterseniz iki misline çıkaralım, belediye koy-
mayaeaksa gene koymayacaktır oraya memurunu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Esasında 
koyması çok önemli. 

'BAŞKAN — Şimdi hiç almıyorsunuz siz, alma
dığınız için zaten oraya da bir memur koymak- lüzu
munu hissetmediniz. Şimdi bu böyle olunca koya-
caksınız ta'bii oraya memurunuzu. 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Koyacağız efendim. 
'Orada gerekli tesisleri Ğe onlara kurduracağız ve biz 
o tesislerde memurumuzu devamlı bulundurup band
rollerle mühürleyeceğiz. 

'BAŞKAN — Yalnız, bunu koyduktan sonra da fi
yatları da kontrol etmek lazım. 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — O zaman zaten denetim 
altında o'uyor af endim. Kaynakta denetim oluyor. 
Başlangıçta, kaynakta başlayınca denetim daha sıh
hatli oluyor Sayın Başkanım. 

ıBAŞKAN — Başka söz almak İsteyen var mı efen
dim?.... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Buradaki rakam
lar biraz rahatsız edici. Yani, en az rakamlar önemli 
değil de, en çok rakamları biraz indirsek. 
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'BAŞKAN — En çokları hep üç misli, ikişer misli 
koyalım onu; 25-50, 20-40, 15-30, 10-20 şeklinde ya
palım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — ikişer misli yapa
lım efendim; 20-40, 30-60 gibi. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAM ŞAHAP 

KOCATÖPÇU — Sayın Başkanım, şimdi Türkiye'de 
şişeli su aslında 330 gramlık şişelerde satılır, yani üç 
şişe bir litre su; esas kullanı'lan şişeler o şekildedir. 
Bunlardan çok para alıyoruz esasında. Bir litreye ka
dar denmiş, belki yarım litreye ık'adar diyecek olur
sak, biraz daha bir kademeyle azaltmak imkânı olur. 
En çok kullanılan küçük şişelerde satılan sudur, bir 
de büyük damacanalarda. Büyük damacanalardakiler 
'biraz daha makul. 

BAŞKAN — Zaten azahyor. İşte onun için, 25-75 
demiş o; 25-50 diyelim. Belediyelere bu kadar büyük 
yetki vermeyelim, vur deyince öldürürler bazı beledi
yeler. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANİ ŞAHAP 
KOCATÖPÇU — Sayın Başkanım, burada en mühim 
nokta, bu kanunda geçen rakamların hepsi bugünkü 
rayiçlere göre düşünülmüş; 5 sene sonra bu rakamla
rın manası kalmayacak. 

BAŞKAN — Öyle, hiç kalmaz. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 

KOCATÖPÇU — O takdirde bugün çok gördükleri
miz o zaman az olacak. 

BAŞKAN — Öyle ama, •bugünkünü biraz azalta
lım. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATÖPÇU — Aslında bugünkünü azaltmakta, fa
kat bu rakamları sık sık revize etmekte yarar olacak
tır. Aslında bu'gün az alıp ileride endeksfemek lazım 
gelir. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, değiştirilmesi 
yetkisi 97 nci madde ile Bakanlar Kuruluna bırakıl
mıştır. 

'BAŞKAN — Mesele yok o zaman, Bakanlar Ku
rulu bunu" az görürse değiştirecek. Ama bir sınır kby-
muşuzdur; koymadık mı?. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Bu sınırlar arasında Bakanlar 
Kurulu tespit edecektir. Şimdi bu sene en az had
ler uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Belediyelere bırakmadık yani? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

(Komisyonu Üyesi) — Hayır. 
BAŞKAN — Oldu o zaman, mesele yok. 
65 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?... 

Yok. 
O halde maddeyi okunduğu sekiyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

66 nci maddeyi okutuyorum : 
Harcın Ödenmesi : 
MADDE 66. — Kaynak Suları Harcı, bu suların 

satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kap
lar üzerine özel işaret konulması sırasında, bu işi ya
pan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. 
Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları için
de satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez 
harç alınmaz. 

BAŞKAN — 66 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok. 

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

67 nci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tellallık Harcı 

Konu : 
MADDE 67. — Belediye sınırları ve müca'vir ajan

lar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri 
ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi ve
ya tellal bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel
kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çe
şit menkul ve gayrimenkul mal ve - mahsullerin satışı, 
Tellallık Harcına tabidir. 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

68 nci maddeyi okutuyorum : 
•Mükellef : 
MADDE 68. — Tellallık Harcını, mal ve mahsul

lerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükel
leftirler. 

Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, sa
tış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki be
lediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Ha'ber 
verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsi 
olunur. 
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BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz almak; is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edieriler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

69 nou maddeyi okutuyorum : 
.Matrah : 
MADDE 69. — Teltalik Harcının matrahı, har

cın konusuna giren satışların gayri safi tutarıdır. Bu 
tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim ya
pılmaz. 

BAŞKAN — 69 ncu madÜe üzerinde söz almak isr 
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmıiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum : 
Nispet : 

MADDE 70. — Telfalık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 
500 000 lirayı aşan satışlarda aşan kısım için nispet 
yüzde 1 Mir. 

BA$KAN — Bu nîspet aşağı yukarı kbmisyonou-
krın nispeti. Komisyoncular da % 2-2,5 alır, değil 
mi? Komisyonculuk ücreti oluyor. Evvelce yüzde kaç
tı?.. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 5*237 sayılı Kanunda 
% 2,5 nispetinde alınır diyor, 4109 sayılı Kanunla 
% 50 zam yapma yetkisi var, % 3,75'e çıkıyor efen
dim. 

BALKAN — 500 bin liradan fazla olanlar için 
böyle bir kayıt var mıydı eskiden, böyle % 1 olur dî
ye?... Yoktu. 

MUSTAFA GÖRSON (thtisa's Komisyonu Üyesi -
Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Yalnız resmi daireler, 
mahkemeler ve icra daireleri için var Sayın Başklanım; 
onlar için diyor. Ama biz resmi daireleri bu defa 
tellallık harcının kapsamı dışına çıkardık. Onlar için 
100 bin liraya kadar olanlarda % 1, 100 bin liradan 
fazlası için binde bir nispetinde resim alınacak efen
dim. 

BAŞKAN — \% 1, % 2 çok büyük rakaniar. 
Mesela, verasette mal satılıyor. Bunlar da buna 

mı dahil? Bu nasıl olacak? 
MUSTAFA GÖRSON (thtisas Komisyonu 

Üyesi Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Bu, beledi
yelere ait balıkhanelerde, hallerde, mezat yerlerinde 
malınızı götürüp satacaksınız, ya da belediyeden bir 
tellal çağıracaksınız, mesela evinizdeki eşyalarınızı 
satıyorsunuz, o zaman hak sahipleri, belediyenin 
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tellal hizmetinden yararlandığı için, satış tutarı üze
rinden belli bir miktar ödeyecek. 

BAŞKAN — Şimdi, niye satış üzerinden oluyor? 
Benim buna aklım ermiyor. Adam bir masasını sa
tacak, diyelim ki 300 lira, tellal bağıracak veya ho
parlörle verecek, diyelim ki saniye, 5 saniye tuta
cak, öteki taraftan bağını satacak veya evini satacak, 
o da verecek; öteki masanın % 2'si kadar verecek, 
diğeri evinin % 2'si kadar verecek, 1 milyon liranın 
% 2'sini kadar verecek. Bu, hizmetse malla alakası 
yok; O da orayı o kadar saniye işgal ediyor. 

Şimdi, radyoda, televizyonda veya gazetelerde 
verilen ilan işin kıymetine göre değildir ki. Gazete
lerde santimetrekareye göredir, televizyonda da sa
niyeye göredir; mal kaç lira olursa olsun.. Bu çok 
garip bir şey. 

MUSTAFA GÖRSON (ihtisas Komisyonu Üye
si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
belediyeler için yerleşmiş bir mükellefiyet olarak dü
şündük ve % 3,75 oranında uygulanıyor ve mahke
melerde, icra dairelerinde satılan bütün malları da 
kapsar şekilde düzenlenmiştir. Biz bir kere kapsa
mını daralttık, ayrıca nispetini düşürdük. Yani, bir 
ölçüde belediyelerle vatandaşın durumunu dengele
meye çalıştık; ama ifade ettiğiniz husus gerçektir. 
O zaman da asgari bir miktar koymak gerekiyor ki, 
düşük bedelli mal satışlarında da, diyelim ki, balık
çının bir tanesi gelip, küçük bir kasa balık satarsa 
asgari miktarı ödemesin diye asgari bir miktarı 
koymaktan imtina ettik efendim. 

BAŞKAN — Neyse, garip yani, haksızlık oluyor. 
70 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler Kabul edilmiştir. 
71 nci maddeyi okutuyorum: 
Harcın ödenmesi : 
MADDE 71. — Tellallık Harcı, belediyelerce 

görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mu
kabili tahsil olunur. 

BAŞKAN — 71 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

Efendim, vakit geciktiğinden, bundan sonraki 
birleşimde görüşmeye devam etmek üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17,25 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152'ye 1 nci Ek 

Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1/105) 

İhtisas Komisyonu Rapora 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/105 
Karar No. : 42 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Milli Güvenlik Konseyinin 13 Mayıs 1981 Çarşamba günü 53 ncü Birleşiminde görüşülen Belediye Gelirleri 
Kanun Tasarısının Komisyonumuza iade edilen 20, 21, 22, 36 ve 38 nci (Hükümet teklifinin 22, 23, 24, 43 ve 
45 nci) maddeleri yeniden incelenmiştir. 

I. Eğlence Vergisinin matrahını düzenleyen 20 nci maddesinin, son fıkrası mahiyeti itibariyle 1 nci ben
din kapsamına girdiği için bu bentle birleştirilmiştir. 

2 nci bent tasarının 3 ncü bendinden aynen alınmış olup, müşterek bahislerde verginin matrahını göster
mektedir. 

Aynı maddenin 3 ncü bendinde biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde, işin mahiyetine göre 
çalışılan her gün için, belddiye meclislerince 21 nci maddede belirtilen maktu tarifeye esas olmak üzere takdir 
edilecek kazanç miktarının verginin matrahını teşkil edeceği hükme bağlanmıştır. 

Komisyonumuz bu düzenlemeyi yaparken bu eğlence yerlerine de biletle girilmesinin zorunlu hale getiril
mesini, bilet bedeli karşılığında fiks menü uygulanmasını ve verginin, tahsil edilmesini düşünmüş, ancak bu 
işletmelerin özelliğini ve bilet uygulamasının zorluğunu gözönüne alarak yukarıdaki hükmün daha uygun ola
cağı sonucuna varmıştır. 

II. Eğlence Vergisinin nispetini gösteren 21 nci maddenin biletle girilen yerlerle ilgili 1 nci bendinin 
fıkralarında yer alan faaliyetler arasına tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, ortaoyunu, konser, kukla, luna
parklar, çalgılı bahçeler ve benzerleri de alınarak madde kapsamı genişletilmiş; yüzde nispetleri işletmelerin 
mahiyetine uygun hale getirilmiştir. 

2 nci bentte müşterek bahislerden alınacak vergi nispeti yüzde 20 olarak benimsenmiştir. 
'Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak vergi miktarı, III ncü bentte maktu olarak 

gösterilmiştir. 

III. Eğlence Vergisinin ödenmesini hükme bağlayan 22 nci madde üç ayrı bent halinde düzenlenmiştir. 
1 nci bendin birinci fıkrasında biletle girilen yerlerde verginin hesaplanması ve ödenmesi gösterilmiştir. 

Bu fıkra esas itibariyle eski metinden alınmıştır. 

Aynı bendin ikinci fıkrasında, genel ve katma bütçeli idareler ve il özel idareleri tarafından yürütülen 
spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde verginin ödenmesi düzenlenmektedir. Komisyonumuz 
belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde köylerin de zaman zaman bu tip eğlence faaliyetleri düzenlediğini 
dikkate alarak, bu fıkra kapsamına köyleri dahil etmiş, belediyelerin kendi faaliyetlerinden ötürü kendilerini 
vergilendirmelerini yersiz görerek «belediyelerce» ibaresini fıkra metninden çıkarmıştır. Bir hafta olan vergi 
ödeme süresi maddenin diğer bentleriyle paralellik sağlamak amacıyla 20 gün olarak benimsenmiştir. 

2 nci bentte müşterek bahislerde, 3 ncü bentte biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde verginin 
ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

19 Mayıs 1981 
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IV. 36 ncı maddede Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin istisnaları hükme bağlanmıştır. 

Komisyonumuz istisna sınırlarını genişletmiş, yaptığı yeni düzenleme ile 1 nci bentte kazanç amacı güt
memek şartıyla işletilen tüm sağlık ve sosyal yardım kuruluşlarını kapsam dahiline almıştır. 

Maddeye yeni eklenen 2 ve 3 ncü bentlerle mahiyetleri dolayısiyle ibadethaneler ile milletlerarası panayır, 
sergi, fuar ve benzeri yerler vergiden müstesna tutulmuştur. 

4 ncü bent, Hükümet teklifinin 43 ncü maddesinin (tb) bendinden alınmış anoak, «Havagazı» da kapsama 
dahil edilmiştir. 

V. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin nispeti 38 nci maddede düzenlenmiştir. 

Yapılan yeni düzenlemede; imal, istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve 
telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış ıbedeli üzerinden yüzde 1; sair maksatlarla tüketilen 
elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5 vergi alınması (hükme bağlanmıştır. 

Böylece üretim, taşıma ve haberleşme hizmetlerinde daha düşük tarife uygulanması sağlanmıştır. 

Havagazı tüketiminden alınacak vergi ise satış bedeli üzerinden yüzde 5 olarak benimsenmiştir. 
Emir ve tensiplerine arz olunur. 

Komisyon (Başkanı Proje Yetkilisi Üye 
Cumhur EVCİL Alton ATEŞ Mustafa GÖRSON 
Kurmay Albay Muhabere Yarbay 'Maliye Bakanlığı 

Gel, Gn. Md. B. Yrd. 

Üye Üye 
Cengiz BULUT Bilgin SOYER 
İçişleri Bakanlığı Ankara Belediyesi 

Mah. td. Gn. Md. Yrd. Hesap işleri Md. 

Mili Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 152'ye 1 nci ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediye Gelirleri Kanunu Tasana 

Matrah: 

MADDE 22. — Verginin matrahı: 
1. (Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere 'bilet bedelli olarak sağlanan gayri safi hâ

sılat; 
2. Bilette girilmeyen yerlerde, eğlence ve hizmet işletmesıince ©ide olunan gayri ısaıfi hâsılat; 
3. Müşterek habislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayri isatfi hâsılattır. 
Biletle «girilen yerlerde, bilet 'bedeli dışında teberru veya başka adlar altında alınan paralar da verginin mat

rahına dahildir, 

Nispet: 

MADDE 23. — Eğlence Vergisi aşağıdaki nispetlerde alınır. 
Verginin 

Ntfsbeti 
% 

I, Biletle girilen yerlerde bilet bedeli üzerinden: 
1. Yerl'i ifilım göstermelerinden, 25 
2< I Yabancı film göstermelerinden, 50 
3. ISpor gösterilerinden, 10 
4. Hipodrum, at yarışları, sirkler ve diğerlerinden, 20 
JL Biletle girilmeyen yerlerde: 
Düğün ve kokteyl salonları, her nevi (lokanta, meyhane ve birahaneler, gazinolar, bar, pavyon, 

kabare ve gece kulüpleri, diskotek ve dansingler, taverna ve kafeteryalar, bilumum kulüpler ve lokel-
ler (Dernek üyelerinin İstifadesine ayrılmış yerler dahil, spor kulüplerinin istirahat mahalleri hariç), 
saunalar, güzellik enstitüleri ve salonları, 'kadın 've erkek kuaförleri, faermevl otel, motel ve ırıokamplar, 
pastaneler, tatil siteleri ve dinlenme kampları, bezik, biriç, bilardo, o'key ve matsa futbolu ısalonları, plaj ve 
yüzme havuzları, lunaparklar, spor salonları, bahçeler ve kır bahçeleri; 
gibi eğlence ve hizmet işletmeleri, 10 

III, Müşterek bahislerde : 20 

Verginin Ödenmesi : 

MADDE 24. — Eğlence vergisi aşağıda belirtilen şekillerde ödenir. 
1. Biletle girilen yerlerde vergi, bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplan ur ve 'belediye taraf man özel 

damga (konulması sırasında ödenir. Bu suretle alman biletlerin kullanılmadan ialdesi halinde peşin olarak öde
men vergi geri verilir. 

Genel ve katma bütçeli idarelerle il özel idareleri ve 'belediyelerce yürütülen spor müsabafcalan, at yarışları 
ve 'benzeri faaliyetlerde 'bilet beldelii ile Ibirlük'te alman vergi, tâkibeden bir hafta 'içinde ilgili belediye vergi 
dairesine yatırılır. 

2. Biletle girilmeyen yerler ile müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı talkilböden 20 gün içinde ilgili 
belediye vergi dairesine Ibir Ibeyanıname ile bildirilir ve aynı sünede ödenir. 

Biletlerle girilmeyen eğlence yerleri ve hizmet istemlerinde, belediyeler, hazırlayacakları 'mühürlü veya soğuk 
damgalı faturaları veya mükelleflerce bastırılacak pusulaları onaylamak suretiyle, kullandırmaya yetkilidirler. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152'ye 1 nci ek) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Belediye Geüıüeri Kamunu Tasarısı 

Matrah : 

MAıDDE 20. — Verigjinin Matrahı <: 
1, Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi hâsılat 

"(bilet 'bedeli dışında ıbağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil); 
% Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayri safi hâsılat, 
3, Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dan

sing, 'bezik, briç, bilardo, okey ve masa futbolu salonları ıgilbi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalı
şan her gtün için Belediye Meclislerince talkdir edilecek miktardır., 

Nfapet ve Miktar : 

MADDE 21. — Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet ve miktarlarda alınır, 
Verginin 
NiapetJ 

I, Biletle girilen yerlerde : 
il, Yerli film glöstermderindlen 20 
& Yahancı film göstermelerinden 50 
3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla, ortaoyunu ve 'konserlerden 10 
4/ Spor müsabakalarından 10 
'5i 'At yarışları, sirkler, lunaparklar, çalgiı 'bahçeler ve benzerlerinden 20 

II. Müşterek bahislerde :; 25 

Verginin 
Miktarı 

<TL.) 

III. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde günlük 200-4 000,— TL 

Verginin ödenmedi : 

MADDE 22. — T< Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eMenmek; suretiyle hesaplanır ve beledi
ye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. ıBu suretle alınan biletlerin ıkulanalmadan iadesi halin
de peşin olarak ödenen vergi geri verilir. 

Genel ve Katma Bütçeli idarelerle İl Özel İdareleri ve köyler tarafından yürütülen spor müsabakaları, at 
yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birilikte alınan vergi, takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye 
ödenir., 

2. Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye 
bir beyanname ile bildirdik ve aynı sürede ödenir. 

3», filetle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı talkip eden ayın 20 nci 
ıgünü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır. 

MM Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 152'ye 1 nci ek) 



— 6 — 

(Hükümetin Teklifi) 

istisnalar : 

MADDE 43. — Aşağıda yazılı yerlerde ve şekillerde sarf ve istihlak edilen elektrik vergiden müstesnadır : 
a) Genel ve katma bütçeli idarelerle, belediye ve özel idareler tarafından sokak, meydan, park ve bahçe 

gibi umuma mahsus yerlerde sarf ve istihlak edilen elektrik; 

Nispet : 

MADDE 45. — Elektrik ve Havagazı Vergisi satış bedeli üzerinden yüzde 10 nispetinde alınır. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152'ye. 1 nci ek) 
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(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

İstisnalar : 

MADDE 36. — Aşağıda yazılı yerlerde ve şakilerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır. 
1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işTetilten; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, re

habilitasyon, teşhis ve tedavi, merkez ve (kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, prevan
toryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk BsiiTgeme Kurumu ve ikorunmıaya muh
taç çocukları kortuma birliklerine ait çocuk yurtlan ve bunlara bağlı iş yerleri gibi sosyal yardım kuruluşların
da, 

2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık 'bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethane
lerde, 

3'̂  Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşttir edilen ve satılan pavyon
larda, 

4. Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde, 

Nispet : 

MADDİE 38. — Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda göster ilen nispetlerde alınır. 
a) imâl ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde 

tüketilen eelktriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1, 
t>) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5, 
c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5, 

. . . . > . -^aa>m<9Pm <»-

MiMi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152*ye 1 nci ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 198 

1598 Sayılı Mali Denge Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. 

(1/173) 

TC 
Başbakanlık 1 Mayıs 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-649/03254 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye •:• Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1 0 . 4 . 1981 tarihinde karar
laştırılan «1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emSrledîne arz ederim» 
Bülend Ulusu 

[Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda 2361 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununda 2362 sayılı 
Kanunla yapılan değişikliklerle sermaye şirketleri ve kooperatifler tarafından ödenen Kurumlar Vergisinin 
yarısının bu kurumlardan kâr payı alan gerçek ve tüzelkişilerin vergi alacağını teşkil etmesi esası getirilmiş 
olup, bu kâr paylarının beyam sırasında kolaylık sağlamak amacıyla da vergi alacağının gerçek ve tüzelkişiler 
tarafından elde edilen kâr paylarının yarısı olarak hesaplanması hükme bağlanmıştır. 

Bfr beSsapÜamada, Mali Denige Vergisinin de gözönünde tutulması halinde, ödenen Kurumlar Vergisinin 
yarısı olarak tanımlanan vergi alacağı ile kâr payı elde eden gerçek ve tüzelkişilerin elde ettikleri kâr payının 
yarısı olarak hesaplayacakları vergi alacağı birbirine eşit otoıamalkta *ve farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Sunulan tasarı ile bu sakıncanın giderilmesini sağlamak amacıyla kurumların Kurumlar Vergisine tabi 
kazanç ve iratları üzerinden alınan Mali Denge Vergisinin kaldırılması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede de belirtildiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunun
da yapılan değişikliklerle getirilen vergi alacağı sistemine paralel olarak, 1598 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin (a) bendinde yer alan «Kurumlar» deyimi madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 2. — Dar mükellef kurumların Kurumlar Vergisi tevkifatıina tabi kazanç ve iratları üzerinden 
Mali Denge Vergisi tevkifatı da yapılmasını öngören, Mali Denige Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 
(c) bendinde yer alan hüküm, 1 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olaralk madde metninden çıkartıl
mıştır. 
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Madde 3. — Mal'i Denge Vergisi Kanununun 1 ve 2 nci maddesinde yapılan ve Kurumlar Vergisi mü
kelleflerini Mali Denge Vergisi kapsamı dışında bırakılmalarını sağlayan değişikliğe paralel olarak, Kanunun 
6 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendi ile 2 nci fıkrasının <c) bendi madde metninden çıkarılmış ve 1 nci 
fıkranın (e) bendinde yer alan «kurum» deyimine yeni düzenlemede yer verilmemiştir. 

Madde 4. — Mali Denge Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde yer alan «kurumlar» deyimi daha önceki 
maddelerde yapılan değişikliğe paralel olaraik, yeni düzenlemede madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 5. — Daha önce yapılan değişikliklere paralel olaraik, Kanunun 9 ncu maddesinin (a) bendinde yer 
alan «kurumlar» deyimi ile, aynı maddenin (b) bendinde yer alan «kurumlar» deyimi ve aynı bent hükmünde 
yer alan «(c)» işareti yeni düzenlemede madde metnin den çıkartılmıştır. 

Madde 6. — Mali Denge Vergisi Kanununa Geçici 4 ncü madde olarak yeni getirilen hükmün birinci fık
rası ile, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, Mali 
Denge Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin de kurumların 1980 takvim yılma ait olup 1.1.1981 tari
hinden sonra beyan edilen kazançlarına uygulanması sağlanmaktadır. 

Yeni getirilen Geçici 4 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ile, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar, dar 
mükellef kurumların kazanç ve iratları üzerinden tevkif yolu ile alınmış olan Mali Denge Vergisinin mahsup
lar nedeniyle veya düzeltme yoluyla iade edilmesini ortadan kaldırmaktadır. Böylece, yapılan değişikliklerin 
1.1.1981 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi nedeniyle ortaya çıkması muhtemel ihtilaflar önlenmiş olacaktır. 

Madde 7. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 8. — Bu Kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmektedir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 5 Mayıs 1981 

Esas No. : 1/173 
Karar No. : 78 

MÜH Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Milli Güvenlik Konseyine sunulan «1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunlarında yapılan değişikliklerle, sermaye şirketleri ve kooperatifler 
tarafından ödenen Kurumlar Vergisinin yarısı bu kurumlardan kâr payı alan gerçek ve tüzelkişilerin vergi ala
cağını teşkil etmesi esası getirilmişti. Bunun tabii sonuou olaraik, beyan sırasında vergi alacağının gerçek ve 
tüzelkişiler tarafından elde edilen kâr paylarının yarısı olarak hesaplanması hükme bağlanmıştır. 

Ancak, ödenen Kurumlar Vergisinin yarısı olarak 'tanımlanan vergi alacağı ile, kâr payı elde eden gerçek 
ve tüzelkişilerin elde ettikleri kâr payının yarısı olarak hesaplayacakları vergi alacağının birbirine eşit olmadığı 
görülmüştür. 

Sözü edilen sakıncayı ortadan kaldırmak amacına yönelik olarak hazırlanan tasarı Komisyonuımuzca 
olumlu bulunmuş ve maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

Milli Güvenffik Konseyi (S. Sayısı : 198) 
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Yukarıda belirtilen sakıncaları ortadan kaldıracak ;ekilde 1598 sayılı Kanunun 1, 2, 6, 7, 9 ve Geçici 4ncü 
maddelerinde değişiklikler yapan tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzen
leyen 7 ve 8 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Başikan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Nazmı BİLGİÇ 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLt 

Üye 
Serpil ULU ER 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 198) 
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HÜKÜMETIN TEKLM 

1598 Sayılı Mali Denge Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununun 1 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«a) Gelir ve veraset ve intikal vergisine tabi gerçek veya tüzelkişiler ile gaıyrimenlkulleri ivaz mukabi
linde satanlar.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 2 mci maddesinin (c) bendi kaMırılmıştır., 

MADDE 3, — 1598 sayılı Kanunun 6 nci maddesiinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi ile 2 numaralı fık-
ralsının (c) bendi kaldırılknıış ve 1 numaralı fıkranın (e) 'bendi aşağıdaki çekülde değiştirilmiştir. 

«e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen, re'sen veya sair suretlerle İdarece tarh olunan gelir, 
emlâlk alım ve veraset ve intikal vergilerinden tahsili kabil hale gelmiş bulunanlara ait matrahlar.» 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiiştir. 
«Mali denge vergisine tabi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden yapılmış olan kesinti miktarı, 'bu kazanç 

ve iratların beyannameye ithal edilmiş bulunmaları şartlıyla gelir vergisi mükeieflierinin 6 ncı maddeye göre 
yapacakları ödeme miktarından indirilir.» 

MADDE 5. — Mali Denge Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin (a) ve <lb) 'bentleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«a) Mali denge vergisi ödemesi, gelir ve veraset ve intikal vergilerinin ilk taksitinin tediyesi gereken 
süre içinde, gayrimenkul intikallerinde emlak alım vergisinin tediyesi sırasında defaten ilgili vergi dairesine 
ödenir.» 

«ıb) îkinoi maddenin (a) ve (ıb) bentlerine göre yapılacak mali denge vergisi kesintisi ilgili gelir vergi
sinin tevkifi gereken süre içimde yapılır ve baibis konusu verginin ödenmesi gereken süre içinde ilgili vergi da
iresine yatırılır.» 

MADDE 6. — Aynı Kanuna aşağıdaki Geçici 4 ncü madde ekfenmiştlir, 

«GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunla Mali Denge Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler, Kurumların 
1980 Takvim Yılına ilişkin olup, 1.1.1981 tarihinden itibaren vermeleri gereken beyannamelerinde gösterecek
leri matrahlar hakkında da uygulanır. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre, dar mükellefiyete 
tabi kurumların kazanç ve iratları üzerinden daha önce yapimış olan mali denge vergisi tevfcifatları düzeltme 
veya mahsuplar; nedeniyle ıret ve iade edilmez, 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNÎ 

1598 Sayılı 'Mali Denge Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE.2.— Tasanmn 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasanmn 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE--i5.— "Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. 
yürürlüğe girer. 

Hükümet Teklifi 

Bu Kanunun 2 nci maddesi hükmü yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1 . 1 .1981 tarihinde 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

10 . 4 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
I. Evliyaoğlu 

GençUilk ve Spor Balkanı V. 
Af. R. Güney 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd, 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı V* 
Dr. T. Önalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

îmar ve tskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve TaMi Kiaıy. Balkanı V3 

Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•• tmmm ı ı 
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