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Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik toplantısının uzaması 
ve vaktin de geçmiş olması sebebiyle; 

18 . 6 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,06 da son 
verildi, 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

mm*m 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 106 ncı Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

Otomatfk cihazla yoklama va-BAŞKAN 
pılacaktır. 

SİNASİ ÖZDENOGLU (Ankara) — Divan 
kararı gereğince isim okunmak suretiyle yok
lama yapılmasını talebediyoruz. Bu hususta bir 
önergemiz vardır, 

BAŞKAN — Efendim, ayrıca önergeye lü
zum vok. Filhakika Divanın ve Meclisin bu hu

susta bir kararı vardır. Bir kolaylık olmak üze
re, zamandan tasarruf edilsin diye otomatik ci
hazla yoklama yapıyordum. Mademki böyle bir 
arzu izhar ediliyor, isim okumak suretiyle yok
lama yapacağım. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı*-
nın, bir aydan beri bankaların esnaf ve tüccar
lara ticari muamelelerini kesmiş olmasının piya
sada yarattığı kredi ve para darlığına dair gün
dem dışı demeci 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın 
Tosyalı, bir aydan beri resmî ve özel bankala
rın esnaf ve tüccara ticari kredi muamelesini 
kesmiş olmasının piyasada yarattığı kriz ve pa
ra darlığı hakkında beş dakikayı geçmemek 
üzere gündem dışı söz istiyorum, diyor. 

Bu konuda Sayın Tosyalı'ya söz veriyorum, 
buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Sayın Başkan, ben de gündem dışı söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız arkadaşımızın 
talebini aldım. Bugün gündem dışı söz talebi 
olarak başka bir arkadaşın talebi gelmedi ben
denize. 

Buyurun, Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan ve değerli milletvekili arkadaşlarım; 
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tüccar, esnaf ve mütaahhitlerimizin bugün için
de bulunduğu çok zor ve fecî durum hakkında 
Hükümeti ikaz etmek ve çok acele tedbir alın
masını temin etmek için Yüksek Huzurunuzda 
gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Son bir aydan beri resmî ve gayriresmî ban
kalarımız tüccara, esnafa, sanatkâra, nakliye
ciye ve şoföre kredi vermeyi, bono ve poliçe 
gibi banka muamelelerini büyük mikyasta kes
miştir. Bu sebeple piyasada korkunç bir nara 
darlığı, iktisadi ve ticari kriz başgöstermistir. 
Bu sebeple Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük 
şehirlerimiz başta olmak ü^ere Anadolu'nun bü
tün vilâyet ve ilçelerindeki tüccar, esnaf, sanat
kâr, nakliyeci ve şoförlerimiz alacağını alamaz, 
borcunu ödiyenıez duruma gelmiştir. Bu sebep
le yalnız son bir ay içinde yekûnu büyük mik
yaslara varan protestolara ve gittikçe artan ti
cari iflâslara mâruz kalınmıştır. Zirai istihsa
lin ve sınai üretimin bütün hıziyle başladığı bu 
mevsimde her nevi banka kredi ve muameleleri
nin bütün bankalarca sözleşmişçesine birden bi
re kesilmesi nedeniyle tüccar, esnaf, çiftçinin 
ve sınai üreticisinin emeği ve alınteri olan malı
nı alamaz ve değerlendiremez hale gelmiştir. 

Bu durum, iktisadi ve ticari hayatı felce uğ
ratmakta ve 1970 ihracatımızı büyük mikyasta 
azaltmaktadır. Bu hal, tüccar ve esnafın memle
ket içinde ve memleket dışındaki ticari itibarını 
ve iş yapma gücünü manen ve maddeten sars
maktadır. 

Bankalardan kredi alamı yan, bono kırdıra-
mıyan, poliçe, iskonto ve iştira muamelesi yap-
tıramıyan tüccar, sanayici, esnaf, sanatkâr, çift
çi, nakliyeci ve şoförlerimiz istemiyerek fırsat
çı ve istismarcı tefecilerin eline düşmüştür. Orta 
sınıf tüccar, esnaf, çiftçi ve sanayici bu sebeple 
yok olmak durumu ile karşı karşıya kakınçtır. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; res
mî ve gayriresmî bankalarımızın Türkiye'nin ik
tisadi ve ticari yükünü üzerinde taşıyan tüccar, 
emaf, nakliyeci, şoför, çiftçilerimize mutad olan 
krediyi vermesini ve her nevi banka muamelele
rine başlamasını temin için Yüce Meclis huzu
runda Hükümeti ikaz ediyorum. Sebep ve maze
ret ne olursa olsun, cok acele tedbir alınmasını 
talebediyorum. 

Sayın Ea-kan, değerli arkadaşlarım; Hükü
meti ikaz ederek tedbir talebettiğim ikinci konu 

da şudur : Hükümete iş yapan mütaahhit ve ta-
şaronlarımızm bugün içinde bulunduğu çok zor 
ve fecî durumdur. Şöyle ki ; Devletin yatırım 
yapan dairelerinin işlerini ihale ve emanet usulü 
ile alan mütaahhit ve taşaronlarımız aldıkları 
işi yapmış, teslim etmiş ve istihkak tahakkukla
rını da yaptırmış oldukları halde uzun zaman
dan beri paralarını ilgili Hükümet dairelerinden 
alamamışlardır. Bu sebeple Devlete iş yapanlar 
çalıştırdıkları işçilere, mal ve makina aldıkları 
esnafa borçlarını verememiş, teminat mektupla
rını geri alamamış ve yeni iş alanlarına girişe-
memişlerdir. Bu sebeple yatırım ve inşaat mev
siminin tam içinde bulunduğumuz şu anda işve
ren durumunda olan mütaahhit ve taşaronlarla, 
bunlara iş yapan durumda olan işçi, köylü, nakli
yeci, şoför, mal veren esnaf ve tüccar cok zor du
rumda kalmıştır. Mütaahhit ve bunlarla çalışan 
isçi ve esnafı bu müşkül durumdan kurtarması 
için Hükümeti, Yüce Meclis huzurunda bu konu
da da ikaz ediyor, mütaahhit ve taşaronlara ala
caklarının en kısa zamanda verilmesini talebedi
yorum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ne
tice olarak, tüccar ve esnafa banka kredi ve 
muamelelerinin en kısa zamanda normal olarak 
tekrar açılması ve Hükümete iş yapan mütaah
hit ve taşaronlara istihkaklarının verilmesi, git
tikçe kötüleşen ticari ve iktisadi hayatımızı can
landıracak ve piyasadaki para darlığını önleye
cektir. Her iki konu hakkında Hükümeti Yüksek 
Meclis huzurunda uyarır, acele tedbir alınmasını 
önemle rica ederim. Saygılarımla. (G. P. sırala
rından, alkışlar.) 

,2. — Urup temsildi erinin; Genel Kurul çalış
malarının bugünden itibaren saat 15,00 ten 20,00 
ye had ar devam ettirilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, A. P. Grupu adına 
Sayın Orhan Eren, C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ahmet Şener, G. P. Grupu adına Sayın Vefa 
Tanır imzasiyle verilmiş olan bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemimizde mevcut mühim bâ*ı kanun 
tasarı ve tekliflerinin biran önce sonuçlandırıl
masını temin maksadiyle, bugünden itibaren 
Genel Kurul toplantılarının saat 15,00 ten 20,00 
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ye kadar devam ettirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

A. P. C. H. P. 
Orhan Eren Ahmet Şener 

Ankara Trabzon 
G. F 

Vefa Tanır 
Konya 

1. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/82) (S. Sayısı : 131) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Saym 
Ahmet Topaloğlu'nun, Millî Savunma Bakanlığı 
görev, yetki ve teşkilâtı hakkındaki kanun ta
sarısının bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hakkında bir önergesi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde yer alan 131 sayılı Mil

lî Savunma Bakanlığı görev, yeki ve teşkilâtı 
hakkında kanun tasarısının biran evvel kanun
laşması için, bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Hükümet ve ilgili komisyonun lütfen 
yerlerini almasını rica ederim. 

Tasarı, saym üyelere bir hayli zaman evvel 
basılarak dağıtılmıştır. Bu itibarla komisyon 
rapor ve gerekçelerinin tekrar okunmasına lü
zum olmadığı kanısındayım, böyle bir arzu da 
gelmiyor. 

Tasarının öncelikle görüşülmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde grupları adına yal
nız G. P. Grupu adına Saym Hasan Tosyalı söz 

(1) 131 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 

BAŞKAN — önerge üzerinde her hangi bir 
mütalâa var mı?... Yok. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüce Heyetiniz bugünden itibaren saat 
15,00 ten 20,00 ye kadar çalışacaktır. 

istemiştir. Sonra şahısları adına Sayın Hilmi 
İşgüzar, Saym Tural, Saym tlyas Kılıç ve Sa
yın Turhan özgüner söz istemiştir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Saym Başkan, 
C. H. P. Grupu adına söz istiyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Saym Baş
kan, şahsım iadına söz istiyorum. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Saym Baş
kan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, sizleri kaydedi
yorum. 

Şimdi, söz sırası G. P. Grupu adma Savın Ha
san Tosyalı'nındır. Buyurunuz efendim, 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Saym Başkan, değerli arkadaş
larım; Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki ve 
teşkilâtı hakkındaki kanun tasarısı, bir taraf
tan Anayasanın 110 ncu maddesinin ruhuna, 
öteyandan Yüce Meclisin iki gün evvel kabul 
ettiği Genelkurmay Başkanlığı Görev ve Yetki
leri hakkındaki Kanuna ve nihayet Anayasa 
Mahkemesinin muhtelif tarihlerde Genelkurmay 
Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasın
daki münasebetlere ilişkin olarak vermiş bulun
duğu kararlara uygun ve muvazi olarak hazır
lanmıştır. Komuta işlerinin en yüksek askerî şa
hıs olan ve günlük siyasi etkilerin dışında kal
ması icabeden Genelkurmay Başkanı tarafından 
yürütülmesi esası bu kanunda da muhafaza edil
miştir. Buna mukabil, millî savunma hizmetinin 
genel yönetimiyle ilgili siyasi, hukukî, sosyal, 
malî işlemlerin ve bütçe hizmetlerinin T. B. M. 
M. ne karşı siyasi bakımdan sorumlu olan Millî 
Savunma Bakanı ve Bakana bağlı teşkilât tara
fından yerine getirilmesi zorunluğu da bu ka
nunda isabetle yer almıştır. İstihbarat, harekât, 
teşkilât ve eğitim konularının Genelkurmay Baş-

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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kanlığınca yürütülmesi, siyasi, malî, askere alma 
hizmetlerinin, lojistik ihtiyaç maddelerinin teda
riki işinin, harb sanayii hizmetlerinin, sağlık ve 
veteriner hizmetlerinin, emlâk ve inşaat enfrast-
rüktür hizmetlerinin, hesap ve teftiş hizmetleri
nin Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmesi isa
betlidir. Kanunun ikinci maddesi bu görüşle ha
zırlanmıştır. 

Personel işlerine gelince; Genelkurmay Baş
kanlığının Görev ve Yetkilerine ait Kanunun ve 
şimdi müzakeresine başladığımız Millî Savunma 
Bakanlığı görev, yetki ve teşkilâtı hakkındaki 
kanun tasarısının hükümlerinden mülhem olarak 
«özel kanunlarına göre yürütülecektir.» hükmü 
de bu kanunda isabetle yer almıştır. 

Silâhlı Kuvvetler hizmetlerini bütünlük ve 
beraberlik içinde yürütülmesi amaciyle Millî Sa
vunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının 
sıkı bir işbirliği ve beraberlik içinde çalışacak
ları, tasarının altıncı maddesinde yer almıştır. 
Her iki makam, görev ve yetkilerinin icabı, kuv
vet komutanlıkları ve diğer makamlarla yazış
malar yapacaklardır. Tasan, önemli ve ilgili ya
zışmalardan Genelkurmay Başkanı ile Millî Sa
vunma Bakanının biribirlerini karşılıklı olarak 
haberdar etmelerini hükme bağlamıştır. 

G. P. Grupu olarak, Millî Savunma Bakan
lığı görev, yetki ve teşkilât Kanununu genel 
olarak ihtiyaca uygun bulduğumuzu beyan eder 
ve bu kanunun millî bağımsızlığımızın büyük 
teminatı olan aziz ve kahraman Silâhlı Kuvvet
lerimize hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla. 
(G. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Savın il-
yas Kılıç, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA 1LYAS KILIÇ 
(Samsun) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki ve 
teşkilât kanunu tasarısı üzerinde O. H. P. Gru
pu adına söz almış bulunuyorum. 

Millî Savunma Bakanlığını, Genelkurmay 
Başkanlığından ayrı mütalâa etmek mümkün ol
madığından, bunların vazife ve salâhiyetlerini 
mütalâa ederken, her ikisini eleştirmek ve buna 
göre karara vasıl olmak daha uygun olur kana
atiyle, bilhassa raporun üzerinde durarak görüş
lerimi izaha çalışacağım. 

Biliyorsunuz ki, Cumhuriyet devrinde Genel
kurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı 

arasındald münasebetler muhtelif safhalar geçir
miştir. Bu safhalardan birincisi, T. B. M. M. Hü
kümeti devresidir ki, bu devrede Erkânı Harbi-
yei Umumiye Vekâleti ile Millî Savunma Vekâ
leti ayrı ayrı mütalâa edilmiş ve birer Vekâlet 
adını almıştı. 

1324 Anayasası devrinde, Anayasanın 40 ncı 
madesinde «Başkumandanlık Türkiye Büyük 
JVTillet Meclisinin manevî şahsına mündemiçtir, 
hazarda Reisicumhur bunu temsil eder ve se
ferde de Bakanlar Kurulunun kanarı ve Reisi
cumhurun onayıyla tâyin edilecek bir zat ta
rafından Genelkurmay Başkanlığı yürütülür» 
deniliyor. 

1924 ve 1944 devresi, ki 4298 sayılı Kanun 
ievresidir, Erkân ı Harbiye - i Umumiye Ri
yaseti olarak kurulmuş ve müstakil çalışmış. 

1944 ve 1949 devresinde 4580 sayılı Kanu
na göre, Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa 
bağlanmış ve Millî Savunma Bakanlığından 
yine ayrılmış. 

1949 devresinde, Genelkurmay Başkanlığı 
5398 sayılı Kanunla Milî Savunma Bakanlığı
na bağlanmış ve Millî Savunma Bakanlığıyla 
beraber çalışmış. Yani, bu iki organ arasında
ki münasebetler daima değişiklik arz etmiş. 

9 Temmuz 1961 Anayasası ise, bu iki orga
nı birbirinden daha sardih bir şeMlde ayırmış. 
Organları bina olarak ayırmış, lama vazifeler 
birbirlerini tedahül eder mahiyette görülmüş. 
Onun içimidir ki, Anayasanın öngördüğü ka
nunlardan olmasına, dokuz seneden beri uzun 
bir tatbikat devresi geçirmiş olmasına rağmen, 
hâlâ bu iki organın teşkilât kanunları çıkar
tılarak vazifeleri sarih bir şekMe tasrih edil
miş değildir. Şimdi, Hükümet bu vazifeleri, 
geçmiş tecrübelerden de istifade etmek sure
tiyle, huzurumuza bir tasarı olarak getirmiş 
bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki bir
takım idareciler uzun müddet «Genelkurmay 
Millî Savunmaya direkt olarak bağlanmak su
retiyle politikanın içerisine itiliyor» demişler, 
ayırmışlardır. Bir kısmı gelmiş «bu böyle de
ğildir, Millî Savunmaya bağlanmalıdır» de
miş, tekrar Millî Savunmaya bağlanmış ve 
böylece Millî Savunma ile Genelkurmay ara
sındaki vazife ihtilâfları bugüne kadar gelmiş 
ve bizleri de şimdi görüştüğümüz kanunun gö-

— 505 — 



*M«- ... . 

M. Meclisi B : 106 18 . 6 . 1970 O : 1 

rüşülmesi noktasına getirmiştir. Buna göre, 
Anayasanın 110 ncu maJddesiyüe Genelkurmay 
Başkanlığına verilen Türk Silâhlı Kuvvetleri 
yetki ve sorumluluğu ne demektir? 

Komutan, komuta eden şahıs demektir. O 
halde, komuta nedir, ne gibi salâhiyet ve so
rumlulukları içine alır? Bunu bu şekilde etraf
lı bir şekilde görüşmeyi arzu etmek ve (Millî 
Savunmayı Genelkurmayla karşılıklı olarak 
eleştirmek suretiyle vazifeyi tâyin etmek daha 
salim bir neticeye varacağımızı bize göstermiş 
olduğu için karşılıklı 'eleştirerek konuşmama 
devam edeceğim. Bugün komuta teriminin tek 
başına tarif ve uygulanması askerî ihtiyaçları 
karşılamadığından, iki değişik şekilde tanımlan
ması zarureti doğmuştur. 

Tam komuta : Tam komuta bir komutana 
astlarına emir vermek için verilmiş bir askerî 
otorite ve sorumluluktur. Askerî harekât ve 
idarenin bütün veçhelerini kapsar. 

'Harekât komutası : Harekât komutası bir 
komutana, astkomutanlara vazifeler veya gö
revler vermek, birlikler tahsis etmek için ve
rilmiş bir salâhiyettir. Bu, komuta şeklinde 
lojistik destek için gereklli idari komuta veya 
sorumluluk yok. Bu tariflerden anlaşılacağı 
üzere, tam komuta emrindeki birliklerin uzun 
vadeli olarak ıbir şeyinden sorumlu olan bir 
komutanın salahiyet ve mesuliyetini, harekât 
kamutasiylle daha ziyade hazarda eğitimi ve 
tatbikatı, seferde ise, muayyen bir harekâtın 
icrası için bir komutana verilmesi gerekli gö
rülen sınırlı yetkileri kapsamaktadır. Bundan 
şu sonucu çıkarabiliriz; tam bıir komuta icra 
ilecek bir komutan, hem harekât, hem de ida
rî işlerin sevk ve idaresiyle görevli ve sorum
ludur. Anayasamızın Genelkurmay Başkanına 
vermiş olduğu Silâhlı Kuvvetlerin Komutan
lığı yetki ve sorumluluğunu da bu geniş mâ
nada almak ve anlamak gerekir. Bu nedenle, 
Geçici Komisyon raporunda bu konuda yapılan 
•iarif ve açıklamalara katılmak mümkün değil
dir. Raporda, komuta teriminin idare ile eş 
anlamda alındığı ve komutanın harb tekniği 
ve taktiği bakımından yönetimi, idarenin ise, 
bu yönetim, personel, malî işler ve lojistik gibi 
konularda desteMemesini kapsadığı gibi buna 
göre de komutanın 'Genelkurmayca, idarenin 
ise, Millî Savunmaca yürütülmesinin gerektiği 

sonucuna varılmıştır, Fakat aynı raporda bu 
tarifin Genelkurmay Başkanının Anayasa itle 
verilmiş komutanlık yetkisinin tam olarak uygu
lanmasına imkân vermediği görülerek, yürü
tülmesi Millî Savunma Bakanlığına bırakılmış 
•olan personel ve lojistik hizmetlerinin ise, ilke, 
incelik ve anaprogramlarının Genelkurmay 
Başkanlığınca teşhisi zaruretini kabul ediyor. 

Şimdi, Komisyonca zımnen kabul edilmiş 
olduğu üzere, Genelkurmay Başkanının komu
tanlık görevini yerine getirebilmesi için yürüt
mek zorunda olduğu bu idarî, personel ve lojis
tik destek görevlerini kanun tasarısında öngö
rülen ilke, incelik ve anaprograımları tesbit 
•etmek suretiyle ne derece ifa edebilir? Genel
kurmay Başkanllığı bir plân, prensip ve direk
tif makamıdır. Bu konuda kendisine gerekli 
yetkiler tanınmıştır denebilir. Biz de buna esas 
itibariyle katılıyoruz. Ancak, bu konuda Genel
kurmay Başkanlığı terimiyle ne kasdediliyor? 
Şahsım kendisi mi, Genelkurmay Başkanlığı 
karargâhı mı, yoksa tüm Silâhlı Kuvvetler mi? 

Bu sorunun cevabını tasarının 1 nci madde
sinde buluyoruz. Buna göre ıSilâhlı Kuvvetlerin 
/mtün teşkilâtı bahis konusudur. Yani Genel
kurmay Başkanlığı ve bağlılığı ile Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki bü
tün birlikler ve müesseseler. Esasen Genelkur
may Başkanı kendisine verilen vazife ve so
rumlulukları ancak tüm teşkilâtiyie yerine ge
tirebilir. Teşkilâtı dışında bir Genelkurmay 
Başkanı ve karargâhının bu kanunun konusu 
oyabileceğin! zannetmiyorum. Genelkurmay Baş
kanı ve karargâhıyla Kuvvet komutanları ka
nun tasarımında aynı makamlar gibi ele alın
mıştır. Kanaatimizce bu husus bugünkü mo
dern orduların gelişimi istikametine ters düş
mektedir. Şöylle ki; ıSilâhlı Kuvvetlerin gün 
geçtikçe modernleşen ve o nisıbette pahalılaşan 
iilâh malzemesiyle genel masrafları en küçük 
bir düblikasyona dahi meydan vermemek za
ruretini doğurmaktadır. Bu da merkezî ve tek 
bîr teşkilâtla idare usullerini zorunlu kılmak
tadır. 

O hailde Genelkurmay Başkanının sorumlu
lukları tün» silâhlı kuvvetleri kapsar ve kuv
vetlerim ayrı ayrı zikredilmesi bâzı sakınca
lar meydana getirebilir. Bugün en yüksek ma-

| kamların dahi teferruatlı plân ve programla-
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riyle kamu hizmetlerini ifa zorunluğu olduğu 
bir devre ıginniş bulunuyoruz. Buna başlıca 
.>ebep; kamu hizmetlerinin son derece plânlı 
olması olduğu gibi merkezî kontrolü mümkün 
kılan konjonktür muihabere araçları ve sair 
gibi teknik imkânların da keşfedilmiş olması
dır. 

Silâhlı Kuvvetlerde gelişme de bu yöndedir. 
Uzun vadeli plânlar yapılmakta ve bunların 
tahakkuku beş yıllık programlara bağlanmakta
dır. Bu programlar o kadar teferruatlı yapıl
maktadır ki, bir tek kuruşun dahi ne zaman, 
no maksatla, ne hizmete sarf edileceğini ihtiva 
•etmektedir. Bu çok teferruatlı programlar mer
kezî ıbir sistemle yapılmakta ve uygulamaları 
kontrol edilmektedir. 

Prensip ve direktifler ancak program tek-
İifleriınin kararlaşması içindir. Asıl sorumluluk 
programları incelemek, tasvip veya reddetmek 
ve uygulamasına nezaret ve kontrol etmektir. 

ıSilâhlı Kuvvetlerin tüm hizmetlerinin lüzum 
ve önemini mukayese olarak değerlendirip bir 
karara bağlıyacak makamın bir tek makam 
olması ne kadar zaruri ise, bunun da Genelkur
may Başkanlığı olması o kadar tabiîdir. 

O halde hemen tümü ile para sarfını ge
rektiren idari ve lojistik hizmetlerin bir ilke 
veya direktif tesbiti veya anaprogram tâyini ile 
yürütülmesine imkân yoktur. Esasen, Komis
yon raporunun da, Kara, Deniz, Hava Kuvvet
leri ihtiyaçlarını bildiren bütçelerini yaparak 
Genelkurmaya gönderirler, kaydı vardır. Ge-
ı elkurmay Bakanlığı, Silâhlı Kuvvetlerin büt
çesine ait programları tesbit eder ve Millî Sa
vunma Bakanına bildirir. Millî Savunma Ba
kanlığı da şu kadar parayı ancak veririm, ona 
göre gerekli kısıntıyı yapın ve getirin der. Ya
ni kısaca Ordunun ihtiyaçlarını hangi kuvvet
lere, hanigi silâh, araç ve gereçlerin öncelikle 
alınacağını 'Genelkurmay Başkanı bilir ve Millî 
Savunma da sarf yapar ve tedarikini temin eder 
sağlar. 

(Bunu biraz dikkatle incelersek Genelkurmay 
Faşlcanlığının Ordunun ihtiyaçlarını ilke, direk
tif ve anaprogramlarla meydana çıkarması 
zordur ve hele her zaman mahdut imkânlar 
muvacehesinde bu hizmetler arasında bir ter
cih yapamıyacağı meydana çıkar. Bunu yapa
bilmek için ise, detaylı çalışma programları 
şarttır. 

iSonuç olarak diyebiliriz ki, Genelkurmay 
Başkanı, Anayasanın kendisine verdiği Komu
tanlık görev ve sorumluluğu yerine getirebilmek 
için Silâhlı Kuvvetleri hem harekât ve ham de 
idadi bütün sorumluluklarında karar yetkisini 
taşımak zorunda'dır. Bunun için de sadece bir 
ilke, direktif veya anaprogram tâyin ve tesbi-
tiyle değil, icabında en teferruatlı icra ve kon
trol görevlerini de yerine getirmekle yükümlü
dür. 

Bu görevini icrada tüm Silâhlı Kuvvetlerin 
her türlü imkân ve kabiliyetlerini hiçbir kanun 
veya mevzuatla kısıtlamladan serbest olarak 
kullanmak zorundadır. Millî Savunma Bakan
lığı ise, esas itibariyle Silâhlı Kuvvetlerin siya
si, hukukî, malî ve bütçe görevlerini yerine ge
tirmekten sorumludur. Silâhlı Kuvvetlerin, as
ker alma, tedarik, barb sanayii, suğlık ve vete
riner ve inşiaat hizmetlerinin Millî Savunma Ba
kanlığınca yürütülmesinin de büyük faydaları 
vardır. Ancak, bu takdirde dahi hizmetin cins, 
miktar ve niteliğini tâyin etmek sadece ve sa
dece Genelkurmay Başkanının yetki ve sorum
luluğundadır;. Millî Savunma Bakanlığı ancak 
istenen hizmeti slağhyan bir makam olmak zo
rundadır. Zira, komutanlık bir bütündür, onun 
sorumlulukları paylaşılamaz. Paylaşılırca onun 
adı da komutanlık olmaz. 

Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki 
teşkilât ve 'makamları ile tedarik hizmetlerinin 
tümünü yürütemiyeceğd için yine bu hizmet bü
yük kısmiyle Genelkurmay Başkanlığınca Kuv
vet ıkomutanhkları vasıtasiyle «ağlanacaktır. Bu 
tür hizmetlerde Kuvvet komıutanlariyle Millî 
Savunma Bakanlığını karşıkarşıya getirmek 
fayda yerine büyük zorluklar tevlidedebilir. Zi
ra, ne Millî Savunmıa Bakanlığı ne de kuvvetler 
her hangi bir değişikliğe karar vermek, yani şu 
silâh veya teçhizat bulunmazsa, şu silâh veya 
teçhizat almaya karar vermek yetkisine sahip 
değüldir. O halde, araya yine Genelkurmay gi
recek, kararı yine o verecektir, bu durumda te-
d'aiük scKianunun çözülmesi her bakımdan ve 
bilhassa emir ve komuta zincirinin muhafazası 
bakımından şöyle olmalıdır. Genelkurcrlıy Baş-
ıkanhğı tedariki gereken malzemeyi tesbit ve tâ
yin ederek, bunların Millî Savunma Bakanlığın
ca tedarik edilecek olanları, Millî Savunma Ba
kanlığına Kuvvetler Komutanlığınca tedarik edi-
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lecekleri de Kuvvetler komutanlıklarına bildi- ı 
ıtir. 

Sonuç, her iki kanun tasarısının yukardaki 
esaslara göre tadili gerekir. Yani, Mallı Savun
ma Bakanlığı, Silâhlı Kuvvetlerin siyasi, huku
kî, malî ve bütçe görevlerini yürütmek ve bazı 
hizmetlerini sadece icra etmekten sorumludur. 
Genelkurmay Başkanlığı, Silâhlı Kuvvetlerin 
harekât ve idari bütün hizmetlerinden sorumlu 
yegâne ımakmdır. Kuvvet Komutanları, Genel
kurmay terimi içlinde mündemiçtir. Kanunda 
ayrıca zikredilmesi pratik bakımdan faydalı ol
madığı gibi aksine hizmetlerin yürütülmesi ba
kımından bâzı ihtilâfların doğmasına sebebiyet 
verebilir. I 

Ayrıca Genelkurmayca birlikler üzerinde ya
pılacak her hangi bir değişiklikte inisiyatif Ge
nelkurmayın elinden alındığı için bâzı mühim 
değişiklikler için kanun teklifi yoluna gitmek I 
zarureti doğacaktır. Bu ise, zamanı gerektiren 
bir şekil (meselesidir. Tatbikatta Genelkurmayın I 
vazifelerinin görülmesindeki müstaceliyet, bir ka-1 
nun değişikliğini gerektıirmiyecek kadar kısıa I 
müidet içinde netice .almıayı icabettfiırebilir. I 

C.H.P. olarak kanaatimiz odur ki, bu iki ma- I 
kamın da görevleri Türk Silâhlı Kuvvetlerinin I 
savunmada lâyık olduğu yeri bulması ve mil- I 
İçtin istediği ve kendisinden beklenen vazifeyi I 
gereğinde sânına ve tarihine lâyık bir tarzda 
yapmasını temindir. Bu vazifenin ifasında her İM 
kuruluşun da biri diğerinin emrinde değil, gö- I 
revinin ifasında laslolan anlaşarak çalışmaktır. I 
Genelkurmayın ağır olan vazifesi ve vazife an- I 
layışı yanında, siyasi iktidarın da Barlâmento- I 
ya karşı sorumluluğu taşıyan Bakanlığın da va- I 
zif esi mühmdiır. I 

Bunların başında Genelkurmayın da dâhil I 
olması şarltiyle Millî iSavunmıa Bakanlığının büt- I 
oe ve bu bütçenin bilinen sorumiluluklan var- I 
dır. I 

Biz, C.H.P. olarak bu kanunun tatbikatın- I 
dan doğacak ^saklıkların zamanla giderilerek I 
en iyi şeklin bulunabileceğine inanıyoruz. Ka- I 
nunun, milletimize ve milletin gözbebeği olan I 
şerefli Ordumuza ve 'Bakanlığa hayırlı olmasını 
diler, C.H.P. Grupu adına Yüce Meclise saygı- I 
lar sunarım. I 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. | 
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HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Bakan
lığı görev, yetki ve teşkilâtı hakkındaki kanun 
tasarısı üzeninde bendeniz de kişisel görüşlerimi 
kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Baha önce Genelkurmay Başkanlığının gö
rev ve yetkileme dair kanun tasarısı görüşülür
ken Millî Savunma Bakanlığiyle ilgili konular 
üzerinde de bâzı konulara temas etmiş, orada 
bu kanun tasarılarının bilhassa memleketimiz 
gilbi esas itilbarfiyle, her yöniyle kritik bir nok
tada bulunan askerî güçlere her memleketten 
çok daJha fazla ihtiyaç .duyulan bir ülkede has
sasiyetle bu konular üzerinde durulması lâzım-
geldiğıime iişıaret etmiştik. 

Millî Savunma Bakanlığı, bilhassa 1961 
Anayasasından sonra değişik bir şekilde görül
mesi ioabeden siyasi bir bakanlık durumunda
dır. Ve memleketimizde Genelkurmay Başkan
lığı hiçbir memlekette olmıyan bir şekil arz eder. 
Anayasa Genelkurmay Başkanlığını memleketiniz
de bakanlığa bağlı olmadan doğrudan doğruya 
Başbakanlığa da bağlı olmadan, Barbakana, ic
ra organlarının başı olan ve Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin başı olan Meclise karşı sorum
lu kişiye karşı sorumlu telâkki etmiştir. 

Bu yöniyle Millî iSavunma Bakanlığının gö
rev ve yetkilerini bu yönden ele almak suretiy
le kanunun maddelerimde tedvin etmek lâzımgel-
diği kanaatindeyiz. 

Daha önce konuşan arkadaşlarımız temas 
buyurdular, yani memleketimizde Genelkurmay 
Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının 1920 
den bu yana geçirmiş oldukları değişiklikleoie 
temas ettiler. 

Hepinizin de bildiği gibi 1924 Anayasası 
içinde ve daha sonraki çeşitli değişiklikler dik
kate alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlı
ğı, Başkumandanlığa bağlı olarak telâkki edil
miş, o şekilde vazife görmüş, sonradan Başba
kanlığa bağlı kılınmış, Başbakana bağlı olarak 
çalıştırılmış, daha sonra bağımsız bir organ ha
line getirilmek suretiyle Genelkurmay Başkan
lığı vazife görmüş, bir ara çeşitli siyasi görüş
lerin tesiri altında o zamanın iktidarının başın
daki şahısların arzularına göre Genelkurmay 
Başkanlığı Millî Savunma Bakanlığına bağlan
mıştır. 
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Bunlar, 1961 Anayasasından önceki dönem 
içerisinde mütalâa edilen hususlardır. Ama 1961 
Anayasası geçmiş yılların çeşitli mahzurlarını 
ve Genelkurmay Başkanlığının görevinin öne
mini ve ordunun görevinin önemini dikkate ala-
mak suretiyle Anayasada özel bir madde içinde 
Genelkurmay Başkanlığı ele alınmış ve Genel
kurmay Başkanının görevleri ve mesuliyetleri
ne mütedair anaprensip, ilkeler vaz'edilmiş ve 
Çıkarılacak kanunların da buna uygun bir hal
de çıkarılmasını emretmiştir. 

1961 Anayasasının ışığı altında biz Millî Sa
vunma Bakanlığının görev, yetki ve teşkilât 
Kanunu hakkındaki görüşlerimizi arz ederken, 
hiçbir tesir altında kalmadığımızı ve kendi gö
rüşümüzün, Anayasa anlayışımızın ifadesi oldu
ğunu arkadaşlarımızın bilmelerini bilhassa is
tirham ediyorum. 

Anayasa elbetteki şahıslara göre değişmez. 
Ama hukukçuların birleştikleri noktalar vardır; 
Anayasanın emrettiği genel ilkeler vardır. Nite
kim bu hususlar burada izah edilirken Anaya
saya aykırı olduğu iddiası ortaya atıldığı za
man hukukî yönleri izah edilmekte, buna rağ
men kanunlar çıktığı halde Anayasa Mahke
mesi tarafından da iptal edilmek suretiyle bu 
husustaki beyan edilen fikirlerin teyidi ortaya 
çıkmaktadır. Bu bakımdan bendeniz Millî Sa
vunma Bakanlığının görevleriyle, yetkileriyle 
ilgili teşkilât kanununun içerisinde maddeleri 
geldiği zaman da temas edileceği veçhile, Ana
yasaya aykırı olduğu kanaatindeyim. Nitekim, 
Millî Savunma Bakanlığının bâzı personel hak
kındaki atamaları, Anayasanın 110 ncu madde
sinin ışığı altında hiçbir zaman Genelkurmay 
Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
olmadığını özerk halde tâyinlerin, personel iş
lerinin Genelkurmay Başkanlığına aidolduğu 
iddiası yerinde görülmüş ve Millî Savunma Ba
kanlığının, Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
olan kanuna göre atanmaların tamamen Anaya
saya aykırı olduğu, 1966 yılında Anayasa Mah
kemesinin karariyle sabit olmuştur. Bunu, bel
ki başka şekilde tefsir edeceklerdir, ama bizim 
görüşümüz şudur ki; bu bize ışık tutmaktadır. 
Yani, personel işleri, emir, komuta zinciri yö
nünden, işlerin yürütülmesi bakımından, tâyin
lerin ve personel işlerinin Genelkurmay Başkan
lığına aidolduğu kanaatini taşımaktayız ve bu
nun canlı misalini de daha önce bir arada izah 
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etmiştim, arz etmiştim. Bugün Millî Savunma 
Bakanlığı, aynen Adalet Bakanlığı durumunda
dır. Nasıl ki Adalet Bakanlığı, «Ben Adalet Ba
kanlığını yürütüyorum, Adalet Bakanlığı ola
rak bütçeyi biz getiriyoruz, hazırlıyoruz, bütün 
personel işleri de benden sorulmak icabeder. 
Adliyeye mütedair sorular, gensorular ve genel 
görüşmelerde ben muhatabım, bunun mesuliyeti 
de bana aittir. O halde hâkimleri ben tâyin ede
ceğim» diye bir iddianın içine girmemektedir, 
Genelkurmay Başkanlığının görevleri de benim 
kanaatime göre, Millî Savunma Bakanlığı yö
nünden böyledir ve Millî Savunma Bakanlığının 
karagâh subaylarını dahi tâyin edememesi ka
naatini taşımaktayım, Anayasanın bu madde
sine göre. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Yine, bu tasarıyı hazırlıyan arkadaşlarımız, 
komisyonun raporlarında beyan ediyorlar, di
yorlar ki; «Başbakana sorumlu Genelkurmay 
Başkanına, işleri yürütebilmesi için yetki ver
mek, ona her türlü yetkiyi vermek Anayasa dışı 
bir özerklik getirir. Bu ise Anayasaya aykırı
dır.» Biz de bu iddia karşısında diyoruz ki; 
«Anayasaya göre Başbakana sorumlu olan ma
kamın yetkilerini, bu iki kademe arasında yara
tılan Millî Savunma Bakanlığına çeşitli yetki
leri vermek, Anayasaya aykırı olmuyor mu? 
Eğer böyle bir yetki vermek icabederse, Genel
kurmay Başkanlığının sorumlu olduğu bir ma
kam vardır, o makama tevdi etmek en tabiî yol 
olur.» 

Bu kanun tasarısiyle Millî Savunma Bakan
lığının görevleri çok geniş bir şekilde ele alın
mış ve Genelkurmay Başkanlığının görevlerin
den bir kısım yetkiler buraya aktarılmış durum
dadır. Biz, bu yetkilerin, bilhassa daha sonraki, 
kanun meriyete girdikten sonraki tatbikatta re
aksiyonlarının olacağını ve işbirliği beklenen 
Genelkurmay Başkanlığıyla Millî Savunma Ba
kanlığı arasında sürtüşmelere, çeşitli nahoş ha
reketlere yol açacağı kanaatini de taşımakta
yız. 

Bir arkadaşımızın beyan ettikleri gibi, siya
si ve hukukî yönler haricindeki komutanlık ve 
onunla ilgili meselelerin çözümünde, Genelkur
may Başkanlığını bir küllolarak kabul etmek 
suretiyle, emir ve komutayı veren bir şahıs ola
rak kabul etmek suretiyle bunların yetkilerini 
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siyasi bir makam olan Millî Savunma Bakanlı
ğına devredilmesinin mahsurları, kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. Esasında, Millî Savunma Ba
kanlığının dışında, Başbakanlığın bulunduğunu 
kabul etmek suretiyle, Genelkurmayın her tür
lü ihtiyaçları, gerek millî emniyet ve güvenlik 
bakımından, gerekse askerlerin ihtiyaçlarını, 
modern harb silâhlarına kavuşabilmesi yönün
den temin bakımından da Başbakanlığın telki
niyle kendilerinin bütçelerini hazırlamasını ve 
bunu sadece prezante etmesini, takdim etmesini 
Millî Savunma Bakanlığına düşen idari bir gö
rev olarak/kabul ediyorum. 

Yine bizim görüşümüze göre, Millî Savunma 
Bakanlığının görevleri içerisinde harb sanayii
nin de yer almış olması, gerçekten sakıncalıdır. 
Harb sanayiinin, Genelkurmay Başkanlığiyle 
çok sıkı bir ilgisi vardır. Bunu en iyi şekilde 
bilenler, esasında Genelkurmay Başkanlığı ve 
onların ilgili daireleridir. Harb sanayiini Ge
nelkurmay Başkanlığından almak suretiyle 
Millî Savunma Bakanlığına bağlamanın, ilerde 
daha geniş çapta, dün burada sıkıyönetim ka
rarı üzerinde yapılan görüşmelerde beyan edil
diği üzere, belki bugün için askerî fabrikalar
daki grev hakkının kısıtlanmış olması, bu yön
de bir eyleme girmeye mâni ise de, siyasi yön
den çeşitli, oralara kümeleştirmelerin yapılması 
suretiyle, verimin düşürüleceği de bir gerçek
tir. İş veriminin artırılması, işlerin en iyi bir şe
kilde, rantabl bir şekilde yapılabilmesi, yani işe 
göre adamın alınabilmesi bakımından da, siya
setin girmediği ordu elinde, Genelkurmay Baş
kanlığının görevleri arasında, harb sanayiinin 
mütalâa edilmesi gerekir. 

Bununla beraber yine Millî Savunma Bakan
lığının görevlerini ifa ederken, elbette ki kendi
sine bağlı olan müsteşarlık vasıtasiyle yapa
caktır, ama müsteşarlığın dışında, kuvvet ku
mandanları vasıtasiyle yapılmasını emreden, 
Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkile
riyle ilgili Teşkilât Kanununda bir maddenin 
getirilmiş olması da, kuvvet birliğini bozar ve 
komuta zincirini bozar, Genelkurmay Başka-
niyle Millî Savunma Bakanı arasında kuvvetler 
kumandanını müşkül durumlara duçar eder. 
Bu madde de, bilhassa bizim görüşümüze göre, 
Genelkurmay Başkanlığının görevleri içerisinde 
yer alması icabeden bir husustur. 
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Muhterem arkadaşlarım; bunların dışında 
bilhassa Millî Savunma Bakanlığının görev ve 
yetkileriyle ilgili kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşlerimi arz ederken ifade edeyim ki, 
bu kanun tasarısı, Genelkurmay Başkanlığının 
kendi görev ve yetkileriyle ilgili konularda bile 
serbest hareket etmesini kısıtlayan hükümler ge
tirmiştir. Bu madde ile Genelkurmay Başkan
lığının hareketi, adeta sansüre tabi tutulur şek
le sokulmuştur. Yani, Genelkurmay Başkanı, 
kendi görev ve yetkileriyle ilgili konularda te
mas ettikleri kuvvet kumandanlariyle yapmış 
oldukları yazışmalardan dahi Millî Savunma 
Bakanlığına bilgi vermek mecburiyetiyle başba-
şa bırakılmaktadır. Dünyanın diğer memleketle
rindeki tatbikatı bilmiyorum, ama memleketi
mizde Kamu iktisadi Teşekküllerinde dahi ve 
tüzel kişiliğe haiz olan genel müdürlüklerde da
hi böyle bir şey yoktur. Bu da Anayasaya 
tamamen aykırıdır. Yani Genelkurmay Başka
nının hareketleri, benim tâbirimle, sansüre tabi 
tutulmakta, Millî Savunma Bakanlığının süzge
cinden geçirilmektedir. Bu yersizdir. 

Biliyorsunuz, memleketin etrafında düşman
larımızın durumu ortadadır. Yunanlılar bile bur
numuzun dibine gelmiştir. Her gün gazetelerde 
bangır bangır bağırırlar; «12 ada, Batı . Trakya 
üslerle doldurulmuştur.» Burası, Genelkurmay 
Başkanlığının istihbarat bürolarından tesbit 
edilmiştir. Ama Genelkurmay Başkanlarının yet
kilerini kısıtladığınız takdirde, bu hususta dahi 
bilgi edinmenin siyasi bir makama tevdii gibi 
bir durum ortaya çıkar ki, bu da millî emniyet 
ve güvenlik bakımından, bizim kanaatimize gö
re, mahzurludur. Çünkü, Millî Savunma Bakan
lığını hangi muhterem arkadaşımız işgal ederse 
etsin, Genelkurmay Başkanlığını da hangi gene
ral işgal ederse etsin, bunlar devamlı olan ma
kamlardır, şahıslarla kaim. olmıyan yerlerdir. Bu 
bakımdan, kanunların çıkarılmasında objektif 
kalmak suretiyle, o organların görev ve yetkile
riyle mütenasibolan maddelerin getirilmesinde 
ve o maddelerin kabul edilmesinde fayda vardır. 
Yalnız, kanun tasarısını ne şekilde kabul eder
seniz ediniz, kanun tasarılarının getirmiş olduk
ları maddeler, canlı olduğu müddetçe, kıymet 
ifade ettiği müddetçe ve yararlı olduğu müddet
çe o kanunlar memleket ihtiyaçlarına en iyi şe
kilde cevap veren kanunlardır. Biz, bu görüş 
altında maruzatta bulunuyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım; bendeniz de ka- 1 
nunun bir an önce çıkmasını arzu eden j 
bir arkadaşınız olarak görüşlerini kısaca 
bu şekilde arz etmiş oluyorum. Maddeler geldiği 
takdirde, tadil teklifinde bulunacağımız husus
lar hakkında da ayrıca görüşlerimizi kısaca arz 
etmek istiyorum. Kanaatimiz, bu kanun tasarısı 
tüm olarak, Genelkurmay Başkanlığının görev
lerinin büyük bir kısmını, Millî Savunma Bakan
lığına aktarmakta ve bâzı, Anayasanın öngördü
ğü maddenin Ötesinde yetkiler vermektedir. Ka
naatimize göre tasarı, gerek 4 ncü maddesi, ge
rekse 6 ncı maddesi itibariyle Anayasaya uygun 
değildir, aykırıdır, 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinize saygı
lar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural, buyurun 
efendim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Alışılagelmiş bir yanlış anlayışın tesirinde, 
yine acele hükümlere bağlamak istenen bir tasa-
riyle karşı karşıyayız. Tasarının, Anayasaya ay
kırılığı ne kadar anlatılmak istenirse istensin, 
duyulmak istenmemesi cidden hazin, hazin oldu
ğu kadar da memleket menfaatlerine aykırıdır. 
Bu anlayışın ve bu uygulamanın, daima dayan
mak istediğimiz Anayasanın temelini zorlamak
ta ve sarsmakta olduğu, bu yüzden de memleke
tin türlü vahim hâdiselerle karşı karşıya kaldı
ğı da her günün olaylariyle karşımıza gelmekte
dir. Bu itibarla, Millî Savunma Bakanlığı gö
rev, yetki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı
nın, Anayasayı zorlamakla ve komutanlığı bir 
paylaşma mevzuu haline getirmekle memlekete 
nasıl fayda sağlayacağını yüksek takdirlerinize 
terk ederim. 

Bu kanun tasarısı kabul edildiği takdirde : 
1. Anayasaya göre, Türk Silâhlı Kuvvet

lerinin komutanı olarak gösterilen Genelkur
may Başkanının görev ve yetkilerine müdahale 
edilmiş ve komutanlık tecezzi etmiş olacaktır. 
Halbuki, komutanlık yetkileri bölünmez ve iş
tirak kabul etmez. 

Bunun aksi davranış, tarih boyunca her yan
lış tatbikatçıyı mağlûbiyetle cezalandırmıştır. 
Yakın tarihte, bu yanlış anlayışın Almanya ve 
Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünde, Kore ve 
Vietnam'daki sürüncemeli harblerdeki netice-
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leriyle elîm durumlarını tekrar dünyaca görmek
te ve hissetmekteyiz. 

Tasarı, evvelce Yüce Meclisten geçen ve fa
kat Anayasa Mahkemesinin aykırılık sebebiyle 
iptal etmiş olduğu hükümleri aynen getiren bir 
mahiyet taşımaktadır. Tasarı gerçekten bu ha
liyle Millî Savunma Bakanını, Genelkurmay 
Başkanının üstünde ve ona ait yetki ve sorum
lulukları deruhde eden bir duruma getirmekte
dir. Halbuki, 1061 Anayasası, geçmişte yapıl
mış hataların ve uygulamalarda cereyan etmiş 
çeşitli aksaklıkları da göz önünde tutarak, Ge
nelkurmay Başkanını, değil Millî Savunma Ba
kanının kontrol ve idaresine sokmak, Başbaka
na dahi bağlamaktan dikkatle kaçınmış ve sa
dece «Başbakana karşı sorumludur» deyimini 
kullanmıştır. 

Aynı Anayasa, Silâhlı Kuvvetler Komutanı 
olan Genelkurmay Başkanının, bu sıfatla haiz 
olacağı görev ve yetkilerini bir kanunla düzen
lenmesini emretmiştir. Şu halde, önümüzdeki 
Millî Savunma Bakanı görev yetki ve teşkilâtına 
ait kanun tasarısının, her şeyden önce Anaya
sanın bu esprisine uygun bulunması şarttır. Ni
tekim Anayasa Mahkemesi, 5398 sayılı Kanunun 
ilk üç maddesi ile, daha sonra 926 sayılı Kanu
nun Millî Savunma Bakanına personel tâyinleri 
konusunda yetki veren maddelerini iptal etmiş
tir. Millî Savunma Bakanı bu kanun tasarısı ile 
sadece Silâhlı Kuvvetler Komutanının görev ve 
yetkilerine ortak olmakla kalmamş; bu komu
tanlığın asıl unsurları olan, Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri komutanlıklarını da kendi icra un
surları arasına dâhil etmiş ve 4 ncü maddede 
yer alan hüküm ile Genelkurmay Başkanının, 
yani Silâhlı Kuvvetler Komutanlığının bağları 
üzerinde, ikinci bir sevk ve idare tesisi gibi ga
rip bir duruma girmiştir. 

Netice olarak komutanlık, tecezzi ve iştirak 
kabul etmiyen bir görev ve sorumluluk niteliği 
taşır. Böyle bir tasarının Yüce Meclise Ana
yasayı ve komutanlık esprisini zorlıyarak geti
rilmesindeki sebepleri bir mantık içinde izah et
mek ve anlamak mümkün değildir. 

2. Komutanlık, gerekçede mesnedolarak 
alnıdığî. gibi; sadece, 

a) İstihbarat, 
b) Harekât, 
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c) Teşkilât ve eğitim konularını değil; I 
bunun yanında, 
1. Lojistik, 
2. Personel, 
3. Bütçe sevk ve idaresini de kapsamına 

alır. 
Daha açık bir deyim ile, komuta yetki, görev 

ve teşkilâtı içinde, lojistik, personel ve bütçe un
surları yer almadıkça; bir komutanlık sevk ve 
idare söz konusu olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; Kuvvet Komutan
lıkları ve daha ast kademelerde de personel, 
lojistik ve bütçe hizmetleri bulunduğuna göre, 
Millî Savunma Bakanlığı Teşkilâtını buralara 
kadar uzanan bir duruma getirme endişesidir 
ki, Anayasa Mahkemesini muhtemelen iptal ka
rarma götürmüş olabilir. O halde, bu yolları 
tekrar zorlamakta olduğunuzu yüksek mantığı
nıza sunuyorum. Bu itibarla, personel, bütçe, 
lojistik konularındaki yetkilerinden tecrit edil
miş bir silâhlı kuvvetler komutanı, silâhlı kuv
vetlerin savaşa hazırlanmasında sorumlu olmak 
niteliğini kaybeder. 

3. Her ne kadar tasarının 2 mci maddesinin 1 
(B) fıkrasında, Millî Savunma Bakanınca de-
ruhde edilmek istenen hizmetlerin bir kısmında 
I rensip, öncelik ve amaprograımların Genelkur
may başkanlığınca tesbiti öngörülmüş ise de; 
bu fıkra da, Genelkurmay Başkanını Millî Sa
vunma Bakanının bir nevi teknik müşaviri ha
line getirmekten başka bir manâ tasımlamak
tadır. I 

Nihayet, kanaatımızca bu tasarı, 1961 Ana
yasası'nm geçmişteki vahim ve hatalı uygula- | 
malardan kaçınmak için sarf ettiği titiz gayret- I 
leri hiçe sayarak, Türk Vatanını her türlü teh
likeye karşı korumak ve kollamakla görevli 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini yeniden Devletin de
ğil, geçici nitelikteki siyasi organların tercih, 
temayül ve takdirine teslim etmekte ve bu hali 
ile de Anayasa ile Silâhlı Kuvvetlere verilımiş 
o?an (görevleri ve sorumlulukları, Anayasada 
zikri dahi yapılmayan bir bakanlığa devir ve 
temlik etmektedir. 

Şayet bu kanun tasarısı bu hali ile çıkarsa, 
Anayasa Mahkemesinin yine bu kanunu iptal 
etmesi ve en vahimi, böyle bir kanun yürürlükte 
bulunduğu sürece Silâhlı Kuvvetlerin iki başlı 
bir komuta kademesine bağlanması gibi bir du
rum hasıl olacaktır. Herkesin bildiği bir mü- | 
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tearifedir ki, aynı zamanda iki amir veya komu
tanı olan bir teşkilâtın, hiç amiri yok, demektir. 

Bu görüşlere dayanarak, her zaman olduğu 
gibi, hisleırden uzak düşünce ve mantık çerçe
vesi içinde, bilhassa Anayasaya saygı duyarak 
ve komutanlığın tecezzi kabul etmeyeceği esa
sına dayanılarak, mütalâalarımı özetle Yüce 
Meclise arzetımiş bulunuyorum. Kararlarınıza 
indî mütalâaların hakim olmayacağı kanaatiyle 
huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. ve M.P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — ISaym ilyas Kılıç Yok. 
Sayın Tunhan özgüner? Yok. 
ISaym İhsan Kabadayı buradalar, buyuru

nuz efendim. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığının görev ve yetkilerinin tarihsel ge
lişimine şöyle bir göz atarsak; Büyük Millet 
Meclisi hükümetleri devresinde, Millî Müdafaa 
Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti 
olarak iki ayrı bakanlık halinde hizmet ede-
geldiğini ve iki bakanlık arasında da Başbakan
lığın koordinasyon vazifesi gördüğü neticesine 
varırız. 

Bir başka devresi; 1924 Anayasası ile başla
mış bulunuyor ki, bu devre de 3 safha arz et
mektedir : 

1. 11924 yılından 1944 yılma kadar olan 
safha, 

2. 1944 yılından 1949 yılma kadar olan 
safha, 

3. 1949 yılından 1901 Anayasasına kadar 
olan safhadır ki, bu üç ayrı safhada değişik sta
tülerle bu görevler yürütülegelmiştir. 

Şimdi huzurunuza gelmiş olan kanun tasarı
sı, 1961 Anayasasının getirmiş olduğu sisteme 
göre ele alınmış, eleştirilmiş, maddeleri ona gö
re tedvin edilmiştir. Mezkûr tasarının Meclise 
şevkinde, Anayasanın 110 ncu maddesinin âmir 
hükmü âmil olmuştur. 110 ncu maddenin birinci 
fıkrasına göre, Başkomutanlığın, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrıla-
mıyacağı ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil 
olunacağı, belirtilmiştir. 

Diğer bir fıkrada da, millî güvenliğin sağ
lanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa ha-
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arlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne karşı Bakanlar Kurulunu sorumlu kılmıştır. 

üçüncü fıkrada, Genelkurmay Başkanının 
Silâhlı Kuvvetlerin komutanı olduğunu, belirt
miştir. 

Dördüncü fıkrada ise, Genelkurmay Başka
nının bu sıfatla sahibolacağı görev ve yetkileri
nin kanunla düzenlenmesini öngörmüş ve Genel
kurmay Başkanı bu görev ve yetkilerinden do
layı Bakanlığa değil, Başbakanlığa karşı; bağlı 
değil, sorumlu tutulmuştur, neticesine varmış
tır. 

Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay Başkan
lığını Millî Savunma Bakanlığına bağlıyan 5398 
sayılı Kanunun üç maddesini iptal etmiş; 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 34 ncü maddesiyle 121 nci maddesinin 
(E) bendindeki Genelkurmay Başkanlığını Mil
lî Savunma Bakanlığının bir dairesi şeklinde 
mütalâa eden hükmünü de keza iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay Başkan
lığını sade komuta görevi ile, Silâhlı Kuvvetle
rin harb teknik ve taktiği bakımından yönetimi 
ile görevlendirmiştir. Komuta dışında kalan 
Millî Savunma hizmetlerinin idari yönlerinin 
yürütülmesini, yani yönetimin personel, malî iş
ler ve lojistik gibi konularda Millî ıSavunma 
Bakanlığını görevlendirmiş bulunmaktadır. 

Millî Savunma hizmetlerinim yürütülmesin
de, askerî komuta işleri ile hizmetin genel yö
netimini birbirinden ayırmak lâzımdır. İki gün 
evvel çıkmış olan kanun ile burada yüksek tas
vibinize mazhar olursa çıkacak olan kanun ara
sındaki asıl fark, incelik, diferans bundan doğ
maktadır. 

Bunlardan birinci olan, yani komuta görevi, 
istihbarat, harekât, teşkilât ve eğitim konuları
nı, Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetki
lerine ait kanun ile Genelkurmay Başkanına bı
rakmıştır ki, iki gün evvel bu kanun tasarısı 
Yüce Meclisten çıkmış, Senatoya sevk edilhniş-
tir. 

İkinci kısım, yani hizmetin genel yönetimini 
sağlıyan, siyasi, hukukî, sosyal ve malî işlerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu
luğunu alan Millî Savunma Bakanı ve emrinde
ki teşkilâta bırakmıştır; ki şimdi huzurunuza 
gelen Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki ve 
teşkilâtına ait Kanunla tedvin edilmiş, madde
lerde dercedilerek gösterilmiştir. 
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Bununla birlikte, Genelkurmay Başkanının 
komutanlık icabı olan yetkilerinin tam olabil
mesi için, yürütülmesi Millî Savunma Bakanulı-
ğına bırakılmış olan personel, lojistik hizmetle
rinde ilke, öncelik, anaprogramlannm Genel
kurmay Başkanınca tesbitini öngörmüştür. 

Kanunun huzurlarınıza, Yüce Meclise şevki
ne esas olan esbabı muciibeyi 1961 Anayasasının 
ruhuna uygun olarak, hazırlanış sebeplerinin 
nedenlerini şöylece arz etmeye çalıştım. 9 mad
de halinde sıralanmış olan bu kanun, şurada 
özetlemiş olduğum nedenlerin ve gerçeklerin 
mesnetlerine, ruhuna uygun olarak hazırlanmış
tır. 

Konuşmacı arkadaşlarımın pek çoğunu din
ledim. Hiçbir kanun, hiçbir zaman hiçbir meclis
te eksiksiz olarak çıkmış ve çıkarılmış değildir. 
Eksiksiz, kusursuz yapı, bir eseri meydana ge
tirmek işi Yüce Tanrınındır. İnsan beşerdir, ek
sik ve noksanı elbette olacaktır. Zaman ise en 
büyük hocadır. Hâdiselerde bu hatalann sami
miyetle tashih edileceğine, memleketin ve mille
tin yararına ve Silâhlı Kuvvetlerin faydasına 
geliştirileceğine kaani olduğum ümidini, huzur
larınızda arz ederken, bu kanunun memlekete, 
millete, Bakanlığa ve Silâhlı Kuvvetlerimize ha
yırlı uğurlu olmasını, memleket »savunmasında 
arzu ettiğimiz ümitleri doğurmasını temenni 
eder, cümlenizi saygı ile selâmlarım. (G. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, buyu
runuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Türk Ordusunun tarihi tekâmülü gibi yük
sek kumanda kuruluşları ve bağlı kuuruluşla-
rı da zaman zaman istihalelere tabi olmuştur. 

1920 yılında Müdafaai Milliye Vekâleti Türk 
Ordusunun personel, seferberlik, ikmal, iaşe, 
ibate işleriyle diğer idari işleri deruhte et
miştir. 1924 Anayasası ile birkaç kere değişik
liğe uğrıyan mezkûr Bakanlık Erkânı Harbi-
yei Umumiye Vekâletinin lağvından sonra Ge
nelkurmay Başkanlığı ordunun hazardaki Baş
kumandanı ve ordunun umumi harekât plânla
rını, talim ve terbiyesini muazzaf bir plânla
ma dairesi olarak ifa etmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı yine personel, ik
mal ve idari hizmetleri ifa etmiştir. 

\ 
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1949 da kabul edilen 5338 sayılı Kanunla iki 
yüksek askerî makam birleştirilmiş ve aslında 
Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunmaya bağ
lı bir daire durumuna düşürülmüştür. Bu du
rum muvacehesinde sıfat ve salâhiyetleri ayn 
olmasına rağmen bir vazife ve salâhiyet teda
hülü sık sık zuhur etmiş, bu durum yeni bir ka
nun tedvinine zaruret hâsıl etmiştir. 

Bu sebep muvacehesinde; Anayasanın 110 
ncu maddesinin esprisine uygun olarak şimdi 
huzurunuzda görüşülmekte olan kanun tasarısı 
tedvin edilmiştir. Bu anlayışladır ki, ordunun 
sevk ve idaresi, personel hizmetleri, lojistik 
destek ve idari hizmetleri Genelkurmay Baş
kanlığı ile ayrı iki ünite halinde tezekkür et
tirilmiştir. 

Bu kanım maddeleri tetkik edilince görü
lecektir ki, bu tasarıda Millî Savunma hizmet
lerinin sarahaten tadadedilmiş olduğu, kuru
luş gaye ve maksadının açıklanmış bulunduğu 
gibi, gerek hizmet, gerek idare ve gerek umu
mi hareket, plânlarmdaki malzeme stok teda
hülüne mâni olacak mecburi işbirliğinin temi
nine matuf hükümler getirmektedir. 

Ayrıca güç ve zor bir meslek olan askerlik 
meslekini seçen personelin moral gücünü tak
viyeye matuf hizmetler getirmektedir 

Kanunun ruh ve esprisi 6 ncı maddedeki 
«Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin tam bir bü
tünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi ama
cı ile..» diye başlıyan Genelkurmay Başkanlığı 
ile Millî Savunma Bakanlığının hizmet bakı
mından işbirliğini tâyin ve tesbit eden madde
sidir. 

Bundan anlaşılıyor ki, bu iki makam ara
sında bir bağlılık mevzubahis değil, ancak bir 
işbirliğinin öngörüldüğü görülmektedir. Bu ba
kımdan kanun tasarısı Anayasanın 110 ncu 
maddesi ile tamamen uygunluk halindedir. 

Personel tâyinleri Genelkurmay Başkanlı
ğına aittir. Bu bakımdan Millî Savunma Ba
kanlığının bu vazifeyi deruhte etmesi Anayasa
ya aykırıdır demek zannımca yanlıştır. Çün
kü adliye mensuplarının tâyinleriyle yanı coğ
rafi ve adlî teminatı bulunan hâkim tâyinleriy
le bu işi karıştırmamalıdır. Ayrıca Millî Savun
ma Bakanlığına devrolunan harb sanayiinin de 
yerinde olduğu kanaatindeyim. Zira dünya or
duları bütün ilmî çalışma ve lâboratuvar araş-
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tırmalarım harb sanayii halinde Millî Savun
ma Bakanlığına vermişlerdir. 

Bâzı arkadaşların iddia ettikleri gibi, bu ka
nunun Genelkurmay Başkanlığının komuta sı
fatı ve salâhiyetlerine müdahale etmesi iddia
sı tamamen yanlıştır. Komutanın - kumandanlı
ğın değil - komutanın kabili taksim olmadığı 
doğrudur, ama bunun komutana tevdi edilen va
zifelerin tâyin ve tadadını Millî Savunma Ba
kanlığına vermek demek ve kumandanlık vas
fının veya kumandanlık makamının salâhiyet
lerinin bölündüğü mânasında almak da yan
lıştır. 

İndî olarak personel tâyinlerinin Genelkur
may Başkanlığında bulunacağı ve bunun bun
dan alınıp Millî Savunma Bakanına verilmiş 
olmasının Anayasaya aykırılığı iddiası da yer
sizdir. Zira umumi harekât plânlarını ifa ve 
tanzim eden Genelkurmay Başkanlığının öyle 
idareye matuf, idari hizmetlere ait vazifeleri 
de deruhte etmesi kendi yüksek kumanda vazi
felerinin arızaya uğramasını, sekteye uğrama
sını icabettirir. 

Kanaatimizce; kanun mükemmele yakın
dır, doğru tedvin edilmiştir, Anayasaya aykı -
rılık iddiası yoktur. Bu bakımdan kabulü ha
linde Türk Ordusuna hayırlı olmasını temen
ni ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim tasarının tümü üze
rinde 6 arkadaş görüştü ve bir yeterlik önerge
si verildi. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan sayın mil
letvekilleri ; 

Bir gün evvel Genelkurmay Başkanlığı Gö
rev ve Yetki Kanunu üzerinde sayın grup söz
cüleri ve şahısları adına konuşan arkadaşları
ma cevaben bu kanunun sevk sebebi üzerinde 
durmuş ve Anayasanın 110 ncu maddesine göre 
yeni getirilen bir hükmün icabını yapmak için 
Anayasanın tâyin ettiği zaman içerisinde sevk 
edilmesi lâzımgelen kanunu ancak 8 yıl gibi bir 
gecikmeden sonra getirebildiğimizi ve bu sevk 
ettiğimiz kanunda yıllık tatbik edilen usulle
rin aynen getirildiğini, yeni bir hizmet, yeni 
bir yetki, yeni bir salâhiyet getirilmediğini ifa
de etmiştim.-
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Şimdi bu kanun ile de Millî Savunma Ba
kanlığı Teşkilât Kanununda sevk sebebi üzerin
de kısaca durduktan sonra arkadaşlarımın bu
radaki beyanlarına arzı cevap edeceğim. 

Millî Svunma Bakanlığı Teşkilât Kanunu, 
5398 sayılı Kanunun 1 nci maddesi Genelkur
may Başkanlığını ve Millî Savunma Bakanlı
ğını Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlık Müs
teşarlığından müteşekkil bir karargâh olarak 
göstermiş ve Genelkurmay Başkanlığını Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı bir daire olarak 
göstermiştir. 

Burada konuşan arkadaşlarımın bâzıları Mil
lî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığının münasebetlerinin geçirdiği safha
lar üzerinde kısaca durdular. 

ilk Meclis Hükümeti zamanında Genelkur
may Başkanlığının bir Harbiye Nezareti ha
linde ayrı bir bakanlık ve Millî Savunma Ba
kanlığının da o zaman yine bu kanundaki gi
bi ki, aynen okuyacağını - tedarik ve lojistik 
hizmetlerini yapan bir Bakanlık olarak daha 
Meclis Hükümeti zamanında da bu vazifeleri 
yaptığını bâzı arkadaşlarım söylediler. 

Şimdi bu maddeyi aynen okuyorum: «2 Ma
yıs 1336 tarihli Büyük Millet Meclisi İcra Ve
killerinin sureti intihabına dair sayılı Kanun
la her ilâ organ Millî Müdafaa Vekâleti ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Silâhlı Kuv
vetlerin harekât, eğitim ve istihbarat hizmet
lerini, Millî Müdafaa Vekâleti de Türk Ordu
larının personel, seferberlik, ikmal ve idare' 
hizmetlerini yürütmüştür ve bu devrede iki or
gan arasındaki koordinasyon Başbakan tara-
rafmdan sağlanmıştır. 

Bundan sonra geçen safahat içerisinde Ge
nelkurmay Başkanlığının Başbakana bağlı bir 
müessese olarak devam ettiği ve bilâhara Mil
lî Savunma Bakanlığına bağlı bir teşekkül ola
rak devam ettiği bilinen bir gerçektir. 

1924 Anayasasına göre Genelkurmay Baş
kanlığı Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir 
teşekkül olarak devam etmiştir. 

1961 Anayasası 110 ncu maddesi ile yeni bir 
hüküm getirmiş, Genelkurmay Başkanlığının 
Millî Savunma Bakanlığına bağlılığından bah
setmemiş, sadece Başbakana karşı Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini harbe hazırlamaktan sorumlu bir 
makam olarak tesbit etmiştir. 

Ancak bu maddenin anlamını, bundan bir 
gün evvel bu kürsüden izah ettiğim gibi, Millet 
Partisinden konuşan iki arkadaşım gibi anlamaya 
imkân yoktur ve o zaman da ifade ettiğim gibi, 
Kurucu Mecliste - ki, burada zabıtları okuya
rak ifade ettim 110 ncu maddenin anlamında 
Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Baş
kanlığının görevlerinin ayrı ayrı düşünüldüğü, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Komutanı olarak 
Anayasanın 110 ncu maddesinin 3 ncü fıkra
sında tescil edilen Genelkurmay Başkanının 
komutanlık hizmetleri ve Millî Savunma Baka
nının da lojistik hizmetleri, personel hizmetle
rini ve idari hizmetleri yapacağının bizzat 
Anayasa Komisyonu sözcüsünün kürsüden ifa
desi ile zabıtlara geçmiş olduğunu o gün ifa
de etmiştim. Sayın Millet Partisinden iki ar
kadaşım bu kanunun bu maddesine kanunun 
yazdığından da daha ileri giderek apayrı, 
dünya hukukunda hiç raslanmıyan bir acaip 
tefsir de ortaya koyarak Genelkurmay Baş
kanını Başbakana karşı da bağlı değildir, sa
dece sorumludur.. O halde nedir? Genelkur
may Başkanlığı icranın bir parçasıdır. İcranın 
bir parçası olan Genelkurmay Başkanı da el
bette ki, siyasi idarenin, iktidarın ve Hüküme
tin emrinde olacaktır. 

Dünyanın hiçbir memleketin icranın dışın
da icra görevi gören müstakil bir organ yok
tur ve yine arkadaşlarım Millî Savunma Ba
kanlığını Adalet Bakanlığı gibi bir Bakanlık 
olmasına benzettiler. Adalet Bakanının bütçe 
işlemlerini, idare işlemlerini yaptığı yargı, 
Anayasamıza göre icranın dışındaki organlar
dır. İcranın dışında olan adlî yargı organını 
sadece Adliye Vekili bunların bütçe hizmetle
rini yapıyor, idare hizmetlerini yapıyor diye 
hâkimi Adliye Vekilinin emrine koymak müm
kün değildir, siyasi iktidarın emrine bağlamak 
ve koymak mümkün değildir. Çünkü bu Ana
yasa hükmüdür. Ama Genelkurmay Başkanı
nı sadece Silâhlı Kuvvetlerin harbe hazırlan
masından Başbakana karşı sorumludur demiş
tir. Bağlı da dememiştir. O halde nedir? Ge
nelkurmay Başkanlığı makamını icranın dışın
da nasıl bir makam olarak tasavvur edebili
yorsunuz? idare hukukunda, Anayasa huku
kunda dünyanın neresinde böyle bir icra mües
sesesi düşünülmüş ve tanzim edilmiştir?. 
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Arkadaşlarımın bir gayret içerisinde Ge
nelkurmay Başkanlığını, Askerî Şûramızın, Ge
nelkurmay Başkanlığımızın da üstünde, onla
ra müstakil bir veçhe vermek istemelerini hay
retle karşıladığımı ifade etmek isterim. 

O gün de burada yaptığım konuşmada Ge
nelkurmay Görev ve Yetki Kanununun Yüksek 
Askerî Şûrada kabul edildiğini,, bunun hiçbir 
virgülünün siyasi iktidar tarafından değişti
rilmeden Yüce Meclise getirildiğini ifade et
miştim. Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teş
kilât Kanunu da yine Yüksek Askerî Şurada 
müzakere ve kabul edilmiş ve bunun da hiç
bir virgülü siyasi iktidar tarafından değiş
tirilmeden huzurunuza getirilmiştir. O halde 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harbe hazırlanma
sından sorumlu makam Genelkurmay Başka
nı ve Askerî Şûra diyor ki; «Ben icranın bir 
parçasıyım». Ama Sayın Millet Partisi sözcü
leri diyor ki; «Başbakana da bağlı değil Ge
nelkurmay Başkanı..» 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Ben öyle bir 
şey söylemedim Sayın Bakan? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Siz boşuna telâş et
meyin arkadaşlarım, Sayın Genelkurmay Baş
kanı Hükümete bağlı olduğunu bilen ve meş
ruiyet içerisinde vazifesini müdrik, kanunla
ra saygılı ve Anayasaya saygılı ve bunları bi
lerek konuşan ve bu kanunu buraya sevk eden 
insandır. (A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» 
sesleri) 

Bu sevk edilen kanun ile Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin komuta hizmetlerine en ufak bir mü
dahale olmadığı gibi, siyasi iktidarın emrinde 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini kılma gibi, bir çaba
yı taşıyan en ufak bir madde bulmak da müm
kün değildir. Burada, o günde söylediğim gi
bi, komuta hizmetleri ile idari hizmetler bir
birinden ayrılmış ve komuta hizmetlerine en 
ufak bir müdahaleyi tazammun eden bir hüküm 
buraya getirilmemiştir. Komuta hizmetleri der
ken, Sayın Suna Tural in ifade ettiği gibi, ko
muta hizmetlerini erin papucunun satınalmma-
sma kadar götürmek mümkün değildir Ko
muta hizmetleri, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
harbe hazırlanması, eğitimi, teşkilâtı, anapren-
siplerini, programlarını plân, program ve pren
sip makamı olarak Genelkurmay Başkanımızı 

erin yiyeceği, tayınını, erin papucunu alma gibi 
işlerle meşgul etmemek ve onu anadirektif, plân 
ve prensip makamı olarak, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin harbe hazırlanmasından birinci 
derecede sorumlu zat olarak, bu gibi işlerle meş
gul etmemek bu kanunun ruhunda var. Bugün 
8 yıldan beri yapılan tatbikat da bundan iba
rettir. 

Bu kanunda biz, geçen gün de söyledim, 8 yıl
dan beri yaptığımız tatbikatın dışında bir mu
amele getirmiyoruz. Sayın Suna Tural Hanım
efendi de 1967 - 1968 - 19G9 yıllarını pekâlâ bi
lirler, bilmezlerse sorup öğrenmeleri çok müm
kündür, Millî Savunma Bakanı olarak ben 1965 
yılından beri şu kanunun getirdiği tatbikat dı
şında bir tatbikat yapmadım. Bu 5 yıldan beri 
tatbik edilen hükümlerin tam bir anlayış içeri
sinde - hiç endişe etmesinler - Millî Savunma 
Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı büyük 
bir anlayış içerisinde Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
en iyi hizmet edebilmenin endişeleri ile kanun 
olarak sevk edilmesidir. Bu memleketin bütün
lüğü ve tamamiyetinin teminatı olan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine hizmetlerin en iyi yapıla
bilmesini sağlamak için bu kanun tanzim edil
miştir. Yoksa bir makamın bir sürü hizmetleri 
etrafında toplamak, hizmetlerin iyi yapılabile
ceğini ifade etmez. 

Sayın Suna Tural Hanımefendi yine bura
da bir konuşmasında Türkiye çok kritik bir 
yerde imiş, bir sürü anlaşmalar varmış, böyle 
bir zamanda mutlaka Türkiye'yi salahiyetli bir 
adamın eline teslim etmeliymiş gibi bir ifade 
kullandılar. Bu, Anyasaya aykırı olur aziz ar
kadaşlarım. Anayasanın 110 ncu maddesinin 
ikinci fıkrası, açıkça bu memleketin savun
masından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
sorumlu olarak Bakanlar Kurulunu mesul tut
muştur. O halde Türkiye Büyük Millet Mecli
sine karşı sorumlu Bakanlar Kuruludur. Siya
si iktidarı bir tarafa iteceksiniz; Türkiye'nin 
coğrafi mevkii, kritik mevkii itibariyle tek sala
hiyetli bir adam koymak mecburiyeti vardır, 
çünkü 12 Ada istihbaratını Genelkurmay yapı
yor, Genelkurmayın bu 12 Ada istihbaratını 
yapmasını önleyici, onun kısıtlayıcı komuta 
ortaklıkları yapmamalıdır. Bu kanunda komuta 
ortaklığı yok. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bütün 
komuta hizmetleri Genelkurmay Başkanlığında 
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toplanmıştır. Millî Savunma Bakanlığı sadece 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin lojistik ihtiyacını, 
tedarik ihtiyacını, personel ihtiyacını, ikmal hiz
metini yapacaktır. Hukukan temsil edecektir, 
siyasi temsilini yapacaktrı, malî mesuliyetini ta
şıyacaktır. Huzurunuza gelip, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bütçesini savunacaktır. Mahkemelerde 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini savunacaktır. Sorum
luluğu bu Millî Savunma Bakanının. Yoksa, ko
mutanlara emir vermek, sen eğitimi böyle yapa
caksın, harbe böyle hazırlanacaksın, teşkilâtın 
bu olacak; böyle şeylere Millî Savunma Bakanı 
karışmaz. Bu kanunda bunu getiren hüküm 
yok. O halde bu telâşa ne lüzum var? 

Sonra harb sanayiinin bu kanunda yer alma
sı endişesini gösterdiler. Hiçbir memlekette 
harb sanayii Genelkurmay Başkanlığına bağlı 
değildir ve Türkiye'de de harb sanayii dediği
miz en büyük sanayii bugün de Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı değil, Sanayi Bakanlığına 
bağlıdır. Gelişen bir memlekette tekniğin, sa
nayiin ilerlediği bir devrede Genelkurmay an
cak anaprensip programları verebilir. Silâh ima
lâtını yapamaz. Bugün de biz kurduğumuz harb 
sanayiinde sadece yaptıracağımız silâhın çeşidini 
seçmekteyiz. Yoksa endişe ettikleri gibi harb 
silâhı imalâtı yapan fabrikaların idaresini üze
rimize almıyoruz. Esasen bu fabrikalar, Kırıkka
le Fabrikaları, Sanayi Bakanlığına bağlı. Niha
yet Türk Silâhlı Kuvvetlerinin emrindeki tamir 
kademeleri Türk Silâhlı Kuvvetlerinin emrinde. 
Bunlar da Millî Savunma Bakanlığına bağlı de
ğil. Sadece buradaki harb sanayii, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin ihtiyacı için imalâtı, projeleri ve 
bunun bedellerini hazırlama faaliyetleridir. Bun
ların Know - Howlarını almak ve bunların tek
nik bir heyetle seçimini yaptırmaktır. 

Şunu da söyliyeyim; Millî Savunma Bakan
lığı derken sivil şahıs bir ben varım. Ve benim 
de teşkilâtımda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu
gün harb sanayiinin başında Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde yetişmiş güzide bir generali var. Müs
teşarı bir orgeneraldir. Yine Türk Silâhlı Kuv
vetleri bünyesi içerisinde yetişmiş tamamen as
kerî ihtiyaçları bilen ve ancak hizmetlerin koor
dinasyonu bakımından, bütçe koordinasyonu ba
kımından Millî Savunma Bakanlığına bağlanma
sı daha faydalı olduğu için bu kanun getirilmiş. 
Yoksa apayrı bir sivil teşkilât kurulmuş değil- | 
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dir. Birçok memleketlerde bu gibi işler tamamen 
sivil teknik teşkilâtın elindedir. Belki ileri yıl
larda, memleketimizde teknik eleman imkânları
mız olursa, biz de o yollara doğru gideriz. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri her şeyden evvel 
yurt savunması için eğitim ve harbe hazırlık gö
revi içindedir, icabında yarın silâh imalâtı dahi 
ileri bir sanayide bu memlekette yapılabilirse, 
silâh imalâtı da ne Millî Savunma Bakanlığının, 
ne de Genelkurmay Başkanının görevi olacaktır. 
Siparişini verecektir, parasını verecektir, silâhı
nı alacaktır ve askeri bunu kullanacaktır. O 
hade bu münakaşalara, bu endişelere de lüzum 
yoktur. 

Sayın tlyas Kılıç'm konuşmasını pek anlaya
madığımı ifade etmek isterim. Kendileri prensip 
itibariyle kanuna taraftar gözüktüler. Geçen gün 
yine konuşan Halk Partisi sözcüsü de bu Genel
kurmay Teşkilât Kanununa taraftar olduğunu 
ve bunun Anayasaya uygun olarak tedvin edil
diğini ifade etmişlerdi. Bir gün sonra konuşan 
ikinci sözcü arkadaşım bunun sarih olarak Ana
yasaya aykırı olduğunu söylememiş ise de, ko
nuşmasında hizmetlerin iyi görülmesi için hiz
metlerin bir elde tutulmasında fayda olduğunu 
ve bunun da Genelkurmay Başkanı olacağını ifa
de ettiler. Bu görüşmelerinde hem kanunu tas-
vibetmek, hem de hizmetlerin bir elde toplan
masında fayda umduğunu ve bu makamın da 
Genelkurmay Başkanı olması lâzımgeldiğini ifa
de etmeleri bir gün evvel yine burada Halk Par
tisi Grupu adına konuşan Sayın Hanağası'nın 
konuşmaları ile tamamen aykırı düşmektedir. 
Şahısları adına konuşsalardı bunu elbette takdir
le de karşılardım, ama benim tesbit ettiğime gö
re kendileri bu hizmetlerin bir elde toplanmasın
da fayda umduklarını ve bu makamın da Genel
kurmay Başkanı olduğunu ifade etmeleri iki gö
rüş arasında mübayenettir. Bunu ifade etmek 
isterim. 

Yine Sayın îlyas Kılıç bu kanunda Kuvvet 
kumandanlıklarından bahsedildiği, buna lüzum 
olmadığını ifade ettiler. Bundan bahsetmek zo-
runluğu vardı. Çünkü iç Hizmet Kanununun 
1 nci maddesi, Türk Silâhlı Kuvvetlerini Genel
kurmay Bşkanlığı ve Kuvvet kumandanlıkları, 
jandaılma dâhil, diye ifade eder. Biz de bu ka
nunla Kuvvet kumandanlıklarından bahsetmek 
zorunluğunıu hissettik. 

— 517 — 
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Diğer arkadaşlarım kanunun üzerinde yapıcı 
terikidlerde ve tasvipkâr beyanlarda bulundular. 
Bunlar üzerinde durmıyacağım. Esasen konu
şan .arkadaşlarımın büyük çoğunluğu da Türk 
İSilâhlı Kuvvetleri ve yurt savunması için fay
dalı olacak bu kanunun binan evvel kanunlaş-
ımjaJsı temennisinde bulundular, bu bakımdan 
kendilerine teşekkür ederim. 

İzahatımı fazla uzatmak istemiyorum, he
pinizi sıaygı ile selâmlarım. (A.P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın îlyas Kı
lıç. Buyurun. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Saym Balkan, 
muhteremi arkadaşlarım, 

(Sayın Balkan Genelkurmay Teşkilât Kanunu 
ile Millî Savunmla Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
üzerinde konuşan O.H.P. grup sözcüleri arasın
da fikir birliği yoktur, ımealindıe bir konuşma 
yapmamış olsaydı söz alacak değildim. 

Muhterem arkadaşlar, C.H.P. sözcüleri ara
sında İhtilâf yoktur. Şimdi size Anayasanın 110 
nen maddesini okuyarak bu ihtilâfın olmadığını 
ispata çalışacağım. Anayasanın 110 ncu mad
desi, Genelkurmay Başkanlığı Türkiye Büyük 
Millet (Meclisinin şahsiyeti mâneviyesinde mün
demiçtir, Reisicumhur tarafından temsili olunur, 
İSilâhlı Kuvvetlerin harbe hazırianmaısmdan Ba
kanlar Kurulunun sorumlu olduğunu beyanla 
arkasından da Genelkurmay Başkanı Silâhlı 
Kuvvetlerin komutanıdır ve Başbakana karşı da 
losrumludur, demektedir. 

Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Biz Ana
yasada Silâhlı Kuvvetlenin Millî Savunma ile 
Ibigûna alâkası olmadığı sarih olarak belli ol
masına rağmen, Anayasanın bu maddesini muh
telif konuşımaliardan kuvvet almak suretiyle 
zorlayıp, Genelkurmayla Millî Savunma arasın
da bir vazife ayarlaması yapıyoruz. Çünkü ma
demki Genelkurmay Başkanı Başbakana kargı 
sorumludur, iSilâhlı Kuvvetleıriin harbe hazırlan
masından Bakanlar Kurulu Büyük Millet Mec
lisine karşı sorumludur. O halde bu iş Genel-
kurmlay Bşkaını, Başlbakan ve Meclis arasında 
halledilecektir. Bu yönden Anayasayı zorladığı
mız için, bu zorlama karşısında ve bu kanun 
muvaeclhesnde ve Anayasa Malhkemednin boz
ma karlarına da dayanmak suretiyle diyoruz ki, 
Silâhlı Kuvvetlerin asker alma, tedarik, harb 
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sanayii, sağlık ve veterner ve inşaat hizmetle
rinin Millî Savunma Bakanlığınca yürütülme
sinin de büyük faydaları vardır. Ancak bu tak
dirde dahi hizmetin cins, miktar ve niteliğini 
tâyin etmek sadece ve sadece Genelkurmay Baş
kanının yetki ve sorumluluğundadır. Evet öy
ledir. Neden? 

Şimdi Sayın Bakan bana söyliyebilirler mi, 
hangi cins silâhın günün şartlarının, icabının ve 
(bugünün ıharblerinin gereğini yerine getirebile
ceğini bizzat kendisi mi tâyin edecek, yoksa bu 
silâhı kullanmlakla, bu silâhı tecrübe etmekle 
vazifeli ve dünya ordularında bu silâhın muha
rebe ıneydanlaımndıa ve harb sahalarındaki kud
ret ve Ikaıbliyetini ölçen Genelkurmay mı yapa
caktır? Elbette ki Genelkurmay yapacaktır bu
nu. Ancak Sayın Bakan Genelkurmay Başkan
lığının tesbiıt etmiş olduğu program çerçevesi 
dâhilinde ve şu cins, şu kalitede, şu kalibre 
ve balistik evsafı haiz silâhları bana alınız diye 
kendisine talimlat verecek, muhtıra verecek, bilgi 
verecek, dokûmlan verecek makam Genelkur
maydır. 

Madem ki Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harbe 
hazırlanmasından Bakanlar Kurulu ve dolayı-
siıyle Genelkurmay Başkanı ve Başbakan Büyük 
Millet Meclisne karşı sorumludur, Sayın Bakana 
burada düşen vazife; Genelkurmayın bu silâhlı 
kuvvetleri harbe Bakanlar Kurulu namına ha
zırlamak vazifesini üzerine almış olduğuna gö
re, bunun si'lâhmın miktarını, cinsini, kabiliye
tini, balistik evsafını tâyin etmek ve kullanı
lacak cephanenin miktarını, kullanılacak lojis
tik ihtiyacın, benzinin, mazotun akaryakıtın 
miktarını Genelkurmay tesbit edecek. Bu tes-
fcit edilmiş olan plânı yerine getirmek de Sa
yın Bakanın vazifesi olacaktır. Onun için diyo
ruz ki, biz, Millî Savunma Bakanlığı ile Genel
kurmay arasındaki vazife ahengi Genelkurma
yın bildirmiş olduğu ihtiyaçları yerine getirmek
le yükümlüdür Sayın Bakanın temsil ettiği ba
kanlık. Bir bütçe bakanlığıdır, idari vazifeleri 
vardır. Ayrıca ek kanunlarla kendisine veril
miş olan bâzı adlî vazifeler vardır. 

Onun için bu konuşmamızdaki kuvvetiı de 
ihem Anayasadan alıyoruz, hem Anayasa mah
kemesinin bu kanunu iptal etmiş olan kararın
dan alıyoruz. O kararda ne diyor? Zamanınızı 
almamak için okumak istemezdim, ama küçük 
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bir paragrafını okumak meoburiyetindeyign: I 
«Yukarda açıklandığı üzere Millî Savunma hiz-
mıetlerinin yürütülmesinde askerî komuta işle
riyle hizmetin genel yönetimini bjrbiri'nden ayır
mak gerekir. Komuta işlerinin, en yüksek aske
rî şahıs olan ve günlük siyasi yetkilerin dışın
da kalması icabeden Genelkurmay Başkanı tara
fından yürütülmesi ne kadar zaruret ise, hizme
tin genel yönetimini sağlıyan çok çeşitli siyasi, 
hukukî soisyal ve malî işlerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine karşı siyasiı sorumluluğu olan 
Millî Savunma Bakanlığı ve emrindeki bakan
lık teşkilâtı tarafından yerine getirilmesi de o 
kadar tabiîdir.» Biz ne dijyoruz ki, Sayın Bakan 
bizim aramızda fikir anlaşmazlığı var diyor. 
Biz ne diyoruz bakın; «Zira Millî Savunma Ba
kanlığı, bünyesindeki teşkilât ve makamları ile 
tedarik hizmetlerinin tümünü yürütemiyeceği 
için bu hizmet büyük kısmı ile Genelkurmay 
Başkanlığınca kuvvet komutanları vasıtasiyle 
sağlanacaktır. Bu tür hizmetlerde Kuvvet Ko-
mutanlıklariıyle Millî Savunma Bakanlığını kar
şı karşıya getirmek fayda yerine büyük zorun
luluklar tevlidedebilir. Zira ne Millî Savunma 
'Bakanlığı, ne de Kuvvetler her hangi bir de
ğişikliğe karşı karar vermek; yani şu silâh ve
ya teçhizat bulunmazsa şu silâh veya teçhizatı 
almaya karar vermek yetkisine sahip değildir. 
O halde araya Genelkurmay girecek, kararı yi
ne o verecek. Bu durumda tedarik sorununun 
(çözülmesi her bakımdan ve bilhassa emir ve ko
muta zincirinin muhafazası bakımından şöyle 
olmalıdır...» diyoruz ve devam ediyoruz. Bunun 
çelişme neresinde Bunda çelişme yok. Sayın 
Bakan da pekâlâ biliyor ki, biz Anayasanın 110 
ncu maddesini zorlamak suretiyle anlamıyoruz; 
ama Anayasayı tedvin ederken bu fikirlerini 
Söylese de kabul ettkseydi daha iyi olabilirdi. 
Ama bugün amel etmek mecburiyetinde olduğu
muz Anayasa olduğuna göre, Anayasanın 110 
ncu maddesinin sarih hükmü karşısında biz o 
maddeyi zorlamak suretiyle hizmetlerin daha 
iyj yürütülmesi bakımından diyoruz ki; «Bu 
hizmetlerin Millî Savunma ile Genelkurmay ara
sında birbirlerine sürtüşme yapmıyacak şekil
de yürütülmesini», arzu ediyoruz ve onun için 
ilâve ederek diyoruz ki; «Bunların plânlarının 
'hazırlanmasını, bizzat kullanacak ve sorumlulu
ğu taşıyan kişiye verelim, makama verelim, 
bunların tedarik hizmetlerini de Genelkurmay- | 
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la karşılıklı çalışmakta olan Millî Savunma Ba
kanlığına verelim.» diyoruz. Bunun çelişme ne
resinde Sayın Bakan? 

BJnaenaleyh olabilir; siz Anayasayı zorla
mak suretiyle yazmış olabilirsiniz. Olabilir; ko
misyon sözcüsünün beyanını ifade etmek sure
tiyle yazmış olabilirsiniz. Meclis müzakerelerin-
deki konuşmalardan istifade etmek suretiyle 
yazmış olabilirsipıiz; ama sonunda metin haline 
getirilmiş olan Anayasanın 110 ncu maddesi aca
ba size o kadar elastikiyet veriyor mu? 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterlik önergesinifn 

oya konmasını arz ve rica ederim . 
Saygılarımla. 

Tokat 
Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Yeterliğin kabulünü oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 ncj maddeyi okutuyorum : 
Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı 

hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 
Madde 1. — Millî Savunma Bakanlığı; Ba

kanlık müsteşarı, yeteri kadar müsteşar yar
dımcısı üıe Başkanlık, daire başkanlıkları ve 
Bakanlığa bağlı diğer kuruluşları ihtiva eder. 

Bakanlıkça, Genel Kurmay Başkanlığı ile 
koordineli olarak düzenlenecek bu teşkilât Si
lâhlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında göste
rilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
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Görev ve yetki : 
Madde 2. — Millî Savunma Bakanının gö

revleri : 
a) Millî Savunma görevlerinin siyasi, hu

kukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini, 
b) Silâhlı Kuvvetlerin; Bakanlar Kurulun

ca kararlaştırılacak savunma politikası çerçeve
sinde, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından tes-
bit olunacak ilke, öncelik ve anapnogramlarına 
göre : 

(1) Barışta ve savaşta asker alma hizmet
lerini, 

(2) Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik 
ihtiyaç maddelerinin tedarŞ&i hizmetlerini, 

(3) Harb sanayii hizmetlerini, 
(4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini, 
(5) Emlâk ve inşaat enfrastrüktür hizmet

lerini, 
c) Malî ve mal hesap teftiş hizmetlerini, 

yürütmektir. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Sayın Si-

nasi Özdenoğlu söz is'temişti<r. 
Buyurun Sayın Özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım; 

2 nci maddede Millî Savunma Bakanlığının 
görevleri arasında harb sanayii hizmetlerinin yü
rütülmesi de mevcut. 

Yüksek malûmları olduğu üzere harb sana
yii mrillî bir sanayidir. Bu, her türlü sanayi hiz
metlerinin yürütülmesinde, her türlü âmme hiz
metlerinin yürütülmesinde olduğu gibi, elbette 
ki, bir plân ve program meselesidir ve bunu mut
laka geciktirilmeden, memleketin âcil menfaat
leri, millî ihtiyaçları, millî menfaatleri ve as
kerî menfaatleri göz önünde tutulmak suretiy
le, anında ve zamanında yürütülmesi gereken 
bir program, olarak düşünmeye mecburuz. 

Şimdi, Millî Savunma Bakanını elbette ki, 
işgal ettiği makam ve temsil ettiği önemli va
zife dolayısiyle harb sanayii konusunda şu ve
ya bu siyasi gürüsün tesiri altında kalabilecek 
nitelikte bir şahsiyet olarak kabul edemeyiş. 
bunu normal bir telâkki ile, her türlü siyasi 
telâkkinin üstünde ve yurdun büyük menfaat
lerini, ordunun büyük mienf aatleriiiiı, günlük hâ
diselerin ve mensubolduğu siyasi partinin üs
tünde telâkki edilebilecek nitelikte bit' şahsiyet 
olarak göreceğimiz tabiî, ama kanunları yapar- 1 

ken çok değerli arkadaşlarım, geleceğe ait her 
türlü ihtimali, hâdiselerin getirebileceği bütün 
ihtimalleri göz önünde tutmaya mecburuz el
bette. 

Onun için eski tâbirle; efradını cami ağya
rını mâni bir hüküm sevk etmek ve her türlü 
şüpheyi, tereddüdü ve endişeyi ortadan kaldı
rabilecek nitelikte teminatlı hüküm getirmeye 
mecburuz. Bugün Millî Savunma Bakanı men-
sulbolduğu siyasi partinin görüşünü, Millî Sa
vunmanın bu derece partilerüstü tutulması lâ-
zımgelen harb sanayiinde aksettirmez, ama ya
rın öylesine bir şahsiyet gelebiıTir ki, o maka
ma, bir parti meselesi hizmetin muhtelif kade
melerine muhtelif tesirlerle birtakım hikmeti 
göremiyecek evsafta kişileri getirebilir. Öyleyse 
işin son derece ehemmiyeti, nezaketi, nazikliği, 
hassasiyeti dolayısiyle bu hüküm üzerinde Yük
sek Meclisinizle beraber değerli komisyonun 
da büyük hassasiyetle duracağından emin ol
mak istiyorum. Sayın Bakanın da bunu elbet
te bir şahsi prestij meselesi telâkki etmeyip, 
bir memleket meselesi olarak telâkki edeceği 
inancı içindeyim değerli arkadaşlarım. 

Evvelâ, Millî Savunma Balkanı ne olursa ol
sun bir siyasi teşekkülün yürütme organıdır; 
onun felsefesine göre, onun icraatına göre, ora
dan gelecek birtakım hareketlere göre karar al
maya icbar edilebilir. Harb sanayii gibi son de
rece mühim ve süratle çalışmaya mecbur, sürat
le istihsale geçmeye mecbur, belli neticeleri, 
'belli zaman süreleri içinde almaya mecbur olan, 
son derece mühim bir hayati plânda Millî Sa
vunma Bakanının başında bulunduğu bir kuru
luşun murakabesinde değil, bunun Genelkur
may gibi tamamiyle siyasi parti görüşünün dı
şında olan ve tamamiyle müstakili olan bir ka
demeye, bir organa, bir otoriteye bağlanmasının 
son derece münasibolacağı inancındayım şah
san. 

îki : Sayın Bakan da lütfeder teslim buyu
rurlar her halde. Değerli arkadaşlarım, nihayet 
Millî Savunma Bakanı kabine içinde bir şahsi
yet olarak kabine buhranlarında yerine derhal 
yenisini koyamıyacağımız, kabine buhranların 
uzun süre devamı halinde boş kalacak bir ma
kamda kendisine bu derece bağlı mühim ve ge
cikmemesi gerekli olan; hele çağın, hele bu de
rece modern silâhlanmanın, modern çağın ge-
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reklerine göre süratle programa bağlanıp ger- I 
ıçekleştirilmesi lâzımgeldiği bir sırada, bir çağ
da, Millî Savunma Bakanının bir kabine buhra
nında yerini alamayışı, kabine buhranının, Hü
kümet buhranlarının uzayıp gitmesi, hattâ se
çim buhranlarının, parlâmento buhranlarının 
devam edip gitmesi gibi ahvali, halleri, durum
ları Yüksek Meclisin büyük bir hassasiyetle 
mütalâa buyurmasını istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bütün bu noktai na
zarlardan sonra tasarının 2 nci maddesinin 3 
numaralı fıkrasındaki harb sanayii hizmetleri
nin Millî Savunma Bakanlığına değil ve fakat 
G-enelkurmay Başkanlığına bağlanıp, Genelkur
may Başkanlığı aracılığı ile yürütülmesinin 
memleket selâmetine çok uygun olacağı mütalâ-
asmdayım. Bu maksatla bir de önerge takdim 
edeceğim. Bu önergeme iltifat buyurulmasını 
Yüksek Meclisten saygılarımla rica ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 
milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığının gö
rev ve yetkileriyle ilgili 2 nci madde üzerinde 
ben de bir iki noktaya temas etmek istiyorum. 

Yalnız hemen ifade edelim ki, biz konuşma
larımızı yaparken hiçbir şekilde hiçbir gayret 
içinde değiliz. Kanunlan kendi anlayışımız öl
çüleri içerisinde değerlendirmek suretiyle görüş 
ve fikirlerimizi burada bir milletvekili olarak 
arza çalışıyoruz. Belki Sayın Savunma Bakanı
mızın Anayasayı anlayışla bizim Anayasayı an
layışımız arasında bir fark vardır. Bunu da ben 
tabiî olarak görüyorum ve o yönden de 2 nci 
maddenin bâzı aksak noktalarına teması uygun 
buluyorum. 

Konuşmalarımızda, Genelkurmay Başkanlı
ğının görev ve yetkileriyle Millî Savunma Ba
kanının görev ve yetkilerinin Anayasanın 110 
ncu maddesinin ışığı altında kıymetlendirilmesi 
icabettiğini söylerken de, hiçbir zaman Genel
kurmay Başkanlığının icra organlarının dışında 
bir organ olmadığını ve bunun hükümetlere 
bağlı bulunmadığını da ifade etmedik. Yalnız 
şunu arz ettim ki, Anayasanın 110 ncu madde
sinde millî güvenlik yönünden Büyük Millet 
Meclisine karşı Bakanlar Kurulunun mesul ol
duğu ve Bakanlar Kurulunun inhasiyle Genel
kurmay Başkanının atandığını ve Genelkurmay | 
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Başkanının da Başbakana karşı sorumlu oldu
ğunu işaret etmiş ve o vesileyle harb sanayii ile 
bütçeye de temas etmiştim. 

2 nci madde üzerinde görüşmelerimi yapıyo
rum; ikinci maddenin dışına çıkmış değilim. 
Çünkü görev ve yetki ile ilgili konular üzerin
de görüşmeler yapıyoruz. 

Yine Sayın Bakan arkadaşımız, Yüksek As
kerî Şûranın ileri sürmüş oldukları tekliflerin 
hiçbirisine dokunmadan harfiyen buraya getir
diklerini beyan etmiş bulunmalarına rağmen, 
Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetkile
riyle ilgili kanun tasarısı görüşülürken 2 nci 
maddede Hükümet teklifinde «bütçe» olduğu 
halde, Geçici Komisyon teklifinde bunun çıka
rılmış olmasının nedenlerini de kendilerine o 
zaman sormuştuk ve bu hususta bir bilgi sahibi 
olamamıştık. Hükümet olarak kendisinin bunu 
müdafaa etmesi icabederdi. 

Bu balkımdan 2 nci maddede, bilhassa harb 
sanayii konusuna kısaca ben de tems etmek is
tiyorum. 

Harb sanayii madem ki, millî sanayi içerisin
de mütalâa edilen bir koldur ve ihtiyaçların gi
derilmesi için lüzumlu olan bütçenin tanzimi de 
Millî Savunma Bakanlığına aidolduğuna göre, 
o yönden gidersek burada harb sanayii hizmet
lerinin Millî Savunma Bakanlığının görevleri 
arasında mütalâa etmeye de esasında lüzum yok
tur. Meselâ Makina Kimya Kurumu gibi... 

Bizim burada endişe duyduğumuz, üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz bir konu, bakanlık 
makamiyle, bakanlık makamını işgal eden şa
hısların şahsiyetiyle değil, o makamın politik 
bir makam olduğunu arz ev izah bakımından 
idi. Şunu hemen ifade edelim ki, işte dün yine 
gördünüz; İstanbul'da 70 bin kişinin yürüdüğü, 
çeşitli hâdiselerin çıktığı bir vakıadır. Millî sa
nayii dalları içerisinde yer alan Kırıkkale Fab
rikasının durumu da malûmdur. Harb sanayii 
gibi çok önemli bir kolun millî sanayiin dışında 
ve ordunun emrinde, hizmetinde olmasını gön
lümüz arzu ettiği için ve böyle düşündüğümüz 
için Genelkurmay Başkanlığının görevleri ara
sında yer almasını arzu ve ifade etmek kadar 
tabiî bir şey olamaz. 

Bendeniz görüşlerimi sadece bu millî yön
den, kendi görüşlerime uygun olarak arz ediyo
rum. Ama dün ve daha önceki görüşmelerde 
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grevlerden, işgallerden sık sık şikâyet edenlerin 
yarın bu kanunun getirdiği mahzurlarla, çeşitli 
şikâyetlerle başbaşa kalacaklarını da burada 
işaret etmek isterim. 

Genel greve gidilecek, millî sanayii içerisin
deki her şey alt üst olacak, Genelkurmay Baş
kanlığının hizmetleri için lüzumlu olan harlb sa
nayii malzemelerinin temini ne olacak o zaman? 

Bunlar tabiî burada çeşitli görüşler içinde, 
çeşitli yömden mütalâalar serd edilmek suretiyle 
kıymetlendirilehilir. Ama tatbikata da uygun 
olmak mecburiyetindeyiz. Tatbikatı görüyoruz, 
tatbikattan ortaya çıkan mahzurları da görüyo
ruz, buna rağmen yine de siyasi yönlere doğru 
kanunları, maddeleri itiyoruz. 

Bendenizin kısaca görüşleri ve mâruzâtı bun
dan ibarettir. Biz hiçbir zaman Genelkurmay 
Başkanının askerin pabuçlarına kadar almasını 
ve meşgul olmasını da burada beyan etmedik. 
iSadece bitaraf olarak görüşlerimizi arz ettik. 

Bu hususta bendeniz daha önce Genelkur
may Başkanının görevleri bahis mevzuu olduğu 
zaman bir önerge vermiştim. O önergemiz kahul 
edilmemiş idi. Şimdi telkrar bir önerge takdim 
ediyorum ve bu önergemde Millî Savunma Ba
kanlığı görev ve teşjkilâtı hakkındaki kanun ta
sarısının 2 nci maddesinin (b) fıkrasının ikinci 
(bendinde yer alan narh sanayii hizmetlerinin 
hu maddenin içinden çıkarılmasını teklif ediyo
rum. Teklifime itibar edip etmemek yüksek tak
dirinize aittir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; kısa bir açıiklama için söz al
mış bulunuyorum. 

Kanun tasarısını arkadaşlarım dikkatle tet
kik buyururlarsa, harlb sanayii Millî iSavunma 
Bakanlığı tarafından görüşülecek, ama hunun 
öncelik ve programları Genelkurmay tarafından 
hazırlanacaktır. Binaenaleyh, Sayın Özdenoğlu'-
nun endişesine hiç de mahal yoktur. 

Aslında politikaya bu kadar itimatsız olma
mak da gerekir. Yani politikaya bu kadar da 
dtimadetmemek gibi bir havayı bir parlâmento 
içerisinde doğru telâkki etmem. Fakat sadece 
arkadaşlarımın görüşlerini cevaplamak için arz 
ediyorum ki, Millî Savunma Bakanlığı tarafın

dan yürütülecek narh sanayiinin öncelikleri, 
anaprogramları Genelkurmay Başkanlığı tara
fından hazırlanacaktır. Millî Savunma Baknlığı 
Teşkilât Knununun 1 nci maddesinde ve Genel
kurmay Başkanlığı Teşkilât ve Görev Kanunu
nun 3 ncü maddesinin (e) fıkrasında aynen lo
jistik, tedarik hizmetlerinin, önceliklerinin, ana 
programlarının Genelkurmay Başkanlığı tara
fından tesbit edileceği iki kanunda da tafsilâtlı 
olarak yazılmıştır. 

Yani şundan endişe etmesinler ki, hangi si
lâh kullanılacak, hangisi yapılmalıdır, hangisi 
yapılmamalıdır? Elbette ki, bunu Millî Savun
ma Bakam tesbit etmiyecek. Türk Silâhlı Kuv
vetleri hangi tip piyade silâhı kullanacaktır; 
hangi tip mermi kullanılacaktır; hangi tip silâ
hın imalâtına geçilecektir? Bunların anaprog
ramları, öncelikleri Genelkurmay Başkanlığı ta
rafından yapılacak ve ancak hunun yönetimi 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak
tır. 

Her iki kanunda da maddelerde mütenazır
dır; onun için arkadaşlarımın endişe buyurma-
malarmı rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından, al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge var; bir ta
nesinde konuşmaların beş dakika ile, diğerinde 
on dakika ile kısıtlanması isteniyor... 

ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Kars) — 10 da
kika ile ilgili önergemi geriye alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Alaca öner
gesini geri alıyor. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 

Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetki
leri kanun tasarısı görüşülürken Millî Savunma 
Bakanlığı görev ve yetkileri de görüşülmüştür. 
Yukarda arz ettiğim sebeplerle konuşmaların 
beşer dakikaya indirilmesini arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Önerge hakında her hangi bir 
mütalâa?... Yok. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası Sayın Salih Ay günde 'dir. Buyu
run Sayın Salih Aygün. 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; ben söz almayı dü
şünmemiştim. Ancak Sayın İşgüzar'm bâzı ga
rip mütalâaları beni buraya çıkarmaya mecbur 
etti. 

Sanki Hükümetin tasarısı veya falanca tek
lif komisyonda değiştirilemezmiş veya Mecliste 
müzakere edilemezmiş gibi bir hava yarattı. Ol
maz Hilmi Bey... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Öyle bir şey 
demedim... 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Hayır. Ko
misyonda değiştirildi dedin. 

Komisyon münasip görmedi, gayet tabiî de-
ğiştirmiyecek. Yani Hükümet komisyonda hâ
kimi mutlak mıydı? Ben katı surette reddede
rim bunu. Reddederim, ret. Bunun için söz al
dım. 

Komisyona gelir teklif, tasarı, komisyondaki 
arkadaşlarımız müzakere eder, münakaşa eder; 
lüzum görürse değiştirir. Meclis de değiştirir. 
Memleketin ve milletin menfaati nerede ise, ko
misyon da, Meclis de oradadır. 

İkinci bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Madde gayet güzel tedvin edilmiştir. Arkadaş
lar, eğer Genelkurmay ayrı bir teşkilât kura
cak, ayrı bir tesis kuracaksa, sivil idare de ayrı 
bir teşkilât kuracaksa, bu bizim anlayışımıza 
göre ekonominin prensiplerine uygun düşmez. 
Sivil ve askerî müesseseler ayrı şekilde orga
nize halde çalışırlar. Zaten Sayın Bakan gayet 
güzel izah ettiler, buyurdular ki: «Genelkur
may Başkanlığı icabeden hususları plânlıyacak, 
lüzumlu silâhı, âlet ve edevatı, her ne ise, 
plânladıktan sonra bizlere tevdi edecek; biz de 
bunu imal edip kendilerine vereceğiz.» 

Nitekim Anayasanın 110 ncu maddesinin 
ikinci fıkrası gayet sarih: «Millî güvenliğin 
sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa 
hazırlanmasında, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.» Ba
kanlar Kurulundaki Millî Savunma Bakanı, yet
kili Bakan olarak bunun üzerine eğilmek zorun
dadır. 

Şu halde, burada endişe edilecek bir şey yok
tur kanısındayım. 

Diğer bir hususa da işaret etmeden geçemi-
yeceğim. Biz eğer, bu müesseseler için, «Bakan 
değişti, işler durur» şeklinde mütalâa edersek 

ve bu müesseselerimizi bu şekilde tanzim etme
ye devam edersek, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin hiçbir müessesesine itimadotmemek 
gerekir. 

Siyasi iktidarlar gelip geçicidir. Siyasi ik
tidarlar gelip geçici olduğuna göre, müsteşarlar, 
Bakanlığın umum müdürler veyahut bu mües
seseleri sevk ve idare edenler devamlı şahıslar
dır. Ellerinde plânları vardır, programları 
vardır... O halde ne olacak? Başvekil de düşer, 
vekil de düşer; Hükümetsiz de kalınabilir. Ne 
olacak? Oturup ağlıyalım mı yani? 

Arkadaşlarım, evvelâ müesseselerimize, mü
esseselerimizin başında bulunan umum müdür
lerimize, müsteşarlarımıza, generallerimize iti-
madedelim, diyelim ki: Hükümetler ve siyasi 
iktidarlar gelip geçicidir, onlar daimidirler, bu 
memleketin işlerini onlar yürütecektir. 

Madde gayet kısa tedvin edilmiştir, gayet gü
zel tedvin edilmiştir, yerindedir, siyaset ile il
gisi yoktur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memleket 
bâzı önemli konularda çok ıstıraplar çekmiştir. 
Bu konulardan birisi de, harb sanayiidir. Bu
gün görüştüğümüz konu, çok önemli bir konu
dur, çeşitli parti fikirlerini bir tarafa bırakalım. 
Günümüzün savaşları teknoloji savaşıdır, bugü
nün savaşında üstünlük, ancak teknik ile ol
malıdır. 

Bâzı misâller vereceğim: 
Bugün bir uçak Türkiye'ye 30 milyon Türk 

lirasına mal olmaktadır. Ordumuzun kullanmak
ta olduğu uçakların dışındaki silâh yaralarına, 
mermi yaralarına dikkatinizi çekmek isterim, 
bakın; hepsi kullanılarak bize verilmiştir ve bu 
uçakları istediğiniz zaman, istediğiniz gibi kul
lanamazsınız. Kıbrıs olaylarını hâtırlıyacaksı-
nız, «Uçaklar benimdir, uçuramazsın» dediler. 
Bizim kendi millî sanayiimizde bu uçaklar yapıl
mış olsaydı, bu uçakları istediğimiz gibi uçura-
bilirdik. 

Ayrıca, Türk Ordusunda bugün kullanılmak
ta olan tanklar, (M - 85) tanklarıdır. Ameri
kan Ordusu (M - 105) tanklarını kullanmakta-
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dır. Aradaki farkı, takdirlerinize bırakırım. 
Ben askerliğimi tankçı olarak yaptım. 

Mamak Maske Fabrikası alüminyum mutfak 
eşyası yapmaktadır, bunu hepimiz biliyoruz. Kı
rıkkale Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Fab
rikası av malzemeleri ile tabanca yapmaktadır. 
(M - 1) Amerikan Piyade Tüfeğini bile Ameri
ka'dan almaktayız ve bu tüfek yapılışı itibariyle 
yarım otomatik tüfektir. Asker arkadaşlarımın 
huzurunda bir ukalâlik yapmak istemem ama, 
eskiden askerlik yapan arkadaşlar bu tüfeği 
kullanmayı bilmezler, onlara arz edeyim: Bir 
kurma kolu vardır, şarşörü sokarsınız, kurma 
kolunu çekersiniz. Yarım otomatik şu: Her çe
kişte tabanca gibi bir mermi atması gerekir, 
halbuki bu tüfek arka arkaya iki mermiyi ata-
mamaktadır. Bu tüfeğin mermileri, bizim Ma
kina Kimya Endüstrisi Kurumumuzda yapılmış, 
atışlar da çok iyi sonuçlar alınmıştır. Ameri
ka'dan uzman diye gönderilen kolunda iki pır-
pırlı çavuş, verdiği raporlarda, «Bu mermiler 
bu tüfeklere uymamaktadır» demiş, bizim mer
milerimizi bile bunda kullandırmamıştır. Bu 
madde eğer kaldırılacak olursa, Genelkurmay 
Başkanlığı müstakil olarak gücünü gösterecek 
ve harb sanayiimize sahibolacaktır. Eğer, Millî 
Savunma Bakanlığına bağlanacaksa, ekonomik 
bakımdan başkalarının sömürüsüne gitmiş olan 
Millî Savunmanın harb sanayii de başka ülke
lerin sömürüsüne gidecektir. Bu bakımdan, bu 
önemli noktada dikkatimizi toplıyalım. 

Ayrıca, arkadaşlarımızın buyurduğu husus
lar da önemlidir. Sayın özdenoğlu'nun buyur
duğu Hükümet buhranları, Sayın İşgüzar'm bu
yurmuş olduğu grevler bu işleri aksatacaktır. 
Ayrıca, sürat ve emniyet yönlerinden de tasarı
nın 2 nci maddesinin (B) bendinin 3 ncü fık
rasının çıkarılması ve Sayın özdenoğlu'nun öner
gesine olumlu oy kullanılmasını diler, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen yoktur. Yalnız, tadil önergeleri vardır. Bu 
önergelerin hepsini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 

hakkında kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
(b) bendinin 3 ncü fıkrasının maddeden çıkarıl
masını arz ve talebederim. 

Hilmi işgüzar 
Sinop 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 2 nci maddesinin (b) bendinin 
3 ncü fıkrasındaki «Harb sanayii hizmetleri
nin» Genelkurmay Başkanlığınca yürütülmesi
ni sağlıyacak şekilde tedvin edilmek üzere 
maddenin Komisyonca geriye alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesi
nin (b) fıkrasının (5) nci bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Mustafa Tayyar 

(5) inşaat, emlâk, iskân ve enfrastrüktür 
hizmetlerini, 

BAŞKAN — Efendim, önergelerden iki tane
si 2 nci maddenin (b) bendinin 3 ncü fıkrası ile 
ilgili. Bunların içinde de en aykırı olanı Sayın 
Hilmi işgüzar'm önergesi. Sayın Hilmi işgüzar, 
2 nci maddenin (b) bendinin 3 ncü fıkrasının 
maddeden çıkarılmasını talebediyor. Komisyon 
bu önergeye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Şinasi özdenoğlu arkadaşımız da, ta
sarının 2 nci maddesinin (b) bendinin 3 ncü fık
rasındaki «Harb sanayii hizmetleri» nin Genel
kurmay Başkanlığınca yürütülmesini sağlıya
cak şekilde tedvin edilmek üzere, maddenin 
Komisyona geriye verilmesini teklif ediyorlar. 
Komisyonun böyle bir isteği var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Mustafa Tayyar'm 
önergesi ile maddenin 5 nci bendinin, «inşaat, 
emlâk, iskân ve enfrastrüktür hizmetlerini» şek-

— 524 — 
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linde değiştirilmesi teklif ediliyor. Bu önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul ettiğiniz bu önerge ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Personel işlemleri : 
Madde 3. — Silâhlı Kuvvetler Personel hiz

metleri özel kanunlarına göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görevlerin yürütülmesi : 
Madde 4. — Millî Savunma Bakanı; bu 

görevleri müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa 
bağlı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz , Hava 
Kuvvetleri komutanlıkları vasıtasiyle yerine ge
tirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Sayın Hilmi işgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; görevlerin yü
rütülmesi ile ilgili 4 ncü madde üzerinde hem bir 
önerge vereceğim, hem de mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Maruzatımızı yaparken, görüşlerimizi belki 
garip olarak telâkki edecek arkadaşlarımız ola
caktır. Yalnız biz maddeler üzerinde görüşle
rimizi açıklarken beyan ettiğimiz üzere, Hükü
met teklifi olarak gelen her şeyin buradan ay
nen geçmemesi kadar tabiî bir şey olamaz, ama 
Hükümetin de teklifini, savunması lâzımgeldi-
ği hususundaki fikrini başka şekilde anlıyan ar
kadaşımızın, bilhassa bu husustaki anlayışında 
tashih yapmasını istirham etmek suretiyle 4 ncü 
madde üzerindeki görüşlerime geçiyorum. 

4 ncü madde, «Millî Savunma Bakanı; bu 
görevleri (yani 2 nci maddede tadadedilen gö
revleri) müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı 
diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuvvet
leri komutanlıkları vasıtasiyle yerine getirir.» 
demektedir, işte burada, Genelkurmay Başkan
lığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında, esa
sında asli görevleri itibariyle Genelkurmay Baş
kanlığının emir ve komutasında bulunan Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri yolu ile, icra orga
nının eline verilmiş olması keyfiyeti, ilerde do
ğacak en büyük mahzurların kaynağını teşkil 
edecektir; yani kuvvet kumandanlarının başın- | 
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da hem Genelkurmay Başkanı ve hem de Millî 
Savunma Bakanı gibi iki âmir bulunacaktır. 
Bunu tahmin ederim ki, asker olan arkadaşla
rımız ve olmıyanlar da kendi mantık yolları 
ile çözümde zorluk çekmezler. Biz, bu yönü ile 
bu maddenin, «Millî Savunma Bakanı bu gö
revlerini müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa 
bağlı diğer kuruluşlar vasıtasiyle yerine geti
rir» şeklinde kabul edilmesini uygun görüyo
ruz. Bu yönde de bir takrir veriyorum. Zama
nınızı almadan bu şekilde sözlerimi bitirirken, 
takrire bilhassa bu arz ettiğim açı içinde bakıl
masını temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen?.. Yok. Sayın İşgüzar arkadaşımızın mahi
yetini izah ettiği bir önergesi vardır. Okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 

hakkındaki kanun tasarısının 4 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talebe-
derim, 

Hilmi İşgüzar 
Sinop 

«Madde 4. — 
Millî Savunma Bakanı bu görevlerini, müs

teşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı diğer ku
ruluşlar vasıtasiyle yerine getirir.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler : 
Madde 5. — Diğer kanunlarla Millî Savun

ma Bakanlığına verilen görev ve yetkiler ile as
kerî yargı organları hakkındaki özel kanun hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşbirliği : 
Madde 6. — Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin 

tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütül-
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mesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığı, Genel
kurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve bera
berliği içinde çalışır. 

Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuv
vet komutanlıkları, diğer makamlar ve kurum
larla yaptıkları önemli ve ilgili-yazışmalardan 
karşılışlı olarak birbirlerine bilgi verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Sayın Hilmi işgüzar, buyurun. 

HÎLMt İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın arka
daşlarım; zamanınızı aldığım için özür dilerim, 
ancak kendi görüşlerimizi burada beyan etmek 
mecburiyetinde olduğumuz için, 6 ncı madde 
üzerinde kısaca konuşmak istiyorum. 

Daha önce görüşülen kanun tasarısında da 
Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Baş
kanlığı arasında sıkı işbirliğini öngören madde 
kabul edilmişti. 6 ncı madde Millî Savunma Ba
kanlığı görev ve yetkisine aidolan bu kanun ta
sarısında da, aynı konuyu buraya getirmiş bu
lunmaktadır. Ancak, bu maddenin ikinci fıkra
sında yer alan hüküm bugünkü vazife anlayışı
mızla, Genelkurmay Başkanlığının görev ve yet
kilerinin taşıdığı mâna ile gerçekten tezat teş
kil eder bir durum arz etmektedir. 

Burada, «Her iki makam, (yani Millî Sa
vunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı) 
görev ve yetkileri icabı Kuvvet Komutanlıkla
rı, diğer makamlar ve kurumlarla yaptıkları 
önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak 
birbirine bilgi verirler.» denmiştir. Bu, tâbiri
mi mazur görünüz, daha önce de arz ettiğim 
gibi, birbirleri üzerine sansür koyan bir hü
kümdür. Önemli saydıkları husus, tamamen kıy
met hükümlerine giren ve makamlara göre de
ğişen keyfiyettir. Hangileri önemlidir, hangileri 
değildir? 

Kaldı ki, Genelkurmay Başkanlığı görevle
rini Kuvvet kumandanlariyle yaptığı gibi, fev
kalâde hallerde diğer bakanlıklarla ve kurum
larla temas temin etmek mecburiyetinde kalır. 
Bu bakımdan, «Kuvvet kumandanları ile yapa
cağı yazışmalar için Millî Savunma Bakanlığı
na bilgi verecektir.» hükmü gerçek mânasiyle 
kabul edilmesi mümkün olmıyan bir husustur. 
Bu, ordu ile Millî Savunmanın birbirini denet-
liyen, birbirine güveni olmıyan iki makam du
rumu zehabını uyandırmaktadır. «İşbirliği» de
mek, ahenkli bir şekilde hedefe ulaşabilmek 
için iki makamın birbiri ile anlaşabilmesi ve 

birbirine uygun bir şekilde muamelede bulun
ması demektir. Onun tâyinini ve takdirini ma
kamlara bırakmakta fayda vardır, kanun mad
desiyle bunu zorlamak yersizdir, antidemok
ratiktir. Bu yönüyle bu 2 nci fıkranın madde
den çıkarılmasını talebediyor ve bu yönde bir 
de önerge veriyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka 
söz istiyen?... Yok. Sayın İşgüzar arkadaşımı
zın bu konu ile ilgili bir önergesi vardır, okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 

hakkındaki kanun tasarısının 6 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz ve 
talebederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
İ3Uİ edenler... Kabul etmiyenler... Kaimi edilme
miştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — 5398 sayılı Kanun ile diğer 

kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük ve yürütme : 
Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde ve lehte Sayın Hü
samettin Başer, buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetki
leri kanun tasarısı Yüce Meclise gelmiştir. 

Demokratik idarelerde her müessesesinin 
kendine göre bir görev ve yetkisi vardır, 1961 
Anayasası ile bunlar öngörülmüştür. İşte «Millî 
Savunma Bakanlığı görev ve yetkileri» tasarısı 
da Anayasanın öngördüğü hususları yerine ge
tirmek için huzurunuza getirilen Hükümet tasa
rısıdır. Bu bakımdan Hükümete teşekkür ede
riz, 

Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma 
Bakanlığını ayrı ayrı mütalâa etmek yerinde 
değildir. Çünkü, Millî Savunma Bakanlığı ile 
Genelkurmay Başkanlığı bir bütündür, birbiri
nin tamamlayıcısıdır, bunları ayırmaya imkân 
yoktur. 

Millî harb sanayii, mütaaddit defalar, bil
hassa muhalefete mensup arkadaslarımızca ge
rek bütçe müzakerelerinde, gerekse Hükümet 
programı okunurken bu kürsüden ifade edilmiş
tir. İşte bu tenkidler nazarı itibara alınarak 
Sanayi Bakanlığının yetki ve görevi araşma 
millî harb sanayii de konulmuştur. 

Arkadaşlarımız bunun başka bir yerde ted
vinini istediler. Millî Savunma Bakanlığının si
yasi bir mevkii vardır, Meclisle, Başbakanlıkla, 
Hükümet arasında görev ifa eder. Bu bakımdan 
harb sanayiinin süratle kurulması lâzımdır. 
Hattâ bütçesi tetkik edildiği zaman görülecek
tir, fasıllarda buna yer dahi ayrılmıştır. İca
bında personel tasarrufuna da giderek harb 
sanayiine süratle gitmemiz lâzımdır. Çünkü bir 
atasözü vardır, «Elden gelen öğün olmaz, o da 
arayınca bulunmaz» derler. Bu bakımdan tan
kımızı, topumuzu, tayyaremizi, tüfeğimizi Türk 
işçisi ile, bu memlekette yeni iş sahası açarak, 
bunları gerçekleştirmek lâzımdır. Bu bakımdan 
arkadaşlarımızın burada, harb sanayiinin kal
dırılıp Genelkurmaya verilmesi teklifi pek mu
teber değildir ve dün de Genelkurmayın kanun 
tasarısı görüşülürken bu fikir ileri atılmamıştır. 

Bâzı arkadaşlarımızın Genelkurmay ile Mil
lî Savunma Bakanlığını birbirine karşı gibi gös
terir eda takındıklarını da üzüntü ile karşıla
mak lâzımdır. 

Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri, 
Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bunlar 
birdir ve bir bütündür. Bunları ayrı mütalâa 
etmek imkânsızdır. Böyle bir kanun geldiğinden 

dolayı hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ol
sun efendim. 

.2. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. Sa
yısı : 197) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Mesut 
Erez'in bir önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmının 42 nci sırasında yer alan 1970 yılı 
bütçesi Finansman kanunu tasarısının, önemine 
binaen bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Mesut Erez 
Maliye Bakanı 

Kütahya 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Öncelikle görüşülmesi teklif edilmiştir. Bu 
hususu da oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsın
lar, 

Tasarı bastırılıp dağıtılmış ve gündeme alın
mıştır. Aradan 48 saat de geçmiştir. Raporun 
okunması hususunda her hangi bir istek de yok
tur. 

Şimdi tasarının tümü üzerinde söz alan ar
kadaşlarımızın isimlerini arz ediyorum : 

Sayın Ahmet Şener, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Kemal Ataman, Sayın Şinasi Çolakoğlu, Sa
yın Hayrettin Uysal, Sayın Ali Rıza Uzuner, 
Sayın Yaşar Akal ve Sayın Hilmi İşgüzar. 

Grupları adına söz alan arkadaşlarımız ise, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Necdet Uğur, Güven Partisi Grupu adına Sayın 

(1) 197 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Salih Yıldız, Adalet Partisi Grupu adına ise 
Sayın Abdurrahman Güler'dir. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Necdet Uğur'undur. 

Buyurunuz Sayın Uğur. 

O. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

«Finansman kanunu tasarısı» üzerinde par
timizin görüşlerini açıklamak için söz almış bu
lunuyorum. 

Bu tasarının bir vergi reformu niteliğinde 
^olmadığını belirtmek isteriz. Hükümetin yap
tığı; sıkışık bir anda, çeşitli vergi tedbirleri
mi gelişigüzel bir tasarıda toplamaktan ibaret
tir. 

«Finansman kanunu tasarısı» 4 yeni vergi 
getirmektedir. Bunlar; Taşıt Alım Vergisi, 
İşletme Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artışı 
Vergisi ve Spor - Toto Vergisidir. 

Ayrıca tasarıda, mevcut vergi kanunla
rımızın çeştiıtli maddelerinde değişiklik yapıl
maktadır. Değişiklik yapılan vergi kanunları 
şunlardır : Gider Vergileri Kanunu, Emlâk 
Alım Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harç
lar Kanunu ve Değerli Kâğıtlar Kanunu. 

6 vergi Kanununda yapılan bu değişıiklik-
lerle yünden fazla mal ve hizmet üzerindeki 
vergiler ve çeşitli işlemlerde uygulanacak 
harçlar artırılmaktadır. 

Bütün bu vergi tedbirleriyle vergi yükü 
2 milyar dolaylarında artırlımış olacaktır. 

Getirilmekte olan vergilerin değerlendiril
mesi ve eleştirmesi yapılmadan önce ekono
mimizin içinde bulunduğu koşullara değin
mekte fayda vardır. Çünkü bu koşullar, önemli 
ölçüde vergilerin yapacağı etkileri değiştire
cektir. 

Ekonomimiz 1968 sonlarından beri dur
gunluk içindedir. Fiyatlar hızla artar olmuş
tur. Her alanda spekülâsyon faaliyeti alıp 
yürümüştür. Piyasada büyük bir para dar
lığı başlamış ve para arzının genişletilmesi için 
şiddetli bir baskı doğmuştur. Ser tot pi ya
sada faiz hadleri inanılmaz oranlara yüksel
mektedir. Döviz kuru da gittikçe yükselmek
tedir. Tarımda bu yıl da üretim artışı bek
lenmemektedir. Tarım ürünleri ihracından 
elde edilen gelirler azalırken, gıda maddeleri 
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ithalâtı artmaktadır. Döviz kaynaklarının, 
nerede ise kuruması dolayısiyle ithal malı 
hammaddeye bağlı sanayi kollarında üretim 
azalmakta, fiyatlar artmaktadır, imalât sana
yiinin Ibâzı kesimlerinde de stoklar yüksel
mekte, üretim ise düşmektedir. 

Kısaca bugün ekonomimizde hızlı fiyat ar
tışları, para darlığı, spekülâsyon, tarımda ve 
sanayiinin belli başlı dallarında üretim aza
lışı, hammadde yetersizliği, işsizlik ve paha
lılık hüküm sürmektedir. Piyasa iflâslar ve 
protesto edilen tüccarla doludur, örneğin; 1969 
da 2 milyar liraya yakın değerde senet pro
testo edilmiştir. 

Ayrıca, iktisadi Devlet Teşekkülleri eliyle 
bâzı çok önemli malların fiyatları artırılmış
tır. özellikle demir - çelik fiyatlarına, pa
muklu dokumaya, kâğıda ve bâzı hizmet
lere yapılan zamlar genel bir fiyat artışına ye
şil ışık yakmıştır, ilgisi olsun olmasın her alan
da önüne gelen fiyatları artırmaya ve spekü
lâsyon yapmaya başlamıştır. Gözlerimizin önün
de her gün bütün fiyatlarda genel bir yüksel
meye doğru gidilmektedir. 

Böylesine bir ortamda şimdi üzerinde ko
nuştuğumuz vergiler getirilmektedir. Aslın
da bu vergiler Hükümetin yıllar boyu izle
diği yanlış ve tutarsız iktisadi politikanın ya
rattığı iktisadi durgunluğun zorunlu bir so
nucudur. Açık finansman, para yoluna devam 
etmelerine zaten imkân kalmamıştı. Enflâs
yona hızla kayymaktaydılar. Bütün bunlardan 
kurtulmak için bu vergiler gelişi - güzel ve 
alelacele getirilmektedir. 

Personel reformunun gerektirdiği malî 
yükle birlikte bütçe açığının bu yıl 5 milyara 
yaklaşması muhtemeldir. Fiyatların bu yük
selişi karşısında memur maaşlarına zam artık 
kaçınılmaz bir zorunluk olmuştur. Personel 
Reform tasarısının hiçjbir bahane ile geri alın
ması imkânsızdır. 

Aslında bu vergiler Türkiye'nin kalkınması 
ve daha fazla yatırım yapılması için alınma
maktadır. Bu vergilerden elde edilecek ge
lirle Devlet ne işsizlere iş bulmak için daha 
çok sayıda fabrika yapacak, ne de daha çok 
köy yolu, içme stuyu, okul ve hastane yapa
caktır. 

Kaldı ki, bütçe açığını kapatmak için yatı
rımlar kısılmış, yavaşlatılmış, ya da ertelen-



M. Meclisi B :, 106 

mistir. Hele yatırım mallarındaki fiyat ar
tışları demir - çelik fiyatlarında, makina, teç
hizat, inşaat malzemesi fiyatlarında meydana 
gelen artışlar bütçede plânlanan bir kısım ya
tırımları daha az gerçekleştirecektir. 

Ayrıca özel kesim yatırımlarında da bir azal
ma beklenilmelidir. 

Bu vergiler yatırımlar için, halka daha 
fazla hizmet götürmek için, gelişmeyi hızlan
dırmak için alınmadığına göre, elde edilen ge
lirler nereye gidecektir? 

Yıllar boyu ihmal edilen köklü reformla
rın cezasını halkımız çekecek ve kalkınma
mız önemli ölçüde yavaşhyacaktır. Türkiye'de 
Devlet yönetimi pahalıdır, israflıdır, lüzum'sız 
masraflıdır. Halka hem kötü, hem pahalı hiız- I 
met götürülmektedir. Cari harcamaların önemli 
bir. kısmı rasyonel değildir. «Acale, Devlet 
teşkilâtında reform yapılmalıdır» diye yıllar
dan beri uzmanlar, plânlamacılar ısrar et
mektedirler. Köklü reformlara mecbur kalma
dıkça eğilmek alışkanlığında olmıyan iktidar 
partisi, bu konuya da gereken- önemi verme
miş ve gittikçe pahalılasan Devlet yönetimin 
masraflarını şimdi karşılamak durumunda kal
mıştır. 

Besleme özel sektör yaratmak hevesiyle 
yüzmilyonlarca liralık teşvik fonları dağıtıl
masına devam edilmektedir. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden dü

zenlenmesi için uzun yıllar yapılan çalışma
lar sonuçlandığı halde bir türlü tutarlı ve sis
temli bir uygulamaya geçilememektedir. İkti
sadi Devlet Teşekkülleri eş - dostu, partilileri 
beslemek için kullanılmakta ve milyarlara 
çıkan finansman açıklarını kaptır hâle getiri
lememektedir. 

Vergilerden elde edilecek gelirlerni perso
nel reformu finansmanının yapılmasında da 
kullanılacağı apaçıktır, öte yandan personel 
reformu ile sağlanan gelir artışlarının her gün 
bir kısmı, daha memurların eline geçmeden 
yükselen fiyatlar karşısında eriyip gitmekte
dir. Kaldı ki, küçük memurların eline geçe
cek fark, alıp başını giden fiyat yükselişle
rine dayanacak kadar da olmıyacaktır. 

Yeni vergi tedbirlerinin bâzılarında sos
yal adeleti sağlayıcı bâzı görüntüler vardır. 
örneğin, gayrimenkul kıymet artış vergisin
de hakedilmemiş spekülatif gelirlerin kıs- | 

18 . 6 .1970 O :', t 

men topluma maledilmesi iyi bir amaçtır. Lüks 
bina inşaatından alınması düşünülen Ruhsat 
Vergisiyle petrol boru hattı Taşıma Vergisi 
de genellikle plân hedeflerine uygun görün
mektedir, ama bu tasanlar da, üzerinde du
rulması gereken tutarsızlıklar da vardır. 

Taşıt Alım Vergisi ile trafiğe kayıtlı he
men her çeşit taşıt üzerinden her satış işlemi 
sırasında alınmak üzere, aracın cinsine, ya
şma ve kilosuna göre değişen oranlarda vergi 
getirilmektedir. 

Hükümet tasarısında sadece genel bütçeye 
dâhil daireler, katma bütçeli daireler, özel 
idare ve belediyeler ile köy hükmi şahsiyeti 
tarafından yapılan taşıt alımları ve iktisap
ları bu verginin dışında bırakılmışken, Ge
çici Komisyon buna iki istisna hükmü daha 
eklemiştir. Komisyonda profesyonel şoförle
rin kendi geçimlerini sağlamak amaciyle al
dıkları otomobiller ile beş tona kadar kam
yonlar ve oturma yeri 25 kişiye kadar olan 
münilbüs, otdbüs ve benzeri taşıtlar vergi dışı 
bırakılmıştır. 

Ayrıca, Komisyon, ağırlığı 950 kilodan da
ha az olan otomobillerin vergi hadlerini % 50 
oranında indirmiş ve 11 yaştan daha eski 
modelleri, hem otomobillerde, hem kamyon, 
otobüs ve minibüslerde, hem de motosiklet ve 
triportörlerde vergi tarifelerinden çıkarmayı 
uygun bulmuştur. 

Komisyonda yapılan bu değişikliklerden 
hemen hepsi, Hükümet tasarısındaki adaletsiz
likleri düzeltici yöndedir. Geçimini direksiyon 
başında çalışarak kazananlarla özel oto ihtiya
cını karşılamak için otomobil alanların aynı 
şekilde vergiye tabi tutulması, adaletsiz bir ver
gileme yolu sayılmalıdır. 

Bu tasarıda vergi kaçırmayı kolaylaştıra
cak yolların bulunduğu kanısındayız. 

Yeni vergilerden en önemlisi olan «işletme 
Vergisi» nin adaletli Ölçüler içersinde tutul
masının ve etkili Diçimde uygulanmasının 
mümkün olacağını pek sanmıyoruz. Bu vergi, 
yüzbinlerce işyerini, esnafı, sanatkârı ve kü
çük sanayiciyi sıkıcı formalitelerle karşı kar
şıya getirecektir. Ayrıca, verginin kontrolü 
da çok güç olacaktır. Vergi dairelerinin ve 
kontrol personelilinin yükü, bu verginin geti-
ceği işlemler yüzünden büsbütün artacaktır. 
Bu durum uygulamada haksızlıklara, adalet-
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dizliklere, vergi kaçakçılığına ve hattâ rüş
vete sebebolabilecektif. Bu vergide bâzı iş
letmelerden ve bâzı satışlardan alman vergi
ler ağır olduğu halde bâzıları vergi dışı bıra
kılmıştır. 

Gider vergilerinin çeşitli maddelerinde yapı
lan değişikliklerin üretimi aksatıcı ve pazarı da
raltıcı ölçülere varacağından kuşkuluyuz. 

Sayın miletvekileri, 
Getirilen vergiler, arka arkaya uygulanan 

zamlar bütçe açığını kapatmaya, enflâsyonu ön
lemeye ne ölçüde yetecektir? Biraz önce ayrm-
tılariyle açıkladığımız iktisadi ortamda bu ver
giler ve zamlarm, genel fiyat seviyesini daha da 
yükselteceği beklenilmelidir. ihracat malları
nın fiyatları da yükselecektir. İhracatı devam 
ettirmek için bütün ihraç mallarında vergi iade
si oranlarının daha da yüksetilmesi, ithal talebi
ni kısmak için yeni tedbirlerin getirilmesi gere
kecektir. Bütün bunların sonunda, yani vergi
ler, zamlar, genel fiyat seviyesinin yükselmesi, 
para artışı için doğan baskılar sonunda devalü
asyondan Hükümetin nasıl kaçınacağını merak 
ediyoruz. 

Bu vergiler genellike büyük kazançlara hi-
tabetmemektedir. Büyük kazanç sahipleri, bü
yük toprak sahipleri, ithalâtçı ve ihracatçılar 
böylesine bir vergi furyasından bile kendilerini 
kurtarabilmişlerdir. Bu vergilerle, çok kazanıp 
az vergi verme imtiyazı önlenmiş olmıyacaktır. 

Büyük çapta vergi kaçakçılığının varlığı, ar
tık Devletin resmî raporlarında bile kabul edi
lir, şikâyet edilir olmuştur. Yüzlerce mal ve hiz
met üzerinde vergi koyma çabasını gösteren Hü
kümetin, milyarlarca liralık vergi kaçakçılığını 
önlemek için hiçbir ciddî faaliyette bulunmama
sını kınıyoruz ve bir kere daha önemle belirti
yoruz. 

Para basmaya, enflâsyona gitmemek, onun 
yerine kullanılmamış kaynaklardan sosyal ada
let ölçüleri içinde vergi almak elbette daha iyi
dir. Ancak, bu vergilemenin bir sistem içinde ve 
reform niteliğinde olması, vergi kaçaklarının 
önlenmesi, Devletin lüzumsuz israf ve masrafı
na son verilmesi, el dokunulmaktan dikkatle ka
çınılan bâzı vergi kaynaklarına cesaretle gidil
mesi şarttır. 

«Devlet teşkilâtında reform yapınız, iktisadi 
Devlet Teşekküllerini partizanların beslenme 
ocağı halinden çıkarıp yeniden düzenliyerek ve

rimli işletmeler haline getiriniz, toprak reformu 
yaparak tarımda üretimi artırıma, vergi idaresi
ni çağdaşlaştırmış sistemli, tutarlı, adaletli, ka
çakçılığı önliyen çağdaş bir vergi sistemi geti
riniz; montaj sanayii gibi kısır alanlarda kay
nakları harcamayınız, üretken, verimli yatırım
lara yemeliniz, üretimin temel faktörlerinden bi
ri olan eğitime öncelik ve önem veriniz, bütün 
bunlar için gereken cesaretli, köklü reformları 
yapınız.» derken, «Devleti yer yer, iyi niyetle de 
olsa gelişigüzel ve sonuç vermiyecek tedbirlere 
boş yere zorlamaymız.» demek istiyorduk. 

Oysa iktidar partisi, seçimleri kazandıktan 
sonra, gelecek seçimlere kadar olan 4 yıllık sü
reyi, hiçbir köklü meseleye eğilmeden gündelik, 
yüzeysel tedbirlerle geçiştirmek alışkanlığım ve 
politikasını sürdürmektedir. Canılılrtan çıkmalı 
bir marifet değildir. Sandıktan tekrar çıkabil
mek için iktidar partisinin Devlet yönetiminde 
nasıl hareket ettiği, neler yapıp neler yapmadı
ğı hepimizin malûmudur. iktidar partisinin 
Devlet yönetimindeki tutumunu sürdürmekten 
kolay hiçbir şey yoktur, ama gelişmekte olan bir 
ülkede böylesine bir tutum, ancak bir iki dönem 
ayakta kalabilmekte, büyüyen meselelerin çö
zümlenmemiş sorunların yükü altında ezilip git
mektedir. İllâ sandıktan çıkacağım politikasının 
sonucu, altından kalkılmaz bir bunalım yarat
maktan ibarettir. Asıl marifet, gelişmekte olan 
bir ülkeyi böylesine bir politika ile ikide bir bu
nalıma sürüklemek değil, oy ve seçim kaybı pa
hasına, problemlerin üzerine yürümek ve kök
lü, cesaretli reformlar yapabilmektir. 

Toplumumuzun şiddetle ihtiyaç duyduğu re
formlara ciddiyetle eğilinceye kadar, sandıktan 
çıkmayı bir marifet sayan ve aslında Devlet yö
netiminde sorumsuzluk anlamına gelen anlayışı
nı değiştirinceye kadar, sıkıştıkça gününü kur
tarmak için gelişigüzel tedbirlere başvurma ko
laylığını bırakmcaya kadar, iktidar partisi hü
kümetleri, Cumhuriyet Halk Partisinden, bu ko
nuda olduğu gibi diğer konularda da destek gör-
miyecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Salih Yıldız. 

G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekileri. 
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1970 yılı Bütçesi finansman kanun tasarısı 
üzerinde Güven Partisi Grupu adına görüşleri
mi arz etmek istiyorum. 

Tasarının isminden de anlaşıldığı üzere, bu 
bir finansman kanun tasarısıdır. Böylece Hü
kümet, bir ihtiyaç içinde olduğunu itiraf etmiş
tir M, bu samimî bir gelişmenin işaretidir. «Büt
çem açıktır» diyor, «Şu şu varidata ihtiyacım 
vardır» diyor, bunu itiraf etmek cidden takdire 
şayandır. 

Ancak, bunun yerine bu finansmanı karşıla
yacak kaynakları bulabilmek için birtakım ver
gi tedbirlerine giderken, bu tedbirlerin son dere
cede âdil olması, son derecede vergi tekniğine 
uygun bulunması da keza şarttır. 

Alman bilgilere göre, 1970 bütçe yılında altı 
milyar liraya yakın bir fazla gelire ihtiyaç his
sedilmiştir. Bütçe Komisyonunda verilen bilgi
ye göre 1 874 000 000 u normal gelir inkişafın
dan, 1 milyar lirası Personel Kanunu tatbika
tından elde olunacak vergi farkları ile, 
600 000 000 lirası iç istikraz ile, 2 350 000 000 li
rası da yeni vergiler ve vergi zamları ile karşı
lanacaktır. Yapılan hesap bu. 

Demin de arz ettiğim gibi bu samimî bir iti
rafın sonucudur. 

Muhterem arkadaşlarım, grupumuz, bütçe 
açıklarının açık finansmam yerine vergi veya 
diğer haklı kaynaklardan karşılanması lüzum ve 
zaruretini her vesile ile ifade etmiştir. Zira en
flâsyona kaçmadan, dengeli bir şekilde kalkın
mak için bunun lüzumuna inanıyoruz. Uygula
nacak vergilerin dengeli bir kalkınmayı gerçek
leştirebilmesi için âdil, modern vergi tekniğine 
uygun, gelir dağılışındaki adaletsizlikleri azal
tıcı karakterde olması keza şarttır. 

Bu unsurları taşımayan vergi tedbirlerinin 
ekonomide ve sosyal hayatta bir enflâsyonun 
yapacağı tahribattan daha çok tahribata sebe-
bolduğu da görülen gerçekler arasındadır. 

tşte bu açıdan tahlile tabi tutmak mecburi
yetinde kaldığımız bu vergi tedbirlerinin bâzı 
yönleri üzerinde durmaya kendimizi mecbur his
sediyoruz. 

1970 yılı Bütçesi finansman kanun tasarısı 
ile, biraz evvel burada ifade edildi, Taşıt Alım 
vergisi, işletme vergisi, gayrimenkul değer ar
tış vergisi ve iSpor - Toto vergisi gibi vergiler 
ihdas olunmakta, aynoa emlak, alım vergisi, 
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veraset ve intikal vergisi, damga resmi harçla
rı gibi bâzı önemli sayılabilecek, değişiklikler 
getirilmektedir. 

Bunlar dışında, mahalli idareleri ilgilendi
ren belediye gelirleri ve emlâk vergileri tasa
rıları da tahmin ederim yakında Yüce Meclise 
getirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, halen görüşmekte 
olduğumuz vergilerle yakında getirilecek diğer 
vergi tedbirlerinin kalkınma plânına yüzde 
100 uygun düştüğünü iddia etmek mümkün de
ğildir. Ek finansman ihtiyaçlarını karşılamak 
için vergi reformu çalışmalarını hızlandırmak 
zaruridir. Bilhassa vergi idaresini ıslah etmek 
ve güçlendirmek şarttır. Bu nokta üzerinde bi
raz durmak istiyorum. 

Devlet vergi almadan yaşıyamaz, ayakta 
duramaz, mümkün değildir. Hizmet için vergi 
şarttır. Bu vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil 
işlemleri vergi gelir daireleri marifetiyle yapıl
maktadır, ama bugün maliyemize bağlı vergi 
dairelerinin veya vergi mekanizmasiyle ilgili 
olarak çalışan memurlarının, vazifelilerinin du
rumu içler acısıdır. Bir gelir vergisi müdürüne 
ayda 500 lira vereceksiniz, ondan sonra da bu 
müdürden milyonların, milyarların hesabını 
soracaksınız ve kendisinden bir vazife bekliye-
ceksiniz. Bu, asgari mânada insan psikolojisine, 
insan tabiatına aykırı bir şeydir. Memurlarla 
ilgili olarak Personel Kanununu tetkik ettim, 
maalesef, Personel Kanununda da vergi daire
lerimizi ıslah edici, huzura kavuşturucu, perso
nelin vergi hasılatını artırabilecek bir güce ka
vuşturucu yenilik yoktur. Bugün Amerika'da 
bile, tetkik edilen sonuçlara bakılırsa vergi ile 
uğraşan, vergi tahsilâtiyle vazifeli memurların 
durumu üst kademede yer almaktadır. Türki
ye'de ise vergi tahsilatını kendisine vazife ola
rak yüklediğiımiz ve bugün sıkıntısını her gün 
her alanda çektiğimiz bu memurlarımızın duru
mu, maalesef sanM bir problem değilmiş gibi 
katiyen ele alınmamakta ve bu, bizim haklı ola
rak hem tenMdlerimize, hem de üzüntülerimize 
vesile olmaktadır. 

Personel Kanununun görüşmeleri sırasında, 
vakit geçmemişken Hükümetten bilhassa bu husu
su ele almasında zaruret görüyorum; bu, me
murlar arasında bir tefrik değildir, bu vergi 
hâsılamızı ve Devlet idaresini güçlendirmek 
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için şarttır, yoksa bir vergi memurunu başka 
bir memurdan üstün tutmak mânasına gelmez. 
Hizmetin bir özelliği, hizmetin bir büyüklüğü 
vardır. Böylece de vergi ziyamı önlemek büyük 
ölçüde mümkün olacaktır. Biz vergi ziyamı önli-
yebilsek, bu kanunların hiçbirisine lüzum kalmaz. 
Bugün Türkiye'de namuslu mükellefler vergi ver
mektedirler, ama açıkgöz geçinen birçok mükel
lefler de vergi vermemenin yollarını bulmaktadır
lar. Bunun bir sonucu da, vergisini vermek isti-
yen, muntazaman veren mükellefin şevkini kır
maktadır: «Ben nasıl olsa vergi veriyorum, il
tifatı şöyle dursun, ama yüzde 100 vergi ka
çırdığına şahidolduğum bir mükellef hiçbir sor
guya, suale, tahkikata tabi tutulmadan rahat
ça işini yürütmektedir.» 

Bu, hem bu yönden vergi kaçakçılığını teş
vik etmekte, hem de vergisini muntazaman öde
mek istiyen insanın devamlı şekilde vergi öde
me arzusunu, şevkini ve hevesini kırmakta
dır. 

Netice itibariyle, vergi ile ilgili kazai or
ganları da bu vesile ile ıslah etmenin zarureti 
meydandadır. Keza, gönüllü tasarrufları teşvik 
edici tedbirlerin alınmasında da birtakım eksik 
taraflar vardır, bunun da ıslah edilmesi şarttır. 

Demin burada bir sayın sözcü arkadaşımız 
izah etti; hakikaten iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin daha verimli ve daha kârlı hale getirilme
si mümkündür. Bugün İktisadi Devlet Teşek
küllerimizin bir kârlıhk ve verimlilik içinde ol
duğunu iddia etmek mümkün değildir. 

Bir fikir olarak şu noktaya temas etmek is
terim ; Gerçi bunun Gelir Vergisi sistemiyle uy
gun düşmediği veya düşmiyeceği, birtakım 
mahzurlar tevlidedeceği öne sürülebilir; ama 
biz bu kanaatte değiliz. 

Bugün Türkiye'de mükelleflerin büyük bir 
ekseriyetini serbest meslek erbabı ile esnaf teş
kil etmektedir. Bunlar Gelir Vergisi mükellefi 
olarak mütalâa olunduğu zaman, kazançları 
oranında az - çok âdil bir vergi ödediklerini 
iddia etmek mümkün değildir, fakat bunların 
durumu nedir? Bunlar, defter tutma mükellefi
yetinin yükü altında ezilmektedirler. Bunları 
defter tutma mükellefiyetinden kurtarıp, götü
rü vergiye tabi tutarsak, bu mükelleflere 
«Bugün verdiğiniz verginin iki mislini verin» 
desek de memnun olacaklardır, çünkü hem hu

zura kavuşacaklar, hem de bu mükellefiyetten 
kurtulacaklardır. 

Bakıyorsunuz, bir serbest meslek erbabı 20 
senedir icrai faaliyet etmekte, her sene 1 000 -
1 500 lira vergi ödemektedir ve başka bir yan 
geliri de yoktur, verdiği beyannameye göre. 
Buna sormak lâzım, «Arkadaş, sen 20 - 25 se
neden bu yana 1 000 veya 1 500 lira vergi vere
cek ölçüde gelir de elde ediyorsun, senin geçin
men mümkün değildir. Şu halde vergi kaçak
çılığı yaptığın meydandadır.» 

Binaenaleyh, verilen beyannamelerdeki ver
ginin iki mislini, üç mislini götürü vergi ola
rak tatbik edersek, her halde bir adaletsizlik 
olmaz ve sistemde de muayyen bir süre için bu
nun büyük bir mahzur tevlidetmiyeceği kana
atindeyim. 

Getirilen vergi tedbirleriyle plânın öngör
düğü tedbirler arasında yüzde 100 bir mutaba
kat aramak zordur. Anahatlariyle bu vergile
re bir göz atalım : 

Vatandaşın günlük istihlâk veya kullanma 
maddeleri arasına giren bâzı maddelerin de 
vergiye tabi tutulduğunu görüyoruz. Bu vergi
lerin daha ilk nazarda maliyet ve fiyatları yük
seltici yönde bir sonuç tevlidedeceğinden ben 
endişe etmekteyim, ödeme gücü olanlar bu ver
giyi ödiyeceklerdir. Bunun yüzde 100 kabul 
veya yüzde 100 tasvibedilmesi, kolaylıkla ka
bulü gereken bir husus değildir. Nitekim, bâzı 
maddeler dolayısiyle ödeme gücü olmıyan va
tandaşlara da dolayısiyle intikali ve inikası 
mümkündür ve meydandadır. 

Bu vergiler arasında gayrimenkul değer ar
tış vergisine temas edildi. Yeni bir sistem ge
tirmektedir, beyan esasını getirmektedir. Yal
nız bu kanunu iyi anlamak lâzım. Geriye doğ
ru işliyen bir vergi midir, yoksa halihazırda, 
bu kanun çıktıktan sonraki duruma mı inti
bak ettirilmektedir? 

Sayın arkadaşlarım, bu verginin geriye 
doğru işliyen bir vasfı yoktur. Bu vergi üzeri
ne gayrimenkul sahibi olan kimse rayiç bedel 
üzerinden gayrimenkulüne bizzat kendisi bir 
kıymet takdir edecektir. Bilâhara satış olduğu 
takdirde, bizzat kendisinin takdir ettiği kıymet 
ile satış bedeli arasındaki fark vergiye matrah 
olacak ve tasarıda yazılı nisbetler üzerinden 
vergi ödiyecek. Binaenaleyh, geriye doğru iş-
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liyen bir karakteri yoktur, ama bu beyan ©sası 
isabetli bir görüş müdür? Şüphesiz ki, bunun 
birçok mahzurları olacaktır. Çünkü rayiç be
deli takdir etmek kolay değildir. Bir kimse 
gayrimenkulunu sattığı zaman düşünür, ama 
satmadan, «Gel, gayrimenkulüne rayiç bedel 
tâyin et» demek kolay bir şey değildir. Bir in
sanın kendi kendisini muhakeme etmesi, mah
kûm veya beraet ettirmesi gibi bir sonuçtur. 
Takdir komisyonları bunu takdir edecek, beya
nın doğru olup olmadığı hususu üzerinde dura
cak. Tabiî, bunun da tatbikatta güçlükleri ola
caktır, hattâ ve hattâ gönül arzu etmez ama, 
birçok suiistimallere ve baskılara da sebebola-
bilir. 

Binaenaleyh, şayet bu tasan kanunlaşırsa, 
bilhassa Maliye Bakanlığının bu kanunun tat
bikatı üzerinde son derece titizlikle ve devamlı 
bir fikrî takiple durması gerekir. 

Nisbetlerin normal olduğunu iddia etmek 
mümkün değildir. Nisbetler de yüksektir, mad
desi geldiği zaman üzerinde konuşulabilir. 

Sayın arkadaşlanm, İşletme Vergisinin te
meline muhalifim. Şöyle ki; Ben, bu verginin 
işliyeceğine inanamıyorum. Çünkü, daha basi
te irca edersek şöyle konuşmak mümkün; satı
cı ile alıcı karşıkarşıya gelecek veya bir hiz
met yapanla o hizmetten istifade etmek istiyen 
karşıkarşıya gelecek ve malı arz eden veya hiz
meti arz eden, alıcıdan tâyin edilen nisbetler 
dâhilinde vergi alacak ve bu vergiyi alıp Dev
let Hazinesine götürüp, yatıracak. Bunun kon
trolü nasıl olacak? Gerçi kontrolü temin için 
tasanda bâzı hükümler vardır, ama gerçekleri 
de bilmeye mecburuz. Vergi biraz da ahlâk işi
dir. Yani bu ahlâkî seviyeye geldiğimizi ko
layca iddia ve kabul edemeyiz. Binaenaleyh 
tatbikatta', arzu etmiyorum ama, bu verginin 
çok büyük mahzurlan olacaktır. Bunu şimdi
den arz etmekte fayda görüyorum. 

Gelir Vergisine müspet mânada tesir ede
cektir, bu bir görüş, ama ters yönden de tesir 
etmesi mümkün olabilir. Şu bakımdan olabilir: 
Adam müşteri ile anlaşır, ondan sırf vergi al
mamak için bu anlaşmayı temin ederse, o tak
dirde matrahına tesir edecektir, bu. Bu vergiyi 
yürütmek ve netice almak büyük gayret isti
yen, son derecede muhataralı görünen bir man
zara arz etmektedir. 

İnşaat halindeki ruhsatlarla ilgili bâzı hu
suslar var. Gerek bu ve gerekse diğeri hakkın
da ben komisyon üyesi olmıyan bir arkadaşınız 
sıfatiyle komisyonda bâzı mülâhazalarda bu
lundum. Gelişmeye muhtaç bölgelerde artık in
şaatın teşviki gerekirken, birtakım tedbirlerle 
bunlan geri götürmekte isabet yoktur. Bunlan 
muaf tutmakta fayda vardır. 

Taşıt Vergisinde ise, maişetini bu yoldan te
min edenlerin vergi dışı bırakılması, hakikaten 
komisyonun yaptığı büyük bir hizmet olmuş
tur, büyük bir gelişmedir. Bir vasıtanın ilâni-
haye vergi konusu haline getirilip getirilme
mesi, bunun doğru olup olmadığı da aynca sı
rası geldiği zaman münakaşa edilebilir bir hu
sustur. 

istikrar içerisinde ve dengeli bir kalkınma 
için etkili bir destek olacağına şüphe bulunmı-
yan tedbirler zamanında alınmadığı için Eko
nomimizde birtakım sıkıntılar, malî sıkıntılar 
husule gelmiştir. Bu tasanlann hayat pahalılı
ğını biraz daha artıracağından hakikaten endi
şe olunmaktadır. Binaenaleyh, bunlar kanun
laştığı takdirde Hükümete düşen en büyük gö
rev hayat pahalılığının daha fazla artmaması 
için lâzımgelen bütün tedbirleri almasıdır. Ak
si takdirde, bu vergilerden elde etmek istediği
miz sonuç hiç de sevindirici olmıyabilir. 

Plânda öngörülmüş olan hedefler, vergiden 
âzami hasılayı sağlamak, vergi yükünün âdil 
bir surette dağılmasını temin etmek, vergi sis
temimizi ekonomimizin gelişmesinde teşvik edi
ci ve destekleyici bir hale sokmak, vergi ziyaı-
nı önlemek ve vergi hukukunu demokratik 
prensiplere göre geliştirmek esaslannı anahat-
lariyle arz etmiş bulunuyorum. 

Sözlerimi daha fazla uzatmamak ve kıymet
li zamanlarınızı almamak için netice olarak söz
lerimi toparlarsam, şöyle bir maruzatta bulun
mak mümkün : 

Hakikaten bugün bir finansman açığı ile 
karşıkarşıya bulunuyoruz. Bunu, şüphesiz ki 
âdil yollardan temin etmek ve bir enflâsyon fe
lâketinden kurtulmak en isabetli yol. Ama,, bu
nu yanarken vatandaşa daha fazla çekemiyece-
ği ölçüde bir hayat pahalılığı yükünü tahmil 
etmemek de şart. Keza, bu vergi adaletini; ge
rek tatbikatı ve gerekse bizzat hukukî hüküm
leri itibariyle çok titizlikle tatbik etmek gere
kir. 
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Şimdilik maruzatım bundan ibarettir. Beni ; 
dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz ederim. ] 
(G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ab- | 
durrahman Güler, buyurunuz. | 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın Başkan, saym milletvekilleri; görüşülmekte 
olan Finansman Kanunu üzerinde, A. P. grupu-
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Türk ekonomisinin gelişmesinde, fakirlik- ; 
ten kurtulmak ve çeşitli beşerî ihtiyaçları kar
şılamak için istihsal yapmak temel muharrik 
olarak kabul edilmiştir. 

Ülkemizde hepimizin bildiği gibi karma ya
pıda bir ekonomi düzeni vardır. Devlet sektö
rü ile özel sektör birbirini tamamlamaktadır. 
Devlet özel sektörün iktisadi kalkınmamızda
ki stratejik yerini alabilmesi ve daha etkin bir 
duruma geçebilmesi için gerekli müdahalelerde 
bulunmakta ve bilhassa çeşitli malî teşviklerle j 
bu kesimi plân hedeflerine doğru yöneltmeye 
çalışmaktadır. Muhterem arkadaşlar, teşvik 
politikasında, müteşebbisi sadece mükâfatlan
dırmak gibi avantaj tanıyan unsurlar yoktur; 
teşvik aynı zamanda plân hedefleri dışına ka
yan yatırımları ve istihsal tiplerini muayyen 
ölçülerde durdurmayı ve azaltmayı da kapsa
maktadır. Aksi halde özel, sektör, zaman za
man ekonomimizin global hedeflerine zıt düşe
cek istikametlerde gelişmeye başlar ki, bu da, 
ekonomik dengeyi temelinden sarsar ve çok de
fa enflâsyonla sonuçlanır. 

özel sektöre istikamet vermek, bu kesimi en 
faydalı yatırımlara itmek ve ekonomideki öne
mini artırabilmek için kollanılan belli başlı ma
lî araçların en etkililerinden bir tanesi de vergi 
politikasıdır. Bu politikayı isabetle tâyin etmek 
ve etkili olarak kullanmak her iktidarın vazi
fesidir. Zira vergileme olmadan dengeli ve is
tikrarlı bir kalkınmaya girişmek mümkün de
ğildir. 

Partimiz ekonomik gelişmeyi bir ihtiras ha
linde benimsediği için bu hedefe dengeli olarak 
ve huzur içinde ulaşmaya da aynı derecede 
önem vermektedir. Bu sebeple, memleket eko
nomisinin yıpranmasına ve ülkemizin geleceği
ne gölge düşürülmesine asla fırsat vermiyece-
ğiz. 

Hür ve demokratik kalkınma düzeninde 
müteşebbis - işgücü sermaye - kâr - istihsal mü
nasebetlerini ayarlarken başlıca iki noktaya 
önem verilmesi gerekli olduğuna inanıyoruz. 

1. — Acaba Türkiye sermaye birikiminin 
hangi safhasında bulunmaktadır. Halkın tasar
ruf eğilimi nedir? Gelişmesi hangi istikamette
dir? 

Sermaye birikim derecesi hangi yatırımların 
yapılmasına imkân vermektedir? Gerçekleştiri
len yatırımların ne kadarını tüketim sanayiine 
ne kadarını istihsal malları sanayiine tahsis ede
biliyoruz? 

2. — Yatırımların seçilmesinde ve gerçek
leştikten sonra genişletilmesinde döviz imkân
larımız nedir? 

Ekonomimizde son yıllarda görülen hızlı 
gelişme, ihtiyaçların çeşitlenmesi sonucunu do
ğurmuş ve 3 - 5 sene öncesine kadar lüks sayı
labilecek bâzı tüketim mallarını zaruri ihtiyaç
lar seviyesine çıkarmış bulunmaktadır. Bu 
durum, gelirin ve bilhassa sosyal güvenlik me
kanizmalarının hızlı çalışması sebebiyle ücret 
artmasından ve taksitli satış imkânlarının en 
geniş şekilde kullanılmasından ileri gelmekte
dir. ihtiyaçların kısa devre içerisinde çeşitlene
rek artması, ücret artış taleplerinin her yıl bir 
birini takibetmesi sonucunu doğurmuş; toplam 
talepteki artışlar ihtiyaçları kamçılamış ve or
ta gelir grupları devamlı ve artan bir tüketim 
arzusu içine girmişlerdir. Taksitli satış imkân
ları da buna ilâve edilince, memleketimizin dö
viz imkânlarını zorlıyacak ve dış ticaret dar 
boğazına ekonomiyi sürükliyeoek bir tablo or
taya çıkmıştır.» Bu sebeple toplam talebin bün
yesinin yeniden gözden geçirilmesi zaruridir. 
Hepimizin bildiği gibi, talebin kemmi ve keyfi 
kontrolünde önemli malî araçlardan bir tanesi 
de vergilemedir. 

Huzurunuzdaki tasan, çeşitli tüketim mal
ları karşısında sarsılmış ve ahengi kaybolmuş 
tercihler silsilesini yeniden bir düzene sokacak
tır. Müşahhas bir misalle durumu ifade etmeye 
çalışalım. 

Bugün memleketimizde bir takım elbisesi 
olan bir vatandaş bazan ikinci bir takım elbise 
sahibi olmaktan vazgeçmekte ve küçük bir ara
ba edinmeyi taksit imkânlarından faydalana
rak tercih etmektedir. Bu durum ihtiyaç piri-
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yoritelerinin yanlış teşekkül ettiğini göstermek
tedir. Aslında bunun sebebi 2 - 3 bin liralık ay
lık geliri olan bir kimsenin fiyatların düşüklü
ğü nedeniyle otomobile yönelebilme imkânına 
sahibolmasından ileri gelmektedir. Gerçi mem
leketimizde gittikçe artan miktarda otomobil 
kullanıldığını görmek ve ekonominin bu isti
kamette geliştiğini müşahede etmek sevindiri
cidir; ama unutmamak lâzımdır ki, gelişmekte 
olan ülkemizde döviz kıtlığı dar boğazı her za
man karşımıza devasa bir problem olarak çık
maktadır. Bu sebeple sorulacak sual şudur: Aca
ba Türk ekonomisinin bugünkü gelişme seviye
sinde, aylık geliri 3 bin lira olan bir şahsın oto
mobil almasını temin edebilecek kadar bunla
rın fiyatlarını düşük tutabilir miyiz? Yapılan 
araştırmalar, bu seviyedeki gelir gruplarına 
hitabedebilecek fiyatta araba imâl edilebildi
ği takdirde her yıl takriben 60 bin otomobil 
piyasaya arz edilmesi gerektiğini göstermekte
dir. Bu ise bugünkü ekonomik şartlar muvace
hesinde karşılanması imkânsız olan bir rakam
dır. Şu halde vergileme tedbirleriyle bu tip tü
ketim mallarının hiç değilse taksitli satış şart
larının ağırlaştırılmasını istememiz zaruri hale 
gelmiştir. Zaten bu mallar arzın kifayetsizliği 
dolayısiyle piyasada daha şimdiden fiyatları
nın 1/3 ü oranında pirim yapmış bulunmakta
dır. Bu sebeple finansman tasarımızın getirdi
ği yeni tedbirleri tam zamanında ve isabetle 
alınmış tedbirler olarak kabul etmekteyiz. 

İşte finansman kanun tasarısiyle getirilen 
yeni vergiler veya mevcut vergiler üzerinde ya
pılan değişiklikler değerlendirilirken bahsetti
ğim hususları hiçbir zaman gözden uzak tut
mamak lâzımdır. Aksi halde varılacak hüküm
lerde büyük hatalara düşmek mukadderdir. 

Taşıt alım vergisini bu açıdan değerlendir
diğimiz zaman bu verginin ihdasının son dere
ce haklı ve yerinde olduğu meydana çıkacak 
tır. Gerçekten taşıt alım vergisi ya hususi ara
ba sahiplerinden tahsil edilecek veya çeşitli ka
ra taşıt araçlarını işletmek istiyenlerden alına
caktır. Özel otoların teklif edilmesi halinde 
bunların sahiplerinin malî güçlerine uygun bir 
vergilendirmeden söz açılabilir. Zira kabul et
mek lâzımdır ki, özel oto alınması kişinin ka
zancısın yüksek olduğuna bir karine teşkil et
mektedir. öte yandan işletme olarak kullanılan 

diğer taşıt araçlarının vergilendirilmesinde ise 
nakliye sektöründe büyük ölçüde âtıl kapasi
te bulunması bakımından isabet vardır. Zira 
peşinatı düşük taksit adedi fazla kredili satış
lar sayesinde ekonominin ihtiyacının üstünde 
araba piyasaya çıkmış bulunmakta ve bu parka 
gerek dâhildeki imalât ve gerekse bedelsiz it
halat kanaliyle devamlı olarak yenileri ilâ'^e 
edilmektedir. 

Bununla beraber bir araba sahibi olup da 
maişetini bunu işletmekle temin eden götürü 
gelir vergisi mükelleflerinin veya şoförlerin ta
şıt alımları bu vergiden muaf tutulmuş ve böy
lece taşıt sektöründeki esnafın korunması yo
luna gidilmiştir. 

1. — Tasarı bugüne kadar vergi dışında bı
rakılmış bulunan montaj sanayii mamullerini 
de vergilendirmeyi öngören hükümler taşımak
tadır. Bilindiği gibi, Gider Vergileri Kanunu
muzun bünyesinde mevcut montaj sanayii üze
rindeki vergilerin, 6 . 7 . 1964 gün_ve 482 sa
yılı Kanunla istisna kapsamına alınırken bu sa
nayiin teşviki gayesiyle hareket edilmiştir. Bu
gün bu teşvikin uygulanıp uygulanmaması bir 
tercih meselesi olarak ortadadır; bu tercih kul
lanılırken sanayiin ulaştığı tekâmülün genel 
kalkınma politikamız bakımından bir fayda 
temin edip etmiyeceği, ikinci Beş Yıllık Plânın 
koyduğu sanayileşme politikası esaslariyle bağ
daşıp bağdaşmıyacağı ve 1970 programının 
tedbirler manzumesi içerisinde yer alıp almadı
ğı hususları tetkik edilmiştir.. Bu tetkikler so
nunda getirilen fiskal tedbirlerin plân hedefle
rine uygun bulunduğu 1970 programında yer 
alan şu direktiften anlaşılmaktadır : 

Gerçekten 1970 programı icra plânı tedbir
leri, bölüm III - 2 - c (1) de aynen şöyle denil
mektedir. 

«istihsal vergisinde daha önceki program
larda öngörülmüş olmakla birlikte gerçekleşti
rilmemiş değişikliklerin yapılması sağlanacak, 
bu suretle «kapsam genişletilecek ve zaruri ih
tiyaç malı sayılmıyan tüketim maddeleri ithal 
gereği fazla olanlar aleyhine farklılaştırma ya
pılmak suretiyle vergilendirilecektir.» 

Burada üzerinde durulması gereken bir nok
ta da yeniden vergilendirilen malların dahil bu
lunduğu ulaştırma sektörünün plân hedeflerini 
aşarak imalât sanayii aleyhine ve imalât sa-
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nayiinin plân hedeflerine ulaşamamasına rağ
men yüzde 40 âtıl kapasiteyle çalışan ulaştır
ma sektöründe halen yüksek bir talep seviye
sinin mevcut bulunduğu gerçeğidir. Plân ve 
program hedeflerinden bu sapmanın diğer ted
birlerle birlikte alman bu fiskal tedbirlerle de 
düzeltmeye çalışılması son derece tabiîdir. Zira 
dengeli bir kalkınma plânı uygulanmasında 
bütün sektörlerde plânın gösterdiği hedeflere 
ulaşmak plânlı kalkınmanın başlıca amacıdır. 
Bâzı sektörlerdeki sapmalar bir yandan kamu 
harcamalarındaki kısıtlamalarla diğer yandan 
da vergilendirilmek suretiyle talep kısıtlanma
sına tabi tutularak sektörler arası dengenin te
min edilmesi bir zarurettir. Kaldı ki, montaj 
sanayiinde 1964 ten beri vergilendirmeme su
retiyle uygulanan teşvikin, bu sahadaki fiilî 
monopoller dolayısiyle yüksek kâr marjlarına 
yol açtığı bir diğer gerçektir. Bu genel anla
yışla tutarlı olarak 1965 ten beri yeni montaj 
sanayii müesseselerine de müsaade edilmediği 
hepimizin malûmudur. Ayrıca montaj sanayii
nin bünyesi icabı, yerli mamul kullanma oranı
nın artırılmasına dair montaj yönetmeliği hü
kümleri gereği gibi uygulanmaya çalışılmakta
dır. Bu gerçeklerin ışığı altında getirilen fiskal 
tedbirlerin isabetli ve gerekli olduğuna inanı
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, tasarının 58 nci 
maddesiyle 6802 sayılı Kanunun 27 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmektedir. Eklenen 
bu fıkra ile mükellefiyete alınan ve II sayılı 
tablonun 3, 4, 5 ve 6 nci pozisyonlarındaki ma
muller ile I sayılı tablonun 9 numaralı pozis
yonunda yeniden ihdas olunan B, O, D ve E 
alt - pozisyonlarında ilk madde indirimi uygu
lanmaması esası getirilmektedir. 

Bu madde ile getirilen ve Gider Ver
gisi Kanunumuzun temel hükümlerinden 
biri olan, vergiye tabi mamullerin bün
yesine giren ve ilk madde, yardımcı 
madde ve ambalaj maddesi olarak kul
lanılan vergili maddeler için iptidai madde 
indirimi adiyle bir indirim uygulanarak vergi 
mükerrerliğini önleme esasından montaj ve 
cam sanayilerinde niçin sapıldığı noktası üze
rinde önemle durmak istiyorum. Filhal montaj 
sanayiinde mamulün bünyesine giren yedek 
parçaların dâhilde imalinde vergiye tabi olma-
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dıkları ve yalnızca ithal edilen yedek parçala
rın vergiye tabi olduğu malûmdur. Gerçekte 
ithal edilen yedek parçalardan meydana getiri
len montaj mamullerinde ilk madde indirimi 
uygulanması halinde fiilî vergi yükünün kanu
ni nisbetlerin çok altına düşeceği ve bunun ver
gisiz yerli mamullerle ilgili montajı teşvik et
me amacına aykırı olacağı göz önüne alınarak 
ilk madde indirimi esasında değişiklik yapıl
mıştır. 

Ancak, montaj mamullerinin bünyesinde bu
lunan yarı mamullerin Türkiye'de imal edilme
lerini teşvik amaciyle ilk madde indirim mües
sesesi için özel bir durum getirilmesi uygun bu
lunmuştur. Filhakika dâhilde alman istihsal 
vergisine tabi tutulan maddeler, istihsal vergi
si ödenmek suretiyle tedarik edilerek montaj 
mamullerinin imalinde kullanıldıkları takdirde, 
bunlara ait verginin mahsubedilmesi imkânı 
hükme bağlanmıştır. 

Değer artışı vergisi, bâzı çevrelerde ifade 
edildiği gibi, bir müsadere karakterinde değil
dir. Bu iddia insafsızdır ve belki de bundan 
fazla olarak gülünçtür. Değer artışı vergisi ile
ride huzurunuza getirilecek olan emlâk vergi
sinin bir oto - kontrol mekanizması olarak kul
lanılacaktır. Filhakika bina ve arazi vergileri 
bakımından değer esası ile birlikte beyan siste
mi de kabul edildiği için, gayrimenkulun değe
rinin mükelleflerce doğru olarak bildirilmesini 
sağlamanın şartlarını haz'rlamak gerekmekte-
idi. işte değer artışı vergisi, bu maksatla ihdas 
edilmiş olup, emlâk vergisinin matrahına esas 
olmak üzere beyan edilen değerle satış bedeli 
arasındaki farkı vergilendirmeyi öngörmekte
dir. Şayet mükellefler emlâk vergisinin matra
hını gerçek değerinin altında göstermeye te
şebbüs ederlerse bu vergilendirme satış halin
de geçerli olabilecektir. Mükellefler bunu bil
dikleri için bina ve arazi vergilerinin matrahı
nı teşkil edecek olan gayrimenkullerin satış de
ğerini doğru olarak bildirmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Bâzı çevreler zirai sektörün vergi yükü üze
rinde de durmaktadır. Bir diğer iddia da, zirai 
sektördeki vergi yükünün diğer sektörlerdeki 
vergi yüküne nazaran daha hafif olduğudur. 
Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Nitekim 
yapılan araştırmalar zirai sektördeki vergi yü-
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kü gelişmesinin diğer sektörlere göre daha hız
lı ve daha ağır olduğunu ortaya koymaktadır. 
Filhakika ziraat dışındaki sektörlerin ödediği 
toplam vergiler, ziraat sektörünün ödediklerin
den 1952 yılında 4 misli fazla iken 1967 yılında 
bu katlanma 5,8 e çıkmıştır. Buna mukabil gay
risafi millî hâsıla içindeki paylar bakımından 
ve mislilik yönünden yapılan bir mukayese, zi
raat dışındaki sektörlerin, gayrisafi millî hâsı
ladan ziraat sektörüne göre aldığı ve 1952 yı
lında 1,2 misli olan pay, 1967 yılında, 2,1 sevi
yesine ulaşmış bulunmaktadır. Bu mukayese 
açık olarak, ziraat sektörünün toplam vergi yü
künün, gayrisafi millî hâsıladaki pay farkları 
nazara alındığı takdirde, ziraat dışındaki sek
törlere göre çok daha büyük olduğunu ortaya 
koymaktadır. Böylece anlaşılmaktadır ki, zira
at dışındaki sektörler ziraat sektörüne nazaran 
daha hafif bir vergi .yükü artışına mâruz kal
mış bulunmaktadır. 

Zirai sektör ve bunun dışında kalan sektör
ler arasında vergi yükü bakımından yapılan 
mukayeseler, genel olarak iddia edildiği gibi, 
zirai kesimin global vergi yükünün düşük ol
madığını ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Bu
nunla beraber gelir grupları nazarı itibara 
alınmak suretiyle yapılacak bir vergi yükü 
araştırmasının, bugün elde mevcut verilere 
göre, zirai sektörün üst gelir gruplarında bir 
miktar vergi rezervi bulunduğunu ortaya koya
cağına şüphe yoktur. Yapılan hesaplar bu ke
simde 700 - 800 milyon lira civarında bir vergi 
rezervi olduğunu göstermektedir. Daha sonra 
huzurunuza getirilecek olan emlâk vergisi ta
sarısı kanunlaştığı ve arazi vergisi için kabul 
edilen beyan ve değer esasları uygulandığı tak
dirde, bu saboda etkili bir vergilendirmeye git
mek mümkün olabilecektir. 

Bâzı çevrelerin finansman tasarısında öngö
rülen tedbirler yerine zirai kazançlardan baş
ka işportayı da vergilendirmeyi ve vergi idare
sini ıslah etmeyi tavsiye ettikleri görülmekte
dir. Vergi idaresi kanun tasarısı çok kısa bir 
süre sonra Yüce Meclise sevk edileceğine göre, 
geriye kalan işportanın vergilendirilmesi tekli
fini finansman ihtiyacı karşısında ciddiye al
mak mümkün değildir. 

Finansman tasarısının vasıtasız vergilerle 
ilgili reforma cevap vermediği yolundaki iddia

lar konuya yeteri kadar eğilinmiş olunmama
sından ileri gelmektedir. 

Tasarı ciddî bir şekilde incelendiği takdirde 
burada yer alan 10 vergiden altısının vasıtasız 
vergilerin ihdas veya ıslâhına matuf tedbirleri 
teşkil ettiği görülecektir. 

Bu vergiler arasında yeniden ihdas edilmiş 
olan gayrimenkul kıymet artışı vergisi, değer 
artışlarından kaynak olan gelirleri teklif et
mekte clup tamamiyle vasıtasız bir vergi ka-
rakterindedir. 

Randımanlarını artırmak amaciyle gerekli 
değişikliklere tabi tutulan emlâk alım ve vera
set ve intikal vergileri de ya tam olarak, ya da 
muayyen ölçüde birer vasıtasız vergidirler. 

Diğer taraftan yeniden ihdas olunan taşıt 
alım vergisi ve gider vergilerinde yapılan deği
şiklikler yatay ve dikey vergi adaleti prensip
lerinin etkin bir tarzda uygulanmasına imkân 
verecektir. Bildiğiniz gibi, dikey eşitlik çok ka
zanandan daha fazla, az kazanandan ise daha 
az vergi almayı ifade etmektedir. Yatay eşitlik 
prensibi, eşit kazançların aynı miktarda vergi
lendirilmesini öngören bir vergileme kaidesidir. 
Bu prensiplere göre bir değerlendirme yapıldı
ğında denebilir ki, taşıt alım vergisi bilhassa 
özel oto edinen kişilerden alınacağına göre nis-
beten yüksek gelir dilimlerinin harcama sıra
sında ve gelir vergisinden fazla olarak bir kere 
daha teklif edilmesi imkânını getirmektedir. 

Tasarıdaki gider vergileriyle ilgili hükümler 
ise ilk istihsal safhasında vergileme esasına daya
nan bu gelir kategorisinin de bünyesini nisbe-
ten veya mutlak olarak lüks karakterdeki ma
mullerin vergilendirilmesi istikametinde bir de
ğişikliğe tabi tutmaktadır. Zaruri ihtiyaçlara 
hitabetmiyen bu mamullerin munzam vergi yü
kü alıcıya inikas ettiği takdirde, bu kişiler yük
sek gelir gruplarına dâhil oldukları için her 
hangi bir malî darlık hissetmiyecekler ve ayrı
ca dikey vergi adaleti prensibi biraz daha faz
la hükmünü icra etmiş olacaktır. Buna muka
bil artan vergi miktarı imalâtçı üzerinde kal
dığı takdirde bahsettiğim mamullerin kâr marj
ları halen bir hayli yüksek olduğundan yine ay
nı vergileme kaidesi bir kere daha uygulamaya 
konulmuş olacaktır. 

Gelir Vergisi üzerinde gerekli İslâhatın ya
pılmadığı iddialarına gelince, bunu da anlamak 
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bir hayli güçtür. Gerçekten Gelir Vergisi refor
mu ile acaba anlatılmak istenen şey nedir? 
Şüphesiz yatay ve dikey vergi eşitliğinin bu ge
lir katagorisinde yeteri kadar geçerli olmadığı 
bir vakıadır. Bu konuda yapılması gereken te
mel ıslahat çeşitli gelir unsurlariyle ilgili hası
latların mükellefler tarafından tam olarak ka
yıtlarında gösterilmesini temin etmekten iba
rettir. işletme vergisi, vergi randımanı oldukça 
düşük bulunan işkollarında bu eksikliği telâfi 
edebilecek bir bünyeye sahip bulunmaktadır. 
Bu sebeple finansman tasarısı, Gelir Vergisi re
formu yönünden Türkiye'de ilk büyük adımın 
atılmasına imkân vermektedir. Müteakip yıl
larda bu sistemin daha da geliştirilmesi halin
de Gelir Vergisini büyük ölçüde artırmak müm
kün olacak ve vergi sistemimizde esneklik yö
nünden görülen noksanlık tamamiyle gideril
miş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Finansman tasarısının acele olarak hazır

landığı zaman zaman dile getirilmektedir. Bu 
iddiayı ciddî telâkki etmek mümkün değildir. 
Çünkü Maliye Bakanlığı, kendi bünyesi içinde 
Vasıtalı ve Vasıtasız Vergilerle ilgili olarak pek 
çok çalışma yapmış ve sayısız etüt hazırlamış
tır. Bugün huzurunuza getirilmiş bulunan ted
birler yıllarca teknisyenlerin yaptıkları hazır
lıkların muhassalası olarak kabul edilmek lâ
zımdır. Kaldı ki, bu tedbirler Kasım ayından 
beri Yüksek Plânlamada ve Hükümet mehafi-
linde münakaşa ve müzakere edilmiştir. Keza 
bu konularda vergi reform komisyonunca ha
zırlanmış birçok rapor da vardır. 

Bu tasarının plâna uymadığı ifade edilmek
tedir. Bunu anlamak güçtür. Zira gerek 1968 
1972 devresiyle ilgili ikinci Beş Yıllık Plânımız 
ve gerekse bununla ilgili programlar bugün 
huzurunuzda bulunan tasarıdaki vergi tedbir
lerini öngören hüküm ve tavsiyelerle doludur. 

Muhterem arkadaşlarım, tafsilâtı ile arz et
meye çalıştığım mülâhazalardan sonra, Finans
man Kanunu tasarısı tam ve geniş anlamı ile 
bir vergi reformu niteliğini taşımaktadır ve yi
ne bütün hatları ile ikinoi Beş Yıllık Plânda 
öngörülen vergi hedeflerine tıpatıp uymakta
dır. Bu nedenlerle A. P. Grupu olarak Finans
man Kanunu tasarısını destekliyor, bu vesileyle 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — *Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu getirilen finansman kanununda iktidar

la birleştiğimiz tek nokta, Anayasanın 61 nci 
maddesinin «Herkes kamu giderlerini karşıla
mak üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle 
yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve ben
zeri malî yükümler ancak kanunla konulur.» 
şeklindeki hükmüdür. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Biz, sayın iktidarla; getirilen bu vergi ka

nununda ancak bu noktada beraberiz. Hükümet, 
1970 yılı Bütçesini dengeli, istikrarlı bir eko
nomi içinde yürütmek ve bugün .gittikçe ar-
makta olan istihlâk temayülü, inşaat yapımına 
olan arzu, pahalı istihdam politikası yüzünden 
meydana gelen bütçe açığını kapatmak için bu 
kanunları getirmiştir. Fakat bu kanunlar ge
lirken Sayın Maliye Bakanı; «Eğer bu kanun
lar çıkarılmazsa personel kanunu tasarısını ge
ri alırım.» demiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; aslında bu kanun
ların getirilişinin sebebi Personel Kanunu de
ğildir. Çünkü, bu kanunların Personel Kanunu 
ile çok küçük bir ilgisi vardır. Bu kanunlar, 
bütçe açığını kapatmak için getirilmiş kanun
lardır ve bunun böyle olduğu bir hakikattir. 
Sayın Maliye Bakanının, Bütçe ve Plân Komis
yonunda, kendisine sorulan bir soru üzerine 
verdiği cevap bunun açık delilidir. Sadece stü-
asyonla;ı tamamlanmış projeleri yapılmış yatı
rımlar için, iktisadi Devlet Teşekkülleri dâ
hil, 1969 yılından 1970 yılma devrolunan 
1 600 000 000 lira para vardır ki, bu para bu 
sene 1969 yılının borçlarına ve yatırımlarına 
ödenecektir. 2,5 milyar bütçe açığı vardır. El
bette ki bu açığı kapatmanın yolu, bu vergileri 
getirmektir. Maaşına cüzi bir zam yapılmış 
olan memura böyle bir korku vermenin doğru 
olacağına kaani değilim. Hakikat ortadadır; 
bütçenin açığını kapatmak için bu kanunlar 
getirilmiştir. Bu kanunların Personel Kanunu 
ile ilgisi çok azdır. 

Konulmak istenilen vergiler fiyat, beslenme, 
yaşama indekslerinde büyük bir değişiklik yapa
caktır. Bu değişikliğin köylüye, çiftçiye, işçi
ye ve orta sınıfa büyük bir baskı yapacağı or
tadadır. Aslında bu vergiler Anayasanın emret-
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tiğri gibi;çok kazanandan çik, az kazanandan 
az almak, suretiyle getirilmiş olsaydı elbette 
buna biz de yardımcı olurduk. Ama, maalesef 
öyle değildir. Bu vergiler yine fakir halka yük
letiliyor. arkadaşlar. Çünkü çimentoya, giyece
ğe, demire ve yiyeceğe yapılan zam fakir hal
ka baskıdır. Bu şekildeki vergiler ise Anayasa
nın 61 nci maddesinin esprisine uygun bir ver
gi niteliği taşımaz. Ama, siz bu vergileri koyar
ken bir toprak ağasından da gerektiği kadar 
vergi alırsanız elbette ki bunda beraber oluruz. 
Çok kazanç peşinde koşan ve çok kazanç yo
lunu kolaylıkla bulan tefeci, Ziraat Bankasın
dan, tş Bankasından, Halk Bankasından veyahut 
her hangi bir bankadan, Muamele Vergisiyle 
beraber % 12 faizle almış olduğu parayı, rahat
lıkla üç aylığına % 60 - 70 faizle veriyor, fa
kat ondan her hangi bir vergi alamıyorsun. 
Bunu kime veriyor? Fakire veriyor. Hakikat bu. 
Sen elinde iki dönümlük tapusu, bulunan ve kre
di almaya muhtacolan bir köylüye 3202 sayılı 
Kanuna göre Ziraat Bankasından kredi veremi
yorsun. Veremediğine göre, bu vergi baskısı 
karşısında, bu pahalılık karşısında zavallı fa
kir köylüyü tefecinin eline düşürüyorsun ve 
onu tefecinin baskısı altında bırakıyorsun. İşte 
bu vergi bunu yaptıracaktır muhterem arkadaş
larım. 

Tefecinin faizi de pahalanacak elbette yeni 
getirilen bu vergilerle. Çünkü, tefeci masrafı
nın arttığını ileri sürerek faizi artıracaktır. 
Evet, şimdi diyecektir ki, maliyeci arkadaşlarım; 
Merkez Bankasının faizi malûm, tş Bankasının 
ve diğer bankaların faizi malûm, doğru. Ama 
kişi pahalılık karşısında muhtaç ve fakir köy
lüye verirken faizini yükseltecek, sana, bana 
sormıyacak. 

Taşıt Alım Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Ar
tış Vergisi, İşletme Vergisi, Spor - Toto Vergisi, 
Gider vergileri, Emlâk Alım Vergisi, Veraset 
ve İntikal vergileri, Damga Resmi Vergisi, Harç
lar Vergisi ve değerli kâğıtlar vergileriyle as
lında bütçenin açık kısmı finanse edilecektir. 
Yol, su, okul gibi fakir köylünün ihtiyaçları 
plâna gereği kadar alınmadığı için, buradaki 
bu vergilerin yerini bulamıyacağı ortadadır. 
Ne olacak o zaman? Alman vergilerin, yola, su
ya, okula ve köylünün alt yapısına sarf edil
mesi mümkün olmıyacaktır. 

Taşıt Alım Vergisindeki rakamlar çok yük
sektir. Küçük arabaların daha az vergiye tabi 
tutulmasında büyük faydalar vardır. Gerçek 
yerli sanayi himaye edilmeli, ama montaj sana
yii değil. Bilhassa vergiler konusunda montaj 
sanayii himaye edilmemelidir. Gerçek yerli sa
nayi bu vergilerde mutlaka himaye edilmelidir, 
memleketimizin icapları bunu gerektirmektedir. 

Bâzı arkadaşlarım değindiler, İşletme Ver
gisi bu memlekette kolay tatbik edilen bir ver
gi değildir. Fiyatların artışına sebebolacak olan 
bu vergi, köyde çiftçiyi, bilhassa memuru ve 
fakir kütleyi daha fazla mutazarrır edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu istetme vergi
sinde bir halıcıyı düşününüz. Bumu, sosyal ada
lete de uygun olmadığını ifade etmek için 
föyilüyorum. Ankara'da bir halıcıyı alınız, bu 
halıcı vergiye tabidir. 4 000 liralık bir halı al
dınız, peşin olarak 400 lira vergi ödiyeceksiniz. 

Aslında bu verginin de taksite bağlanması 
mümkündür. Ama burada bu düşünülmemiştir. 
Maddeleri gelince söyliyeceğiz. 

Şimdi onbin nüfuslu, yirmibin nüfuslu şe
hirlerin haricindeki yemlerde bu vergi intikal 
ettiriliyor. Misal vereyim : Bu halıcı ne yapa-
ıcak, bilirmisiniz. Gölbaşında bir mağaza aça
cak, 4 000 liralık halı almış olana; «Gölbaşm-
dan almış gibi gösterelim bunu» diyecek ve 
vergiyi kaçıracak. Bugün tatbik edilen benze
ri bir şey vardır, söyliyeyim size. Bugün be
lediye hudutları içindeki benzin depolananız 
dışardakilere nazaran, muayyen bir farkla ben-
Lini satar. Hiç kimseyi itham etmiyorum, ama 
fiiliyat şudur ki; birçoklarının faturası dış ar
da iır. Yani, belediye hudutları dışındadır. Bu
nu* rasıl ödiyeıb-leceksiniz? 400 lira vergi vere
ceğine göre adam; «Gidip Gölbaşından bu ha
lıyı alıp bu vergiyi vermiyeyim» der. Bunu ön
lemek için tedbiriniz var mıdır? Benim bildi
ğime göre hâlâ tedbiri yoktur. Ama «tedbir ge
tireceğiz» derseniz o başkadır. Bunu önlemek 
mümkün değil, faturayı oradan, Gölbaşı'ndan 
verecektir. Benim verebildiğim misal bu. Belki 
arkadaşlarım bunun çok daha mükemel misal-
icTİni biliyorilaırdır, belki Hükümet de bu gerçe
ği çok daiha iyi biliyordur ve bunun köklü ted
birini getirecektir. Ama cilan hakikat budur. 

Biliyorsunuz ki, memurlar taksitle alış - ve
riş yaparlar. Vergiyi peşin olarak alırsanız me-
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mur gidip, Karamürselden, Sümerbanktan 
taksitle alış - veriş yapamaz. Çünkü, vergiyi 
peşin ödiyecektir. Onun için buna mâni olun. 
Hem bu, büyük tüccarların taksitle satışına da 
mâni olacaktır. 

Şimdi işi biraz daha açalım. Meselâ bir otel
de yrjttınız, bir lokantada yediniz içtiniz; pa
layı ödiyeceksiniz. Adam, «Beyefendi şu kadar 
da vergisi var» diyecek. Bir arkadaşımın kul
landığı kelimeyi, beğendiğim için aynen ben de 
kullanıyorum; vergi vermek bir ahlâk mesele
sidir. Bunu kabul etmek lâzımdır. Bunu söy
lerken ben hiç kimseyi itham letmiyorııım ve it
ham etmeye de hakkım yoktur, ama bugün gö
rülen şeyler böyledir. 

(Soruyorum hen Sayın Maliye Bakanından, 
bugün her vilâyete on hesap uzmanı gönderebi
liyor mu? öyle vergi kaynakları var ki, rahat
lıkla bunlardan vergi aHabilir. Ama sen üç se
nede bir oraya bir vergi uzmanı gönderir ve 
«hana muntazam vergi ver» dersen vermez, ala
mazsın. Bana o çareyi getir. Bunun için hesap 
uzmanlarını çoğaltmalı, icabederse, fazla para 
vermıeli, tazminat vermeli ve oraya gönderme
li sin. 

öyle kişiler var ki sayın arkadaşlarım, ver
gi vermek istiyor, inanıyorum ben buna, vergi 
T ermek istiyor, ama hesabım, kitabını, daha 
doğrusu vergi vermesini bilemediği için ancak 
bunu kaçırmış oluyor veyahut öyle gözüküyor. 
Hükümet olarak, hu vergiyi alma imkânına sa-
hibolmalıyız. Hükümet ©vvelâ ve tedbiri almalı
dır. (Sadece bu kanunu çıkarıp da sonradan bu
nu tatlbıik edemiyecek memurlar veya hükü
metler olursa, suçu onlarda bulmıyalım. Bu
rada evvelâ yapacağımız iş, vergi alma yolları
nı kolaylaştırmak olmalıdır. Vergiyi çetin hale 
koymaktansa, kdlay alabilme imkânlarını sağ
lamalıyız. Ben akşamdan beri, taşanlarınızı 
okuyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, herkes benim ka
dar, benden daha fazla okuduğunu anlıyan kişi
ler olarak... Belki ben hunu, ihtisasım olma
dığı için rahatlıkla anlamıyabiliriım ama, kolay 
tatbik edilebilmeli. Bugün gidersiniz Tblir yere, 
'benim vatandaşım kendisine düşen vergiyi ödi-
yecektir. Ama, bugün özel idaredeki, maliyedeki 
tahsildar 300 liraya çalışmaktadır. Bu kimseler 
bir saatte makbuzunuzu veremez. Ama siz öyle 

memur alınanısınız iki, adam rahatlıkla o daireye 
gelebilmelidir. İmkânları öyle sağlamalısınız. 
San oraya 300 liralık bir memur kor, saatte bir 
maîklbuz yaşanmaz hale gefcirirscn bunu, adam eler 
İd, vergiyi sonbaharda veririm, bugün veremem. 

•Bu imkânları mutlaka ortaya koymalı. Bun
lar basit görülebilir. Mütehassıs arkadaşlar, bun
lar öyle değil, siz «vergi rezervleri buluyoruz» 
dediğiniz yerlerde, eğer alabilme imkânlarını 
sağlarsanız... Hükümetin kolaylığı bu olmlalidır. 
Vatandaş Hükümetin kapısından girerken, ver
gisini ufabatlıkla verebıilmeli, onu verir iken de, 
hakikaten «kazandığımdan veriyorum» demeli
dir. Kazanmadan, vergi alırsanız, pahalılaştırarak 
vergi alırsanız, ileride bunu bir vesile ile vası
talı hale koydurıırsasıız, elbette bundan dolayı 
Vatandaş rahatlıkla bu vergiyi verimez. Aslında 
7•-•-.->. vergiler, vasıtasız vergilerdir ama, dolaylı 
yollarla, dolaylı tesirlerle vatandaşa intikal et
tirirken, onları vasıtalı hale getiriyoaısımuz. 

Zenglnıe değil, kazanana değil, becerip de 
kadanama değil, zavallı fakir işçiye ve fakir me
mura yüklüyorsunuz, 300 lira alan memurdan 90 
lirayı rahatlıkla her ay kesiyonfsumız. 

O halde, bu memlekete, bilhassa vergi refor
munu, buna feim takabilmek için, evvelâ bir ko
laylığı, yerdi iği geliriniz. Yenilik budur. Yoksa, 
verdiyi artırmak vergi reformu değil. Yeni bir 
vergi reformunu getirmek de, ona da bir nevi 
hayır... Kolaylığını getiriniz. Bu vergiyi vatan
daş kolayca verebilmelidiııl, rahatlıkla verebil-
melıidir kazandığından alınır. 

Eğer, 100 kuruş kaşanıyor ise, 10 kuruş alı
rız, sizinle beraberiz. Anayasanın 61 nci ma'I 
de?i bunu emrediyor. Ama, sen, benden kazan
madan istiyorsun. Hiçbir şey kaşanmıyorum... 
Köydeki bulunan vatandaşım hiçbir kuruş ka-
za^^ııyor. Asgari geçim endeksli, 1966 nmki, Büt
çe Komıisyonunda muhtelif arkadaşlarım söy
ledi, Sayın Maliye Bakanı bilir, 1 523,05 kuruş
tur. 1967 ninki 1 500 liraya, 1969 unki 1 700 
lıirava çıkmıştır. 

Poki, siz bu asgari geçim endeksini, maaşı 
ile, geliri, ile sağlamadan vergiyi alıyorsun, hK 
BIZ, kim olursa olsun Hükümet alıyor. Bundan 
hiç ayrılık tefrik etmiyorum ama, bunu alırken, 
asgari genim endeksini mutlaka nazarı itibaro 
almak zarureti vardır. 

Köylü vatandaşımın kazancını bilmeden bu 
olmaz... Bugün ben ne kazanıyorum, ne veriyo-
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rum, bunu bileceğiz. Hiçbir devletin vergisiz ol-
mıyacağmı, hiçbir bütçenin vergisiz olmıyacağı-
m biliyoruz. Ama, diyoruz ki, sizinle beraber 
olabilmek için, bu Anayasanın 61 nci maddesini 
esas alarak, ona gere yapalım. Dâva bu! İnikas 
elderken, yarın öbür gün burada yetmedi mi, 
şekere 50 İmruş daha zam. Ahmet Şener 3 000 
lira alıyor, beş çocuğu vardır, beş kilo şeker yi
yecek. Odacı 300 lira alacak, beş kilo şeker yi
yecek. Yani, mebuslar veyahut da Ahmet Şener 
şeker yiyecek de o yenıiyeoek» diye Anayasada 
bir hüküm yok. O halde, o da beş kilo yiyecek, 
250 kuruş Ahmet Şener verecek, 250 Inıruş o 
odacı verecek, hayır arkadaşlar. İşte bu, sosyal 
adalete uygun olmıyan bir vergidir. Biz bunu 
istemiyoruz. Şimdi bu vergileri koyarken, bu 
noktalan esas alarak almak Anayasanın asgari 
müşterekinde birleşmektir. 

Hani, bizi bâzı davet edersiniz, «iktidar ola
rak, muhalefet olarak ısizinle beraber asgari bir 
müşterekte birleşelim,» dersiniz, işte bizim as
gari müşterekimiz burasıdır. Sizinle beraberiz. 
Çok partili sistemde, demokratik sistemde, Par-
lömanter sistemde grupların birleştiği nokta 
Anayasadır. Bunun dışında birleşmeleri müm-
*kün olabildiği yerler olduğu gibi, olmıyacağı 
yerler de vardır. 

Sayın Başkan; turizm yönünden, turizm po
litikasına da aykırıdır. Bu İşletme Vergisi tu
rizm politikasına aykırıdır. Hani, nutuklarda 
söylüyoruz ya; «Türkiye'ye şu kadar turist ge
lecek, şu kadar şeyler yapacak» diye şimdi bir 
turist bir lokantaya gidecek, efendi, hesabını 
yapmış o, Sayın Maliye Bakanının veya Hükü
metin vurmuş olduğu vergileri hesaibederek bu
raya gelmiyor. O kendi hesabını, buranın bugün
kü rayiçlerini hesabetmiş, ona göre hazırlanmış
tır. Ama, buraya gelir gelmez yüzde yüz zamla 
karşılaşınca, adam 3 ay gezecekse, 1 ay gezecek
se, 15 gün sonra geri gönecek. Hani turizm po
litikası takilbettiğimiz bir politikaydı? Bu ko
nuda turizm politikası da yok. 

Bu, haksız bir rekabete de yol açıyor. Çün
kü, küçük esnaf, büyük esnaf işletmelerdeki 
kazançlara göre, haksız bir rekabet usulüne de 
yol açıyor. Bu İşletme Vergisi şehirlerarasında 
vergi alımı bakımından dengesizlik getiriyor. 
Demin söylediğim gibi, Polatlı^da bulunan aynı 
sistemde, aynı bir işletmenin verecek olduğu 
ıvetfgi ile - nüfus itibariyle kayıt koymuştur -

Ankara'da bulunan aynı işletmenin vereceği 
vergi sistemi ayrıdır. 

Alıcı ile satıcıyı kanunsuzluğa! itebilecek. 
Demin bahsettim, herkesin vergi vermesi bir ah
lâk meselesidir. Kanuna riayet edilmiyecek hu
suslar doğabilir. Sayın Bakan ve arkadaşlarım 
bunu bilir. Birisi bir yerde 300 liralık yemek 
yedi, % 10 dan 30 lira vergi verecektir. Vermi-
yebilir. «Vermiyebilir» in usulleri takdirinize 
kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımın ifa
de ettiği gibi, 1O0 küsur çeşit hizmet ve mala 
zam getiriyor. Bu, direkt olarak, endirekt ola
rak çok daha fazla şeylere zam getirmektedir. 
Burada, bizim karşımızda, 10 tane kanun var
dır; Taşıt Vergisi, işletme Vergisi, Kıymetli 
Kâğıtlar Vergisi, Emlâk Vergisi filân. 

Şimdi vergilendiriyorsun ama, öyle değil. 
Onun içinde yığılmış olan hizmetler ve tada-
dedilmiş olan birçok maddeler vardır. Bunla
rın hepsine zam gelmektedir. Lokantaya zam 
dediğin zaman, içindeki bütün maddelerine 
zam girmiştir. Vergiyi alacağım diyerekten, 
Zamları, yapmıyacak mı, öyle bir yapacak ki. 
Bir maddeye, buğdaya zam vurdu mu, bütün 
müştakkatma zam vuracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vıl tarım istih
salinin artması mümkün değil. Tarım istihsali 
Nisan ve Mayıs aylarında meteorolojik kayıt
lara ve ilgili Bakanlıkta yaptığımız temaslara 
göre, meselâ Konya'da, Mayıs ayında 19 mm. 
yağmur alması lâzımgelir iken, 2,5 mm. Ur-
fa'nm Harran Ovasında 23 mm. yağmur alma
sı lâzımgelirken, 2,5 mm. Ankara'da 33 mm. al
ması lâzımgelirken, 13 mm. yağmur almıştır. 
Buğday ambarları durumunda bulunan yerler
de, yağmur asıl lâzım olan, başağa kalkıp, buğday 
bağlıyacak yerde yağmur olmamıştır. 

Bu sene buğday en azından, 1 milyon ton, 
2 milyon ton buğday noksan olacaktır. Zaten 
1 milyonunu mubayaa etmek için, Toprak Mah
sulleri Ofisi çalışmalara başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; tarım istih
salini biz yağmuru tesadüflere bırak
mışız. fklim sistemimizi tarım tekniğini, baraj
larımızı, sulama tekniğimizi bilgiye göre değil, 
olup bittiye bırakmışız. Onun için bu seneM ta-

I nım istihsali çok daha aşağı olacaktır. 
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Sanayi de öyledir, sanayi kollarındaki istih
sal de böyledir. O halde, siz bu vergilere de 
yüklerseniz, Allah bu milleti kurtarsın. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Âmin. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Ama, kim

den kurtacağını da takdir edersiniz. 
Demin söylediğim gibi, bu verginin en hak

sız tarafı, dar ve sabit gelirlilere intikal ede
cek bir vergi olmasıdır. Esasen bu vergiler
den, mevcut ağır şartlar altında, ezilen köylü
dür. Esnaf, işçi, memur gibi, sabit gelirliler 
daima bu vergilerden zarar görmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; inşallah maddele
rin müzakeresinde gerekli tashihleri yapmak, 
- zatan komisyonda birçok tashihler yapılmış
tır - memleketin ve Hükümetin büt
çesini de düşünmek suretiyle daha iyi 
bir sisteme koymak Anayasanın 61 nci 
maddesine uygun olarak kanunlaşmasını 
temin etmek için elbette bizler de yar
dımcı olacağız. Ama, bu sistemin dışındaki ver
gi sistemlerine elbette ki, gönlümüz razı değil
dir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
lar sunarını. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına ikinci defa 
söz istenmiştir. 

VEFA TANIR (Konya) — Vazgeçtim efen
dim. 

BALKAN — Vazgeçtiniz, peki efendim. O 
takdirde söz sırası Sayın Reşit Ülker'indir, bu
yurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım ; «1970 yılı Bütçesi Finansman Ka
nunu» adiyle gelip, sonra, yalnızca «Finans
man Kanunu» adını alan, aslında bir kanun de
ğil, bir kanunlar demeti, buketi olan, yani için
de 10 ayrı ve önemli kanunun bulunduğu bir 
kanunu görüşmekteyiz. 

Evvelâ, usul üzerinde durmak istiyorum. 
Bizim bildiğimiz ve içtüzüğümüzün hükmüne 
göre, bir konudaki kanuna, biz «kanun» diyo
ruz. Halbuki, son zamanlarda moda oldu, «Çer
çeve kanun.» ismi altında bir tek kanunla - Bu 
kanunda gördüğümüz gibi - on kanunu birden 
görüşebiliyoruz. Burada Taşıt Alım Vergisi, iş
letme Vergisi, Gayrimenkul kıymet artışı Vergi
si, Spor - Toto Gider Vergisi, Emlâk Attım Vergi
si, Veraset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi, 

harçlar vergisi ve değerli kâğıtlar olmak üze
re on tane ayrı kanunu, bir kanunmuş gibi gö
rüşüyoruz. Ben, İçtüzüğümüze göre bir kanu
nun 'bu şekilde görüşlebileceği kanaatinde deği
lim. Eğer görüşülürce usulsüz görüşülmüş olur. 
Çünkü, her kanunun tümü üzerinde ayrı ayn 
konuşmak hakkı vardır, Bitiminde konuşmak 
hakkı vardır, maddelerinde konuşmak hak
iki vardır. Gün gelecek bir tek madde; 
«Şu kanunun 99 maddesi değişmiştir» dene
cek ve böylece 99 maddeyi bir madde içerisin
de göreceğiz ve bir madde gibi görüşmeye kal
kacağız, bu olacak iş değildir. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde durmak iste
diğim hususlardan birisi, Meclisimizin çalışması 
bakımından bu usul meselesi idi. İkincisi, bir 
başka usul meselesidir. Vergi Reform Komisyo
nu diye 1961 de bir komisyon kurulmuş. Bu ko
misyonun çalışmaları vardır ve raporlar hazır
lamıştır, bu raporlardan istifade de edilmiştir. 
Ama bu kanunlar gelirken bu reform komisyo
nuna sorulmamıştır, çeşitli çevrelere sorulma
mıştır. - Ki, bunlar ösaslı kanunlardır. - Ve he
men âlmıp getirilmiştir. 

Şimdi bu türlü alelacele getirilen kanunlar 
vatandaşta; Hükümetin vergi uygulamasına 
karşı büyük itimatsızlık yaratır, büyük haksız
lıklar getirir. Çünkü, vergi kanunları önemli 
kanunlardır. Vatandaşa bir kuruş vergi koydu
ğumuz zaman, vatandaş bununla ilgilenir. 

Bir tarihçi İngiltere'yi anlatırken; «İngiliz 
halkının iki önemli hususta güvenci vardır, dik
kati vardır. Bunlardan birisi vergi almak, birisi 
asker almaktır.» der ve İngiliz tarihinde mühim 
hâdiselerin ya asker almaktan veya vergi al
maktan doğduğunu ifade eder. 

Gerçekten bir memlekette vergi almak veya 
vergi koymak çok önemli bir tasarruftur, bunu 
alelacele yapmak tehlikelidir, sakıncalıdır. Bu 
bakımdan Vergi Reform Komisyonunun hiçbir 
fikrinin alınmamasının anlaşılır bir tarafı yok
tur. Öyle ise bu reform komisyonunu neden 
kurduk, neden fikrini almıyoruz? Bu komisyo
nun ismi «Vergi Reform Komisyonu», fakat on 
veya daha fazla vergi kanunu yapılırken bura
dan bir bilgi alınmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Yüce Huzuru
nuzda bulunan kanunların yükliyeceği vergi 
3,5 milyara kadar varabilir, «2,5 milyar» deni-
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yor, 3,5 milyar da olur. Tabiî, hiçbir Maliye 
Balkanı bu miktarları yüksek tutamıyacağma 
göre, bidayette en asgarisini alır, fakat önümüz
de 3,5 milyar liralık bir vergi vardır. Düşünür
seniz bir de Gider Vergisi kanunu geçti, o kanun 
da Sayın Cumhurbaşkanının veto edip gönder
diği kanundur, onun da en azından 1,5 - 2 mil
yar liralık bir karşılığı olduğu düşünülürse ve 
bir de bunlara, zam olarak İktisadi Devlet Te
şekküllerine, demire, çeliğe, gazete kâğıdına ya
pılacak zam, Denizcilik Bankasına zam ve di
ğerlerini de ilâve ederseniz; demek ki, 3,5 mil
yar buradan, 1,5 - 2 milyar oradan, 5,5 milyar. 
öbürkülerin miktarlarını rakam olarak tam bil
miyorum. Yani, şöyle en azından 5 - 6 milyarlık 
bir verginin ve zammın karşısında bulunmakta
yız. Bütün bunları, bu kanunlar görüşülürken 
birlikte mütalâa etmek lâzımdır. 

İngiliz milleti vergilerde çok ilgili olduğu 
gibi, yüce milletimiz de vergilerle çok ilgilidir. 
Ben 1963 - 1964 yıllarını, o zaman muhalefette 
bulunan arkadaşlarımın ateşli konuşmalarını ha
tırlıyorum, onların konuşmaları yanında bende
nizin şu konuşması pek sönük bir konuşma sayı
labilir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, düşünün ki, 
.bunların içinde Denizcilik Bankası gibi, yani 
Anadolu'dan Rumeli'ye işyerine gitmeye mec
bur olan bir vatandaş vasıtaya binmek zorunda
dır. Böyle zaruri olan bir şeye zam konmuş. 
Öbür taraftan kâğıda zam konmuş; ne kâğıdı
na? Gazete kâğıdına. Gazete kâğıdına zam koy
mak, kültüre sam koymaktır, milletin okuması
na ve aydınlığa doğru gitmesine karşı alınmış 
bir zam.. Zamların çeşitleri de böyle. Öbür ta
raftan Sümerbank mamullerine, yani fakir fu
kara, köylünün giyeceğine zam konmuş. 

Demek ki, karşımızda bulunan mesele; böy
le 6 milyar lira civarında olan bir zam ve vergi 
furyasının büyük, esas kısmını teşkil eden ka
nunlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan; taşıt alım 
vergisi, işletme vergisi, gayrimenkul kıymet ar
tışı ve Spor - Toto vergileri yeni vergiler; gider 
vergisi, emlâk alım vergisi, veraset ve intikal 
vergisi, damga vergisi, harçlar ve değerdi kâ
ğıtlar da halen mevcudolup bunlar üzerinde 
değişiklik yapılması istenilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vergiler konurken, 
nereye konuyor, noktasını düşünmeliyiz, bu ver

giler niçin konuyor meselesini çözümlemeliyiz. 
Çünkü, biraz evvel konuşan değerli Adalet Par
tisi sözcüsü arkadaşım bunların «vergi refor
mu» olduğunu ifade ettiler. Ziraatte vergi po
tansiyeli konusunda konuştular, gelir vergisi ıs
lahatından bahsettiler ve alelacele getirilmiş bir 
'kanun olmadığını beyan ettiler. 

Şimdi burada evvelâ şu teşhisi koyalım; 
böyle bir kanun bir reform kanunu mudur? 
Böyle bir kanun, bu nitelikleriyle bir reform 
kanunu değildir. Zaten reform kanunu olmadı
ğı isminden anlaşılıyor; «vergi reform kanun
ları» denmiyor, «1970 yılı Bütçesi finansman 
kanunu tasarısı» deniyor. Yani, 1970 yılı Bütçe
sini finanse etmek için getirilen bir kanundur. 
isminden de anlaşılacağı üzere bir reform ka
nunu niteliği taşımamaktadır. Ama, isim sonra
dan değişmiş, her sene alınacak vergileri kapsa
dığı için öbür tarafa geçirilmiş. 

Gerçekten bu kanunların getirilmesinin se
bebi şudur : Bir taraftan para sıkıntısı çekil
mesi, bir taraftan öngörülen yatırımların % 10 
unun yerine getirilemiyecek bir durum içinde 
(bulunulması açıkların kapatılmasıdır. 

Bir reform kanunu olarak gelmiş olsaydı, el
bette ki, birtakım hususlara bakacaktı; Meselâ, 
tarım kesiminde vergi potansiyeli vardır, millî 
gelirin % 40 ı tarım kesiminden gelir. 1963 te 
tarım kesiminden elde edilen vergi 26 milyon, 
1967 de 54 milyondur. Millî gelirin % 40 mı 
karşılıyan tarım kesiminden alman vergi 54 mil
yondur - millî gelirin % 40 mı vermesine rağ
men - ve % 90 m üstünde tarım kesiminde ver
gi ödiyecek olanlar muaf. Yani müellifler % 99 
diyorlar ama, ben % 90 m üzerinde demek su
retiyle daha sağlam bir şekilde konuşmak isti
yorum. Haddizatında % 99 u muaf vaziyette ve 
burada 500 milyon, - ki, sayın A. P. sözcüsü de 
ifade etiler - 700 milyon gelir olduğu ifade edi
liyor. Şimdi buraya dokunulmuyor, böyle bir 
potansiyele dokunulmuyor, öbür tarafta; - mi
sal olarak söylüyorum, birçok madde var ama 
onların içerisinden bunu alıyorum - Türk halkı 
yeni yeni güzel evlere girmeye, temiz lâvabolu, 
yüznumaralı evlere girmeye başlamış, bunların 
üzerine vergi konuyor. Daha birçok husus var, 
ama ben bir tanesini misal olarak söylüyorum. 

1946 dan 1950 ye kadar antidemokratik ka
nunlar modası vardı, iddia edilirdi. 1951 sene-
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Sinde Bakanlar Kurulu kararı ile antidemokra-
tik kanunları ayıklama komisyonu kuruldu, bu 
komisyonun raporunda tarımdan vergi alınma
masını o zamanki - yani 1961 in sosyal Anaya
sasına göre değil, 1924 Anayasasına göre - ko
misyon Anayasaya aykırı buldu. Tarım kesi
minden vergi alınmamasını eşitlik kuralına ay
kırı buldu ve raporunda yazdı; 1951 senesinde 
profesörlerden kurulu bir komisyon, Demokrat 
Parti iktidarı zamanında. 

Şimdi biz 197(0 senesindeyiz, aradan 20 sene 
geçmiş, Anayasamızın maddesi sariflı; «Herkes..» 
Herkesin içerisine tarım kesiminde olan vatan
daş da girer, işçisi de girer. Yani herkes girer. 
«Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere 
malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.» 
demektedir, öyle ise bugünkü Anayasamıza gö
re, gerek eşitlik ilkesine göre, gerek vergi yü
kümünden bahseden maddesine göre tarım ke
siminden vergi almak lâzımdır. Bu, Türkiye'de 

yeni iddia edilen bir şey değildir, senelerden 
ıberi söylenilen bir meseledir, fakat «reform ta
sarısı» diye bahsedilen tasan bu meseleye temas 
etmiş sayılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, rica etsem.. 
Çalışmalarımıza son verme saatimiz gelmiştir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim be
nim sözüm daha uzun olacaktır, müsaade eder
seniz... 

BAŞKAN — Yarın devam edersiniz.. 

Efendim, kabul etmiş olduuğnuz karar gere
ğince çalışmalarımıza son verme saati gelmiş 
bulunuyor. 

19 Haziran Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20,00) 

K — •-<'•• 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
fi 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — îsUn!bul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayıL T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu-
rij^ct Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yım : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1,970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 nuımıtralj 

Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . b . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raptjru. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, ea-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili îlhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayjsı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 , 3970) 



7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Eraü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yona Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
ruldu görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tr.rihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
1KÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
maıı'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı • 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 , 4 , 1970) 
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11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru- I 

luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — • Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaM Sözleşmenin onaylanmasının uygun J 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma VQ İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevi ilerine birer maaş tutarında | 

ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'ın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi »hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

'21. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

;X 22. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

,23. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

24. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı halkkındıaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (IS. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 , 5 , 1970) 
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25. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası- j 

nm Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa I 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Seifinaz- j 
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (IS. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : İ8 . 5 . 1970 

20. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin ıSokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

27. — Nevşehir Milletvekili Esat KıratJıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5.1970) 

28. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 29. — Bursa Milletvekili Kasım Önadrm'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden j 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 30. —• Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile I 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada- I 
şmm Kara Avcılığı kanun teklifi ve içişleri, Tu- | 

rizm ve Tanıtına, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

3!. —• Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

32. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

33. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kul aç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 . 1970) 

34. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

,X 35. —- 13.5.J 961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 36. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 37. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta-
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sarısı ve Maliye, içişleri ve Plân komisyonları I 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 .1970) 

38. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

39. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek maıdde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

40. — 275 sayılı Toplu î§ Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de- I 
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında ikamın tasarısı ile Yoz<gat Milletvekili j 

• t «•»•» 

Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

41. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öztür'k'ün, 
Maraş ilinin adımın kaJhraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (ıS. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : 15 .6 .1970) 

X 42. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanu
nu tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
38 No.lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. 
Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1970) 

(106 nci Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki ve teşkilâtı hakkında kanun 
tasarısı ve Anayasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(1 /182) 

T. C. 
Başbakanlık . 17 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-959/432 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arzı 
Bakanlar Kurulunca 8 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki 
ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı gerekçesi 

/ - Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetkilerinin tarihsel gelişimi 
(1920 - .1960) 

Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetkileri sorunu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kuruluşundan günümüze kadar çeşitli safhalardan geçmiştir. 

1. Büyük Millet M edişi Hükümeti devresi : 

2 Mayıs 1336 tarihli Büyük Millet Meclisi İcra Y'ekillerinin sureti intihabına dair '•) sayılı Ka
nunla, her iki organ (Millî Müdafaa Vekâleti ve Erkânı Harbiye-i Umumiye Vekâleti, Silâhlı Kuv
vetlerin harekât, eğitim ve istihbarat hizmetlerini; Millî Müdafaa Vekâleti de Türk ordularının 
personel, seferberlik, ikmal ve idare hizmetlerini yürütmüştür. Bu devrede iki organ arasındaki 
koordinasyonu, Başkumandanlık müessesesi sağlamıştır. 

2. 192-1 Anayasası devresi : 

1924 Anayasası, Başkomutanlığın Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi varlığında münde
miç olup, Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunacağını, Silâhlı Kuvvetlerin emir ve komutasının 
barışta özel kanuna göre Genelkurmay Başkanına, savaşta ise Bakanlar Kurulunun inhası üzerine 
Cumhurbaşkanınca atanacak zata tevdi edileceğini belirtmektedir. (M. 40) Millî savunma hizmeti
nin ilkelerini çok genel şekilde düzenliyen bu madde, gerek Genelkurmay Başkanlığının bağlantı 
yeri, gerek Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkiler konusunda 
her hangi bir hüküm getirmemiştir. Dolayısiyle, sözü geçen ilişkiler, 1924 Anayasasının yürürlükte 
olduğu devrede çeşitli safhalar geçirmiş, değişik şekiller almıştır. Bu devre de üç safhada ele 
alınabilir. 

131 
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a) 1924 - 1944 devresi : 

Erkânı Harbiye-i Umumiye Vekâleti, -°> Mart 1940 tarih ve 429 sayılı Kanunla kaldırılmış ve 
Cumhurbaşkanı adına ordunun barışta emir ve komutasına memur en yüksek askerî makam ol
mak ve görevlerinde bağımsız bulunmak üzere Erkanı Harbiye-i Umumiye1 Riyaseti kurulmuştur. 
Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi, Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayıyla atanmakta ve 
görevine ilişkin konularda, her bakanlıkla muhabere edebilmektedir. Aynı kanun, Türkiye Büyük 
Millet Meelisi önünde askerî bütçenin sorumluluğunu Millî Savunma Bakanına bırakmıştır. Bu 
devrede Genelkurmay Başkanlığı, genellikle bir plânlama organı rolü oynamış; harekât, eğitim ve 
istihbarat konularında Silâhlı Kuvvetlere emir ve kumanda etmiş, Millî Savunma Bakanlığı ise 
personel, ikmal ve idare hizmetlerini yürütmüştür. 

Bu devre içinde ayrıca, 2!) Kanunuevvel B.J40 tarih ve 5.'!9 sayılı Kanunla Bahriye1 Vekâleti teş
kil edilmiş ve 16 Kânunusani 1928 tarih ye 1198 saydı Kanunla bu vekâlet ilga edilmiştir. Yine 
aynı devrede 16 Kânunusani 1928 tarih ve 11.99 sayılı Kanunla Millî Savunma Bakanlığında, Kara, 
Deniz ve Hava müsteşarlıkları, 27 Nisan 1929 tarih ve 1428 sayılı Kanunla da bu müsteşarlıklar
dan ayrı olarak bir Millî Savunma 'Bakanlığı Başmüsteşarlîğı ihdas edilmiştir. 

h) 1944 - 1949 devresi : 

5 Haziran 1944 tarih ve 4580 sayılı «Genelkurmay Başkanlığının vazife ve salâhiyetleri hak
kında Kanun», Genelkurmay.Başkanlığının 429 sayılı Kanuna göre sahip bulunduğu bağımsız sta
tüyü değiştirmiş ve bu makamı Başbakanlığa bağlamıştır. 4580 sayılı Kanuna, göre, barışta Genel
kurmay Başkanlığı Başbakana bağlı ve emir ve komutadan ve Genelkurmay işlerinden ona karşı 
sorumludur. Buna pararlel olarak Başbakan da, barışta, Genelkurmay işlerinden ve barış ve savaşta 
harb kuvvetlerinin emir ve komutası işlerinden Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur. 

Öte yandan, Genelkurmay Başkanının atanma usulünde de değişiklik yapılmış ve Başkanın, 
Başbakanın teklifi üzerim1 Bakanlar Kurulu karariyle atanacağı belirtilmiştir. (M. 1 - 2) 4580 
sayılı Kanunun çıkarılmasında, Genelkurmay Başkanlığının bağımsız durumunun uygulamada do
ğurduğu mahzurlar rol oynamış ve bu makamın «çok şümullü olan uzun hazar yıllarındaki çalış
malarda, icabeden işlerdeki aksamalardan dolayı» Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu olan yet
kili bir mercie bağlanmasının zaruri olduğu sonucuna, varılmıştır. Gcnelyurmay Başkanlığının Baş
bakanlığa bağlanışında ise, Genelkurmayın memleketin, topyekfm savaşa hazırlanması bakımından 
bütün Devlet, teşkilâtının faaliyetiyle ilgili teknik bir ihtisas heyeti ve makamı olması ve diğer ba
kanlıklarla, müştereken çalışıp ortaya koyacağı birçok işlerinin bulunması gibi sebepler göz önün
de bulundurulmuştur. (Genelkurmay Başkanlığının vazife ve salâhiyetleri hakkındaki kanun lâ
yihası üzerinde Millî Müdafaa Encümeni mazbatası, T.B.M.M. zabıt ceridesi, Devre VII, İçtima 1, 
C. 10, S. Sayısı : 128). Sunu da ilâve etmek gerekir ki, bu devrede de Millî Savunma Bakanlığı 
personel, ikmal ve idare hizmetlerini yürütmeye devam etmiştir. 

e), 1949 dem sonraki devre : 

4580 sayılı Kanunun getirdiği bu sistem uzun ömürlü olmamış ve JK) Mayıs 1949 tarih ve 5iJ98 
sayılı «Millî Savunma Balkanlığının kuruluş ve .gıörevlerân-e dair Kanun», la telkrar değiştirilmiştir. 
f)i3'9'8 sayılı Kanunun getirdiği en önemli değişiklik, Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma 
Balkanlığma 'bağlanma'sıdır. Bu kanunun hükümlerine ^'ön\ Cumhuriyet ordusunun hazırlanması 
ve idare'siyle ödövli ve hu işlerden harrşta ve seferde sorumlu olan 'Millî Savunma Bakanlığı, Genel
kurmay Başkanlığı ile Bakanlık Müsteşarının idaresi altındaki daireleri ihtiva eder. Millî Savun
ma Ba'kanlığı, 'CumJhuriyeJt Ordusunun personel, halberalma, harekât, eğitim, seferi) erlik ve i'kmal 
işlerini Genelkurmay Başkanlığı vası'ta'siyle, bunların dtşınd'aki hizmetlerini de mifeteşarlı'k vasıta -
siyle yürütür. Genelkurim'aıy Baş'kanmm atanma.sı ve değiştirilmeni ise, Millî Savunma Bakanının 
teklifi üzerine Ba'kanlar Kurulu karariyle olur. 
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5'398 sayılı Kanunun gerekçesinde, askerî idaredeki iki başlılığın, her iki makamın görev ve 
yetkileri arasında tedahüllere ve aynı konu üzerinde muzaf çalışmalara yol açtığı Ibelirtilmekte 
ve durum «bu işlerde 'matlup bulunan sürat, selâmet ve isahetin sektedar olmasına sebebiyet ver
mektedir.» denilmektedir. Yine gerekçeye göre, «askerî kanunların uygulanmasına memur olan 
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmayın 'kanunlarla tâyin edilen özel durumu karşısında !bu va
zifesini tam yapmak için lâzımigel'en yetkiyi fiiliyatta elde edememiş ve ikmal ve idare işleriyle 
muvazi ve ahenkli olarak yürümesi icalbeden komuta ve eğitim hizmetleri de, muvaffakiyeti için 
lâzım olan şartları ve imkânları tamamiyle tahakkuk ettirememiştir... Arz edilen sehepler, bugünkü 
gayritabiîliğin 'giderilmesini ve aynı mevzu üzerinde çalışan teşkilâtın bir araya getirilerek tek 
bir mercide toplanmasını ve nihayet demokrasi rejimiyle idare edilen her memlekette olduğu gibi 
bizde de askerî işlerin ilgili bakanın yetki ve sorumluluğuna verilmesini zaruri kılmış» tır. (Millî 
Sâvunıma Bakanlığının kuruluş ve görevlerine dair kanun tasarı'sı ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu, T. B. M. M. Tutanak dergisi, Dönem VITT, Toplantı 3, C. 19, S. Sayısı 223). 

II - 1961 Anayasasının getirdiği sistem : 

1961 Anayasası, Başkumandanlık konusunda 1924 Anayasasının 40 neı madde hükmünü aynen 
tekrarlamış ve Başkumandanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclislinin mânevi varlığından ayrrlmıya-
cağmı ve Cumhurbaşkanı tarafından teimsil olunacağını (belirmiştir. (M. '11 O/I). Buna karşılık Ana
yasanın 110 ncu maddesinin diğer fıkralarında 19'24 Anayasasındaki ilkelerden farklı 'hükümler 
yer almıştır. Nitekim, Millî Güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanma
sından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumlu kılınmış, Genelkurmay 
Başkanının, Silâhlı Kuvvetlerin komutanı olduğu 'belirtilmiş; kendisinin bu sıfatla sahibolacağı 
görev ve ye'tMlerin kanunla düzenlenmesi öngörülmüş ve 'Genelkurmay Balkanı, bu 
görev ve yetkilerden dolayı Başbakana karşı sorumlu tutulmuştur. Genelkurmay Başkanını Baş
bakana karşı sorumlu kılan bu hükmün anlamı, gerek Kurucu Meclis görüşmelerinde, gerek Ana
yasa Mahkemesi kararlarında tartışma konusu olmuş'tıır. Anayasa Mahkemesi, 14 . 4 . '1966 tarih 
ve E. : 1903/67 ve K. : '1906/19 sayılı Kararında, sözü geçen hükmü, Genelkurmay Başkanlığının 
Başbakanlığa bağlı olması gerektiği şeklinde yorumlamış ve bu gerekçe ile Genelkurmay Başkan
lığını Millî Sâvunıma Bakanlığına bağlıyan 5398 sayılı Kanunun ilk üç. maddesini ipftal 'etmiştir. 
Anayasa Mahkemesi, daha sonraki bir kararında da ('10 : 10 . 1968 tarih ve E. : 19'67/3'9 ve K. : 
1968/41 sayılı) aynı anlayışı devam ettirerek, 926 sayılı Türk: Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 34 ncü maddesiyle, 121 nci maddesinin (e) bendini iptal etmiştir. Anayasa Maihkemesi, bu 
kararında, da Genelkurmay Başkanlığının, Millî Savunma Bakanlığının 'bir dairesi olamıyaeağını 
tekrarlamış,; subaylığa nasp ve terfilerde ve Millî Savunma Bakanlığı karargâhında ıgörevlendiri-
lecek subay ve astsubayların atanmalarında Millî Savunma Bakanlığım yetkili kılan bu hükümleri 
Anayasaya aykırı bulmuştur. Oysa, bilindiği gibi, Genelkurmay Başkanlığının bağımsız olduğu v'e 
Başbakanlığa bağlı olduğu devrelerde dahd, personel hizmetleri daima Millî Savunma Bakanlığınca 
görülmüştür. 

Anayasamız, millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından 
Balkanlar Kurulunu sorumlu tuftnıakla, Bakanlar Kurulunun bütün üyelerinin Millî Savunma göre
vinin her saıfhasiyle hep birlikte meşgul olmaları gerektiğini kasdetmiş değildir. Bu hükmün ama
cı, «Hükümetin genel siyasetinin) yürütülmesinden Bakanlar Kurulunun birlikte sorumlu olması ku
ralını koyan 105 nci madde hükmünün, konunun önemi ile orantılı olarak, bir çeşit tekrar ve te
yidinden ibarettir. Elbette ki, Bakanlar Kurulunda Cumhuriyet Ordusunun hazırlanması ve ida
resi işlerinden ve.bu işlerde çalışanların öylem ve işlemlerinden tek başına ve doğrudan doğruya 
sorumlu Ibir kimse ve bu kimsenin emri altında bir idare topluluğu bulunacalktir» 

(Anayasa Mahkemesi üyelerinden Avni Givda, Rifat Göksu, İbrahim Senil, Celâlettin Kurâlmen 
ve Muhittin Taylan'ın 14 , 4 . '1966 tarih ve E. : 1963/07 ve K. : 1906/19 sayılı Anayasa Mahlke-
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m esi kararına karşı verdikleri muhalefet şerhi) esasen bu görüş, Anayasa Maihkeonesinin çoğunlu
ğu tarafından da benimsenmiş ve Millî Savunma hizmetlerinin Hüfkümet kademelinde yüratülanefei 
görevinin, Bakanlar Kurulunun içindeki iş bölümünde 'belli bir Bakanlığa aidolması gerektiği ka
bul edilmiştir. Bununla, Millî güvenliğin sağlanması ve Silâhlı Kuvvetlerin asvaşa hazırlanması ko
nusunda Balkanlar Kurulunun ortak sorumluluğunu öngören Anayasa hükmü apaşında 'bir çatı'şma 
yofktur. 

Şu hakle, çözülmesi gereken problem, Millî Savunma hizmetlerinin 'hükümet kademesinde han
gi Bakanlık tarafından yürütüleceğidir. Bu merciin bizzat Başbakan olmasına, Anayasamızın yü
rütme görevine ilişikln bâzı hükümleri bakımından imkân yoktur*. Herşeyden öneıe, Başbakanın 
anayasal statüsü, 'Oiıun belli .bir kamu Ihıiizmetiniu sorumluluğunu şahsan ve doğrudan doğruya 
yüklenmesine elverişli değildir. Anayasamız, Başbalkanlığ biir koordinasyon lorganı olarak kabui 
etmiş ve Başbakanın, Bakanlar Kuruhınıun başkanı olarak, Balkanlar arasında işbirliğini sağlıyaca-
ğını ve hükümetlin genel siyasetinin yürütülmesini gözeteceğini belirtmiştir. (M. 105/1). Düğer 
bir deyimle, Anayasa koyucu, Başbakanın günlük ida;ri işlerle meşg-ul olmasını uygun -bulmamış 
ve 'bu çeşit hizmetlerin Bakanlıklarca yüriitülme-jini öngörmüştür. Nitekim Bakanllaıın sıiyaisi so
rumluluğu, Başbakana karşı ıdeğil, sıaldece Büyük 'Millet Meclisime karşıdır. Eğer Anayaısa koyu
cu, Başkanın, (kanunların günlük uygulaması ile 'bizzat meşgul o İm asını isteseydi, Bakandan ayr.-
ca Başbakanın da 'denetine .bağlar, yani ona karşı da »»mumlu tutardı. 

Öte yandan Başbakan, belli bir Ikamu hizmetinin yürütülmeıslilyle şahsan görevli kılındığı tak
dirde, kendisniin !bu görevinden tdıolayı Büyük Millet Meclılsine karşı «münferid» si'yaisi soıtutalnlu-
ğunıın bulunacağını da kabul etmek gerekir. Nitelrim Anayaısa Mahkemesinin yukarda .zikredilen ka-
î'arı, bunu açıikça 'belirtmiş ve Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine giren hususlardan 
dolayı Baışlbakanm .münferiden sorumlu olacağını ifade etmiştir. Oysıa, Başbakanın münfenid so
rumluluğu, parlamenter rejim ilkelerine ve Anayasamıza uygun değildir. Başbakan hakkında 
güvensizlik oyu verilmesi, otomatik olarak, Bakanlar- Kurulunun tümünün çelkilımejsine yol açaca
ğından, Başbakanın münferid siyasi sorumluluğu s/öz konusu olamaz. Bu 'bakımdan da, Başbakan. 
belli bir kamu hizmetinin yürütülmesiyle şahsan ve doğrudan -doğruya görevleddirileıme/z. Eğer 
Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanması ve idaresiyle hükümet 'kıadeınneısıkide Başbakanın görevli 
olduğu kabul edilirse, (Başbakan, Millî Savunma hizmetinin günlük -işleyişi üle ilgili olarak Büyük 
M illet Meclisinde kendisine her an yönetilebileıcek soru, genel görüşme, gensıoru ve Mıecllils sioımştur-
IIIMI önergelerime ımuhatabolacak ve bu münferid sorumluluğun Bakanlar Kurulunun tüımüne sira
yeti dolayısiyle sık ışık hükümet değişiklikleriyle' karşılaşılacaktır. Bu iis;e, Anayasanın .çeşitli hü-
kiimleriyle korumaya çalıştığı «Hükümetin istikrarı» ilkesini zddeliyecektir. 

Gerçi itda.ro .sistemimizde, bâızı birimlerin (Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet Personel Daireli, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Reisliği, v.d.) (Başbakan -
lığa bağlı olduğu görülmektedir. Ancak, Başbakan, bu hizmetleri, bizızat değil, 4951 sayıilı 
Kanuna göre kurulan Devlet bakanlıkları vasıtasiyle ve bu bakanların müfredit siyasi so
rumluluğu altında yürütmektedir. Oysa Anayasamız, Genelkurmay Başkanının, Başbakanlığa 
değil, «Başbakan» a karşı sorumlu olduğunu ifade etmiştir. Gerçekten 110' ncu maddenin Millî 
Birlik Komitesinde görüşülmesi sırasında, hatipler, Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa 
bağlandığı takdirde, Başibakanm bunu bir Devlet Bakarımabağlryabileceğini,'böylece Genelkurmay 
Başkanlığının bir Uımum Müdürlük mevkiine düşmüş olacağını illeri sürmüşler ve bu görüşün ka
bulü sonucunda «Başbakanlık» kelimesi «Başbakan» olarak değiştirilmiştir. Millî Savunma hiz
metlerinin bir Devlet Bakanının sorumluluğu altında yürütülmesine Anayasa bakımından bdr 
engel olmadığını kabul etsek dahi, bunun hizmet yönümden ne kadar sakıncalı ola
cağı meydandadır. Bu takdirde Devlet Bakanı, Millî Savunma Bakanı yerine ge
çecek ve netice itibariyle Genelkurmay Başkanlığı, yine bir Bakanlığa bağlanmış ola
caktır. Başbakanlığa bağlı olarak, Millî Savunma Bakanlığı karargâhı çapında yeni bir karar-
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gâh kurmak gerekecektir. Silâhlı Kuvvetler bütçesinin, Başbakanlık bütçesi içinde yer al
ması gibi garip bir duranı ortaya çıkacaktır. Ayrıca, organ - şahıs Başbakanlık olacağı cihetle, 
Silâhlı Kuvvetlerin yapmış olduğu birçok işlemler do'layısiyle, adlî ve idari kaza mercilerin
de husumet, Başbakanlığa teveccüh edecektin Bu hususların uygulamada büyük karışıklıklara 
yol açacağı şüphesizdir. Başbakanlığın görevlerinin bu şekilde artırılması, «Merkezi Hükü
met teşkilâtı kuruluş ve görevleri» (Mehtap) raporunda belirtilen, Başbakanlığa bağlı 
idari birimlerin azaltılması tavsiyesine de ay kın düşecektir. Bilindiği gibi bu rapor, Ana
yasanın 105 nci maddesine uygun olarak Başbakanlığa sadece koordinasyonu sağlamaya ya
rayan veya hizmetlerinden bütün Hükümet kuruluşlarını faydalandıran dairelerin bağlan
masını, bu nitelikte olmıyan birimlerin ise bakanlıkların normal kadrolan içinde yer alma
sını tavsiye etmektedir. 

Diğer taraftan, Genelkurmay Başkanının, Başbakana, Başbakanın da Türkiye Büyük Millet 
Meclisine karşı olan sorumluluğunun, kanunların günlük uygulama işlemlerini kapsamadığı, 
bu işlerin bağımsız şekilde Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütüleceği kabul edilirse, 
bu takdirde de Genelkurmay Başkanlığına Anayasa - dışı bir özerlik tanınmış olacaktır. Ana
yasamıza göre Silâhlı Kuvvetler, özerk bir kuruluş, hatıtâ genel idareden ayn bir kamu tüzel 
kişiliği değildir. Esasen Devlet kudretinin yürütme aracı olan Silâhlı Kuvvetleri, genel ida
reden ayrı olarak düşünmeye mantıken imkân yoktur. 1961 Anayasası hakkındaki Kurucu 
Meclis görüşmelerinde de, Silâhlı Kuvvetlerin Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu bir mercie 
bağlanması hususu üzerinde hassasiyetle durulmuş ve Genelkurmay Başkanlığına az çok özerk bir 
mahiyet verebilecek nitelikteki teklifler, kesinlikle reddedilmiştir. Ayrıca, böyle bir özerklik, ida
renin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğunu belirten Anayasanın 112 nci madde hükmüne de 
aykırı düşmektedir. Bu durumda, Millî Savunma hizmetinin yürütülmesini sağlıyacak hukukî iş
lemlerin, bu işlemlerden dolayı Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu olan bir merci tarafından 
yapılması zorunludur. Bu merci ise, yukarıda belirtilen sebeplerle Başbakanlık olamayacağına gö
re, ancak Millî Savunma Bakanlığı olabilir. 

Böyle bir yorumla, Genelkurmay Başkanını Silâhlı Kuvvetlerin komutanı olarak gösteren ve bu 
sıfatla sahi bokluğu görev ve yetkilerden dolayı kendisini Başbakana karşı sorumlu tutan Anaya
sa hükmü arasında bir çelişme yoktur. Anayasanın, Bakanlar Kurulunun ortak sorumluluğuna 
bıraktığı «Millî güvenliğin sağlanması ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanması» görevi, son de
rece geniş bir mahiyet taşımaktadır. Gerçekten, «yavaşa hazırlama, askerin eğitilmesi kadar, Dev
letin ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarında, Bayındırlık ve Ulaştırma işlerinde de günün teknik 
ve moral gereklerine uygun bir hazırlığı gerektirir. Bu yönleriyle savaşa hazırlık, topyekûn bir 
Devlet faaliyetidir, demek mümkündür.» (Anayasa Mahkemesi üyelerinden Hakkı Ketenoğlu ve 
Muhittin Taylan'ın, '10 . .10 . 1968 tarih ve E: 1967/39 ve K: 1968/41 sayılı Anayasa Mahkemesi 
Kararına yazdıkları karşı oy yazısı) Bu geniş görev alanı içinde, Anayasanın Genelkurmay Başka
nına bırakmış olduğu, sadece «Komuta» görevlidir. Oysa, «Komuta» terimini, «İdare» ile eş an
lamlı olarak kabul etmeye imkân yoktur. Aksine, Millî Savunma görevleri, geleneksel olanak, ko
muta ve idare şeklinde ikiye bölünmekte ve komuta, Millî Savunma, ile ilgili kuruluşların «Harb 
teknik ve taktiği bakımından yönetimi», idare ise «bu yönetimin personel, malî işler ve lojistik 
gibi konularda desteklenmesi» olarak kabul edilmektedir. Bu durumda, «Komuta» terimini, Millî 
Savunma ile ilgili her türlü hizmeti içine alacak derecede geniş yorumlamak, hatalı olur. Anayasa
mız, Genelkurmay Başkanını komuta işleriyle, yani Silâhlı Kuvvetlerin harb teknik ve taktiği ba
kımından yönetimiyle görevlendirmiş ve bu görevin Millî Güvenlik Planındaki etkileri dolayısiy-
le, kendisini Başbakana karşı sorumlu kılmıştır. «Komuta» dışında kalan Millî Savunma hizmetle
rinin, yani hizmetin «İdari» yönlerinin yürütülmesi ise yukarıda açıkladığımız Anayasa ilkeleri ge
reğince, ancak Bakanlar Kurulu içindeki bir uzman Bakanlığa yani Millî Savunma Bakanlığına 
aidolabilir. 
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Bu durumda, Genelkurmay Başkanını Başbakana karşı sorumlu kılan Anayasa hükmünün ger
çek anlamının ne olduğunu belirtmek gerekir. Kurucu Meclis görüşmeleri sırasında bâzı hatipler ve 
Anayasa Mahke'mesinin yukarıda sözü gecen kaıarları dolayısiyle üye Recai Seçkin tarafından sa
vunulan ve bâzı bilim adamlarınca da. desteklenen görüşe göre, Genelkurmay Başkanının Başbaka
na karşı «sorumlu» olması, Genelkurmay Başkanlığının Başbakanlığa «bağlı» olmasını gerektirmez. 
Hukuk dilinde, bağlılık ve sorumluluk terimleri, farklı kavramları ifade eder. Maddeye son şek
lini veren Kurucu Meclis Anayasa Karma Komisyonunun, daha. önceki metinlerde mcvcudolan 
«bağlılık» teriminin yenine «sorumluluk» terimini kabul etmiş olmasının bir anlam ve önemi vardır. 
Kamu hukukumuzda bir idari birimin, idari teşkilât bağ/iyi e, yani organik bakımdan bağlı bulun
duğu bir üst makamdan başka bir makama karşı da sorumlu olması mümkündür ve bunun birçok 
örneklerine rastlanmaktadır. Bu sorumluluk, tabiatiylc, söz konusu birimin, idari bakımdan bağlı 
bulunduğu üst makama karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bağlılık, zorunlu olarak, sorum
luluğu da gerektirir; fakat sorumluluk, mutlaka bağlılığı gerektirmez. Gerçekten, «bir idari biri-
min, bağlı bulunduğu yere karşı sorumluluğu, açıklamaya ihtiyaç göstcraıiyecek nitelikte bir du
rumdur ve bundan dolayı yasallarda ayrıca, gösterilmez; idari birimin bağlı olduğu yerden başka, 
bir yere karşı ayrıca sorumlu tutulmak istendiği durumlardadır 'ki, yasalarda sorumluluk ayrıca 
açıkça yazılır.» Anayasanın 110 ncu maddesindeki sorumluluktan maksat, Millî Savunma Bakanı 
ile Genelkurmay Başkanının arasında uyuşmazlık çıkması halinde Genelkurmay Başkanının duru
mu doğrudan doğruya Başbakana bildirmesi ve sonuçta. Başbakanın vereceği talimat çevresinde 
işleım yapmak zorunda bulunması ve yine Genelkurmay Başkanının tereddüdettıiği yönlerde doğ
rudan doğruya Başbakana başvurarak ondan talimat istemesi ve Başbakanın haberi o İmi yan önem
li bir konudan dolayı yapılacak işlem ve eylemlerden ötürü, Başbakanın Genelkurmay Başkanını 
doğrudan doğruya sorumlu tuta^ilmesidir. (Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Seçkin'in karşı oy ya
zısı, Anayasa Mahkemesinin 14 . 4 . 1966, E : 1963/67, K : 1966/19; ve 10 . 10 . 1968, K : 1967/39, 
K : 1968/41 sayılı Kararları. Aynı mahiyette, Kurucu Meclis görüşmeleri, T. C. Kurucu Meclis Tu
tanak Dergisi, C. 2, B. 14, 26 . 5 . 1961, S. 98-100). 

Yukarda açıklandığı üzere, Mîllî .'Savunma hikmetinin yürütülmesinde, askerî komuta işleriy
le, 'hizmetin genel yönetimini Ibirlbirfinlden ayırtmak gerekir. Komuta işlerinin, eu yüksek aıskerî şa
hıs olan ve günlük siyasi etkilerin dışımda kalması Ik-abeiden Genelkurmay Başkanı taraf urdan yü
rütülmesi ne kaJdar zıorunhı ise, hizmetin genel yönetim ini sağlıyan çok çeşitli siyaisıi, hukukî, sos
yal ve malî işlemlerin, Türkiye Büyük Millet Mecüısine Ikarşı siyasi sorumluluğu olan Millî Savun
ma Bakanı ve emrindeki Bakanlık teşkiliâtı tarafından yerine getirilmesi de o kadar tabiîdir. Bu 
düşüncelerle tasıarı, Millî Savunma hizmetinin komuta yön iyi e, genel yönetim yönünü ayarlamış, 
bunlardan «ilkini ayrıca hazırlanan «Genelkurmay Başkanını görev ve yetkilerine ait kanun tasa
rısı» ile Genelkurmay Başkanına bırakmış, ikinci İse Millî Savunma Bakandı gına teMdi etmiştir. 
Geleneksel olarak, Ikomuta görevli, istihbarat, harekât, teşkilât ve eğitim ikkmıukurmı; yönetdlm gö
revi ise, personel ve lojistik işleriyle (diğer çeşitli idarli hizmetleri kapsamaktadır. Bununla birlik
te, Genelkurmay (Başkanının komutanlık icabı olan yetlkillerinin tam olabilmesi için, yürütülmesi 
Millî 'Savunma 'Bakanlığına bırakılmış olan personel ve lojistik lhlizımetleıı*inin de ilke, öncelik ve 
anaprogramlarmm Genelkurmay Başkanınca tesbit edilmesi öngö Hülm'üştÜr. 

/ / / - Maddelere ilişkin gerekçe : 

MaıdLle 1. Bu madde, Millî Sa/vunma Bakanlığının teşkilâtını göstermektedir. Maddemin ikinci 
fıkrasında, 'bu teşkilâtın Bakanlıkça, 'Genelkurmay Başkanlığı ile koo.rdlineli olarak düzenleneceği 
belirtilmiştir. Bu (büküm genel gerekçede de ifade edildiği 'giıbii, Bakanlıkla Genelkurmay Baş
kanlığının sıkı bir işbirliği içinlde çalışmıakrı gereğinin sonucudur. 'Silâhlı Kuvvetler kadrolarının 
bir kü!l teşkil etmesi Idolayılsdyle, 'bu teşkilâtın Silâhlı Kuvvetler 'kuruluş ve kadrolarında gösteri
leceği İde ım<a!ddede 'belirtilmiştir. 

Millet. Meclisi (S. Sayısı : 131) 
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Madde 2. JîLI maddede Millî Savunma Bakanl ığının görevleri gösterilmiştir. Bu görevler, Mil
lî Savunma 'hizmetinim komuta idleri dışımda kalan yönlerini kapsamaktad ı r . Bakan , maidldanin (b) 
bendinde yazılı olan görevleri, «Genelkui'tmjay Başkanlığınca teslbit olunacak ilke, öncelik ve ana 
p rogramla ra göre» yürütecekt i r . 

Madde '3. B u maddeye göre, SilâMı Kuvvet ler in personel hizmetleri, özel kaınuıüları uyar ınca 
yürütülecekt i r . Genel gerekçede de beliırtıiıldiğıi üzere, personel hizmetleri, Gene lkurmay Başkan h-
ğiıiım bağımsız okluğu ve Başbakanl ığa bağlı bu lunduğu (devrelerde dahi , da ima Millî Savunana 
Bakanlığı t a ra f ından yürü tü lmüş tür . Çen'ıektıen, yürü tme görevinin başlıca tezahür ler inden biri 
olan personel hizmetlerinin, Devlet tüzel kişiliğinin b i r organı niteliği taş ıyan ve Büyük Millet 
Meclisine karşı sorumlu 'bulunan Millî Savunma Bakanlığı t a ra f ından yürütülmesi zarumdir. 

Maldde 4. Madde, Millî Savunma B-akanımn, kanunla kendisine veri len 'görevleri, Müsteşar
lık teşkilâtı ve Balkanlığa bağlı d iğe r teşekküllerle Kara, Deniz ve H a v a Kuvvet ler i Komutanl ık
ları vaisıtasiyle yerine getireceğini billdirmdkte) lir. Bilindiği gibi 1119 saydı Kanun la Millî Savunnr ı 
Bakanlığımda Kara , Deniz ve Hava Müsteşarl ıklar ı kural/muş, ve bunlar ın 5398 sayılı Kanunla lağ
vına kadar , Bakanl ık , ikmıaıl ve lidere konularında Silâhlı Kuvvet ler le olan i r t ibat ını ve Müsteşar
l ıklar kanaliyle sağlamıştır . B u g ü n k ü sistemimizde ise. Kuvvet 'Komutan 1 iki a n , Komutanl ık görev
lerine i lâveten, bir yandan Gene'lkurimıay işlerinde Genelkurmay Başkanının müşavir i , b i r yandan 
da personel ikmal ve idare işlerinde Millî Savunma Bakanın ın yü rü tme görevine yardımcı duru
mundadır la r . 

Miaidlde 5. Bu madde , diğer kanunlar la Millî Savunma Bakanl ığına verilen görev ve yetkileri 
saklı tu tmak tad ı r . Askerî yarg ı organlar ı 'hakkındaki özel k a n u n hükümler i de , alskerî yargı hiz 
metinin özel niteliği Idolayıısiyle, saklı tu tu lmuştur . 

Madde 6. Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay /Başkanlığının görevleri birbir inden :ıe 
kadar ayrıl ırsa ayrılısın, b u 'ilki kura luş arasında y a k m bir işbirliği olmadıkça, Millî Savunma 
hizmetinin ahenkli b i r şekilde yürütülemiyeceği açıktır . Madde, bu işbirliğini 'kanuni b i r zorunlu
luk o la rak ifade etmektedir . 

Madde 7. Madde, 5398 'sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptali edilmiyen hükümleri 
ile d iğer kanunlar ın bu kanuna ayikın hükümler in i yürür lük ten ka ld ı rmaktad ı r . 

Madde 8. Madde, Kanunun yü rü r lük tar ihini tesbit e tn ıektdt i r . 
Madde 9. Maddeye ^öve, Kanunu Bıakanlar Kuru lu yüıü teeekt i r . 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
(fe cici Komisyonu 

Esas No. : 1/182 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki ve teşkilatı hakkında kanun tasarısı ile Genelkurmay 
Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun t a s a m ı n görüşmek üzere (Jenel Kuru lun 21 . 1 . 1970 
tarihli 21 nci Birleşiminde k u r a İması kabul edilmiş bulunan Geçici Komisyon um uzda, ilgili Millî 
Savunma Bakanı ve Bakanlık temsilcilerinin de işt irakiyle te tk ik ve müzakere olundu. 

İler iıki tasar ı da Yüce Meclise aynı gerekçele! te sevk edilmiş o lduğundan tümü üzerinde bir
likte görüşülmesi bi lâhara maddelere geçildiğinde <\yrı ayrı müzakere edilmesi Geçici Komisyonu
muzca karar laş t ı r ı ld ı . 

Millî Savununa Bakanlığı ve (Jenel Kurmay Başkanlığının görev ve yetkilerinim tarihsel geli
şimi; Büyük Millet Meclisi Hükümet i devresinde, (1924 Anayasa-sı devresinde 1924 - 1944, 1944 -
1949 ve 1949 dan sonraki devre olma/k üzere üç bölümde anlaıtılımışlır.) ve 1961 Anayasasının ge-
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t irdiği sisitenı olanak üzere üç ayrı bölüm halinde 'bertal'sil yıllatılan hususlara ilâveten Sayın 
Mîllî Savunma Bakanının ve Bakanlığın teknik damalılarının verdikleri maiteınmiım malûmat 
neticesi her iki tasarı da uygun mütalâa olunarak tümü prensip olarak kabul edildikten sonra 
maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Mezkûr tasarılarım Yüce Meclislere şevkine Anayasalınızın 110 ucu maddesinin âımir hükmü 
âı.ıil olımuşitur. 

11ü ncu maddenin birinci fıkrasına göre Baş/armandanlık T. B. M. Meclisinin mânevi varlığın
dan ayrılamıyacağmı ve Cumhurbaşkanı tarafın ..'an temsil olunacağını belirtmıiştir. 

Diğer bir fıkrada millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasın
dan, T.B.M. Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumlu kılınmış, Genelkurmay Başkanının, Silâhlı 
Kuvvetlerin komutanı olduğu belirtilmiş, kendisinin bu sıfatla sahibolaeağı görev ve yetkilerinin 
kanunla düzenlenmesi öngörülmüş, ve Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı, 
Başbakanlığa değil, Başbakana karşı, bağlı değil, sorumlu tutulmuştur. 

Anayasa Mahkemesi Genelkurmay Başkanlığını Millî Savunma Bakanlığına bağlıyaıı 5898 sayılı 
Kanunun ilk üç maddesini iptal etımiş,-926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
84 ncü maddesiyle 121 nci maddesinin (e) bendini de Genelkurmay Ba kanlığının, Millî Savun. 
ma Bakanlığının bir dairesi olaımıyacağını, subaylığa nasıp ve terlilerinde Millî Savunma Bakan
lığı karargâhında görevlendirilecek subay ve assubaylarm atanmalarında Millî Savunma Bakanlı
ğını yetkili kılan bu hükümleri Anayasaya aykırı bulduğundan iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Genelkurmay Başkanını iadece «Komuta» 'göreviyle silâhlı kuvvetlerin 
harb teknik ve taktiği bakımından yönetimiyle görevlendirmiş, komuta dışında kalan Millî Sa
vunma hizmetlerinin idari yönlerinin yürütülmesi yani yönetimin,, personel, malî işler ve lojistik 
gibi konularda Millî Savunma Bakanlığını görevlendirmiştir. 

Millî savunıma hizmetinin yürütülmesinde askerî komuta işleriyle, hizmetin genel yönetimini 
birbirinden ayırmak lâzımdır. 

Bunlardan birincisi olan komuta görevi; istihbarat, harekât, teşkilât ve eğitim konuları «Genel
kurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait Kanun tasarısı» ile Genelkurmay Başkanına bırakıl
mış, ikinci yani hizmetin genel yönetimini sağlı yan siyasi, hukukî, sosyal ve malî işlemlerin T. B. 
M. Meclisine karşı soruımluluğıı olan Millî Savunma Bakanı ve emrindeki teşkilâtı tarafından ye
rine getirilmesi için de «Millî Savunıma. Bakanlığı görev, yetki ve teşkilâtı hakkındaki Kanun ta
sarısı» hazırlanıp sevlk edilmiştir. Bununla birlikle Genelkurmay Başkanının komutanlık icabı 
olan yetkilerinin tam olabilmesi için, yürütülmesi Millî Savunma Bakanlığına bırakılmış olan per
sonel ve lojistik hizmetlerin de ilke, öncelik ve anaprogramlarının Genelkurmay Başkanınca tes
hili öngörülmüştü r. 

Millî Savunma Bakanlığı görev,, yetki ve teşkilâtı hakkında kanun tasrısının kuruluş ,-matlâbı 
altındaki 1 nci maddesinde zikredilen (Başkanlık) tan kasıt daire başkanlığıdır. Birkaç dairenin 
birleşmesinden meydana gelir. Meselâ harekât Başkanlığı birkaç daireyi içine alır, Harita Genel 
Müdürlüğü ise tek bir dairedir. Maddeye vuzuh vermek için birinci fıkra «Millî Savunma Bakan
lığı ; Bakanlık Müsteşarı, yeteri kadar müsteşar yardımcısı ile başkanlık, daire başkanlıkları ve 
Bakanlığa bağlı diğer kuruluşları ihtiva eder.»şeklinde düzeltilmiş ve bu değişiklikle madde Ge
çici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Görev ve yetki mat 1 abı altındaki tasarının ikinci maddesinin (b) bendinin başlangıç ifadesi; Ge
nelkurmay Başkanının tesbit edeceği ilke, öncelJk ve anapıogramları bir plâna ve Ikonsepte bağ
landığından, Genelkurmay politik direktiflerin ışığı altında bu hizmetleri hazırlıyacaktır. Ge
nelkurmay Bakanlar Kurulunun ve Askerî Şûranın aldığı kadarlara göre bu tesbiti yapacaktır 
prensip bunu âmirdir. Hükümet ordunun oyuncağı oluyor gibi iltibaslara yol açmamak ve Anaya-
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sanın 110 ncu maddesine göi'e,, «Millî güvenliğin sağlanımasmdan, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı, Batkanlar Kurulu sorumlu» kılınmıştır, anayasanın bu hülkmü ile de uygunluk sağlanması 
bakımından fıkna metni «b) Silâhlı Kuvvetlerin; savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından tesbit olunacak ilke, öncelik ve anaprograrcnlaırma'göre:» şeklinde düzeltil
miş ve l)iı değişiklikle madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Personel işlemleri matlabı altındaki tasarının 3 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Görevlerin yürütülmesi ımatlabı altındaki tasarının 4 ncü maddesindeki (Teşekfküller) Ikeüime-
si, 1 nci maddede yapılan değişikliğe mütenazır olarak «Kuruluşlar» şeklinde değiştirilmiş ve bu 
şekliyle madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler ve işbirliği matlabları ialtmda tasarının 5 nci ve 6 ncrmaddeleri Geçici Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlükten kaldırılan kanunları gösteren 7 nci maddesinin birinci satırındaki (5398 
sayılı Kanunun iptal edilımiyen hükümleri) ibare sindeki (iptal edilmiyen hükümleri) n madde 
metnine ithali lüzumsuz görüldüğünden çıkarılmış ve bu şekliyle madde Geçici Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 8 nci ve 9 rucu maddeleri Geçici Komisyonumuzca 
aynen ikabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzeıro Yükselk Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Afyon. K. Bursa Adana Hatay 

Hasan Dinçer Mustafa Tayyar Cevdet AkçaU Ali Yılmaz 

îçel 
Cavit Okyayuz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki ve 
Teşkilâtı hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı, Ba
kanlık Müsteşarı ve yeteri kadar Müsteşar yar
dımcısı ile gerekli Başkanlık ve daireleri ve 
Bakanlığa bağlı kuruluşları ihtiva eder. 

Bakanlıkça; Genelkurmay Başkanlığı ile ko-
ordineli olarak düzenlenecek bu teşkilât Silâhlı 
Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Görev ve yetki : 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanının gö
revleri : 

a) Millî Savunma görevlerinin siyasi, hu
kukî, sosyal, malî, ve bütçe hizmetlerini, 

b) Silâhlı Kuvvetlerin; Genelkurmay Baş
kanlığınca tesbit olunacak ilke, öncelik ve ana 
programlarına göre : 

(1) Barışta ve savaşta asker alma hizmetle
rini, 

(2) Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik 
ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, 

(3) Harb sanayii hizmetlerini, 
(4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini, 
(5) Emlâk ve inşaat enfrastrüktür hiz

metlerini, 

c) Malî ve mal hesap teftiş hizmetlerini, 
yürütmektir. 

Personel işlemleri : 

MADDE 3. — Silâhlı Kuvvetler personel 
hizmetleri özel kanunlarına göre yürütülür. 

Görevlerin yürütülmesi : 

MADDE 4. — Millî Savunma Bakanı; bu gö
revleri Müsteşarlık Teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı 
diğer teşekküller ile Kara, Deniz, Hava Kuvvet
leri komutanlıkları vasıtasiyle yerine getirir. 

Millet Meclisi 

10 — 

I GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve (teşkilâtı 
'hakkımda kanun tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı; 
Bakanlık müsteşarı, yeteri kadar müsteşar yar
dımcısı ile Başkanlık, daire başkanlıkları ve 
Bakanlığa bağlı diğer kuruluşları ihtiva eder. 

Bakanlıkça, Genel Kurmay Başkanlığı ile 
I koorıdaneM olarak düzenlenecek bu teşkilât Si

lahlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında göste-
I rildr. 

I Görev ve yetki : 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanının gö-
ı evleri : 

a) Millî Savunma görevlerinin siyası, hu
kuki, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini, 

I h) Silâhlı Küvetlerin; Bakanlar Kurulunca 
I kararlaştırılacak savunma po,litd)kası çerçevesin-
I de, Genel Kurımay Başkanlığı tarafından tesbit 
I olunacak ilke, öncelik ve anapragramlarma 
I gere : 

I (1) Barışta ve savaşta asker alma hizmet-
I lerini, 
I (2) Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik 
I ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, 

(3) Harb sanayii hizmetlerini, 
I (4) )Sağlik ve veteriner hizmetlerini, 

(5) Emlâk ve inşaat enfrastrüktür hizmet
lerini, 

e) Malî ve imal hesap teftiş hizmetlerini, 
yürütmektir. 

I Personel işlemleri : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ge-
dci Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

I Görevlerin yürütülmesi : 

MADDE 4. — Millî Savunma Bakanı; bu 
görevleri müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa 
bağlı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava 

I Kuvvetleri komutanlıkları vasıtasiyle yerine ge-
I tirİT. 

(S. Sayısı : 13.1) 
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Hükümetin Teklifi 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 5. — Diğer kanunlarla Millî Savun
ma Bakanlığına verilen görev ve yetkiler ile as
kerî yargı organları hakkındaki özel kanun hü
kümleri saklıdır. 

İşbirliği : 

MADDE 6. — Silâhlı Kuvvetler hizmetleri
nin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürü
tülmesi amaeiyle Millî Savunma Bakanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve 
beraberliği içinde çalışır. 

Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuv
vet komutanlıkları, diğer makamlar ve kurum
larla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan 
karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. 

MADDE 7. — 5398 sayılı Kanunun iptal edil-
miyen hükümleri ile diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. 
vürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Balkanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

8 . 1 . 1970 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

Oe'çici Komisyonun Teklifi 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşbirliği : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 5398 sayılı Kanun ile diğer 
(kanunların bu kanuna 'aykırı hükümleri yürür
lükten 'kaldırılmıştır. 

Yürürlük ve yürütme : 

iMADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kabul edilmişjtir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Ge
çici Kotm'isyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma (Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. İ. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Küıç 

Köy İşleri Bakam 
T. Kapanh 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avc% 

Orman Bakanı 
H. Özalp 
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Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 

38 nolu Geçici Komisyon raporu (1 /330) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 5 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-968/3705 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B yük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarısı» ile gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

1970 yılı Bütçesi finansman kanun tasarısı gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

ı'So&yal ve ekonomik kalkınmamızı sağlarken ekonomimizi istikrar içinde ve dengeli olarak ge
liştirmenin gerekliliği üzerinde 'herkesin ittifak halinde bulunduğu malûmdur. Anıeak ekonomimizi 
istikrar içinde geliştirmenin güçlüğü de ortadadır. Gerçekten istihdam seviyesindeki yükselme
ler, kamu 'harcamalarının ve «özel yatırımların artışı yanımda vergi politikası yolu ile düşük gelir 
gruplarının satmalma güeıl erindeki artmalar ve 'bilhassa inşaat sektörüne olan aşırı talep ekono
minin 'büyük ölçüde istihlâke yönelme temayülünü artırmış (bulunmaktadır. Bu itibarla 1'97'0 prog
ramında da öngörüldüğü üzerej artan talep (baskımın kontrol altına alınması; bunun için de prog
ram 'hedeflerine ve plân ilkelerine uygun olarak yapılacak harcamalarla mevıcut mevzuata göre 
sağlanacak ıgelir arasındaki dengesizliğin sıhhatli kaynaklarla giderilmesi .icalbetmektedir. 

Memleketimizin içinde 'bulunduğu sosyal ve ekonomik şartların gereği <olarak, vasıtasız vergi
lerden beklenen sionuıçlam kısa vâdede almanın <zo rluğu meydandadır. Bununla Iberalber 'bu konuda 
yapılan çalışmalar ileri bir safihaya gelmiş olup yakında ilgili tasarıların peyderpey Yüce Mec
lislere sunulmasına 'çalışılmaktadır. 

Bu tasarı kısa vadeli tedbirlere taallûk etmelkte ve '1970 yılı içinde gelirlerin, ıçeşitli harcama 
sahalarına intikal ederken vengilendirilmesi çarelerini getirmektedir. 

Mezkûr tedjbirler teslbit olunurken, ayrıca, (zaruri olmayan ihtiyaçları karşıbyan ve ekonomik 
kalkınmanın hızını azaltıcı karakterdeki tüketim harcamalarını muayyen 'ölçüde kısmak amacı gü
dülmüş ve Ibu sebeple geniş ımatraihlı vergiler tercih olunmuştur, ©öylece (bir taraftan eJkonomik 
kalkınma icaplarına diğer taraftan vergi adaleti prensibine riayet edilmiş 'olunmaktadır. 

Bu itibarla, motorlu taşıtlar, ses cihazları ve levazımı, 'fotoğraf ve sinema makinaları, televiz
yon gibi mallarla »zaruri İhtiyaçlara Ihitalbetmiyen bir kısım hizmet ve emtia işletmelerinin mükel
leflerin gelir seviyeleri ile orantılı "Olarak vergilendirilmesine çalışılmış/tor, 
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Ayrıca zaruri olmiyan ihtiyaç 'maddeleri ile arz - talep dengesizliği dolayısiyle yüksek kâr 
marjiyle satılan mamullerin, ekonomik etkilerine g'öre isabetle seçilerek 'vergilendirilmelerine önem 
(verilmiştir. [Bu tip mamullerin ıgider vergileri kapsamına alınması (bunlara olan talebi muayyen ibir 
ölçüde düşürecek ve böylece 'bunların ilhrajcedilelbilmeleri için 'gerekli vasatın ihajzManmasına yar
dım edilmiş olacaktır. Filhakika ıgenel olarak iç piyasa için açılan sınai kuruluşlar, dahilî talebin 
azalması ıhalinde maliyet problemlerine daiha ciddî olarak eğilme imkânını bulacaklardır. 

ıG-ider vergilerinin kapsamına ibâzı yeni maddelerin alınması yanında, (bir taraftan lüks inşaata 
olan aşırı talefbi kısmak, diğer taraftan (bu sektördeki spekülatif kazançları vergiliyebiLmek için 
bina inşaatları da konut ve işyeri birimlerinin yüziölçümlerine göre uygulanacak müterakki bir ta
rife ile Gider Vergisine tabi tutulmuştur. Bununla beraber 100 m2 yi aşmıyan konut birimleri istis
nalar arasına alınmıştır. 

'öte yandan, yukardan beri arz 'olunan sebeplerle bu tasarıya yüksek ;gelir Igruplarına hitabe
den otomobil v. s. araçların alımlarımı konusu içine alan taşıt alım vergisi de dâhil edilmiş ve 
Spor - Toto oyunundan da muayyen bir öLçüde, vergi alınabileceği düşünülmüiş'tiür. 

Kalkınmakta olan memleketimizde, tasarrufların olumlu sahalara kaydırılması ile ilgili iktisadi 
ortam, bir taraftan teşvik tedbirleri ve istikrar politikası yoliyle hazırlanırken öte yandan spekü
latif karekterdeki gayrimenkul yatırımlarının cazibesini azaltmak amaciyle bina, arazi ve arsaların 
devir ve temlikinden doğan değer farklarını müterakki bir tarifeyle vergilendiren bir kıymet artışı 
vergisi bu tasarıya alınmıştır. 

'Bilindiği gibi Veraset ve intikal Vergisi mükellefleri tarafından verilen beyannameler üzerinden 
tarhiyat yapılacağı kanun hükmü icabı olmakla beraber, idari tahkikatı mütaakıp birkaç yıllık 
gecikmeyle söz konusu tarhiyat gerçekleştirilebildiğinden bu durum Hazinenin nakit imkânları
na olumsuz etki yapmaktadır. Bu tasarıyla konulan hükümlerle Veraset ve İntikal Vergisi ba
kımından ilk tarhiyat müessesesi getirilmiş ve mezkûr boşluk ve mahzurlar muayyen bir ölçüde 
bertaraf edilmek istenmiştir. 

Öte yandan Batman - İskenderun petrol boru hattının inşası ve işletmeye açılmasiyle hampetrol 
nakliye giderlerinde sağlanan menfaatin yerli hampetrol himaye marjında meydana getirdiği yük
selmeyi azaltmak böylece kara ve demiryolu ile nakledilen yerli hampetrol ile petrol boru hattı 
ile nakledilen yerli hampetrol arasında himaye marjı bakımından denge sağlamak amaciyle petrol 
boru hatları ile yapılacak yerli hampetrol nakliyatının da Nakliyat Vergisine tabi olmasını sağlı-
yacak değişiklikler Gider Vergisi Kanununda yapılmıştır. 

Emlâk Alım Vergisinin uygulamada gösterdiği aksaklıkların sebebolduğu vergi zıyaını önliye-
bilmek amaciyle gerekli hükümlere bu tasarıda yer verilmiştir. 

Yapılan incelemeler, harçlar, Damga Vergisi ve değerli kâğıtlara ait tarifelerin yeniden göz
den geçirilmesi halinde, bu gelir kategorilerindeki hasılatı bir miktar artırmanın mümkün oldu
ğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. 

I - Taşıt Alım Vergisi 

1970 yılı Bütçesi Finansmanı kanun tasarısının birinci kısmı ile Taşıt Alım Vergisi adı altında 
yeni bir vergi ihdas edilmiştir. Tasarının 1 nci maddesi, mevzuu ve mükellefi tâyin etmektedir. 
Buna göre trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan ve tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı 
taşıtları satmalanlar trafik şube veya bürolarına kayıtlı olmiyan ve aynı tarifelerde yazılı taşıtları 
iktisabedenler bu verginin mükellefidir. 

Tasarının 2 nci maddesi, motorlu kara taşıtları ile ilgili tâbirlerin taşıdıkları anlamların 
18 . 2 . 1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununa göre tâyin edileceğini 
göstermektedir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde bu vergiden muaf olanlar sayılmıştır. 
Tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddeleri taşıtların nev 'i, yaşları, ağırlıkları ve istiap hadlerine göre, 

mükelleften alınacak vergileri gösterir tarifeleri tanzim etmektedir. 
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Tasarının 7 ilâ 10 nen maddelerinde verginin tarhı, ödenmesi ve bu vergi ile ilgili memurların 

görev ve sorumluluklarını düzenliyen hükümler yer almaktadır. 

II - İşletme Vergisi 

Ekonomimizde, harcanabilir fonları, zaruri olımyan ihtiyaçlarla ilgili tüketim safhasında ve 
vergileme yoluyla mecburi tasarrufa tabii tutmak, Gelir Vergisinin âdil ve etkili bir mekanizma için
de işletilebilmesi kadar önemli bir konudur. 

Bu sebeple, zaruri ihtiyaçlara hitabetmiyen bir kısım hizmet ve emtia işletmelerinin, yukarda 
takdim edilen maksadı temı'in edecek şekilde ve ülkemizin sosyal ve iktisadi yapısına uygun bir 
biçimde vergilendirilmeleri düşünülmüştür, 

Bu tasarı, aynı zamanda söz konusu işletmelerin, konulacak vergiyi fiyat mekanizması yoluyla 
inikas ettirebilecekleri bir vergilendirme sistemi getirmektedir. 

Diğer taraftan Gelir Vergisinin bir otokontrol cihazı olarak düzenlenmiş bulunan bu vergi, 
Vasıtasız Vergilerin gelir sistemimiz içindeki önemini artırmaya matuf ve alınması gerekli tedbir
ler manzumesi bakımından da önemli bir adım teşkil etmektedir. 

Tasarıya ekli 1 sayılı tablo, lokantalar, meyhaneler, pastahanoler, birahaneler ve gazinolar gibi 
zaruri ihtiyaçlara hitabetmiyen hizmet işletmelerini kapsamakta ve bunların bir yılda yapacakları 
hizmet karşılığında elde edecekleri hasılata göre ödiyecekleri asgari ve âzami vergi hadlerini 
göstermektedir. 

Mükellefler asgari ve âzami hadler içinde komisyonlarca tesbit edilecek 6 dereceden birine 
Bakanlıkça hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslar dâhilinde vergi dairesi tarafından intibak 
ettirileceklerdir. Bununla beraber, mükellefler, gerçek usulde vergilendirilmek istedikleri takdir
de, aynı tabloda gösterilmiş bulunan satış vergisi ni'sbetleri üzerinden tahsil edecekleri vergileri iş
letme vergisi olarak vergi dairesine ödeme imkânına da sahip bulunmaktadırlar. 

Tasarıya ekli 2 numaralı tabloya gelince; bu tabloda, işletme veya emtianın nevine göre satış 
vergisi nisbetleri gösterilmiştir. Bu grupa giren işletmelerle aynı kategoride yer alan emtianın 
perakende alım satımı ile uğraşanlar, müstehlikten mezkûr nlisbetlerde tahsil ettikleri İşletme 
Vergisini muayyen zamanlarda ilgili vergi dairesine yatıracaklardır. 

Yukarda takdim olunan izahattan anlaşılacağı üzere bu vergi, ne ticaret erbabı ve ne de müs
tehlik bakımından ağırlığı ve sosyal külfeti olan bir vergii karekterinde değildir. Zira verginin 
şümulüne alman hizmetler ile emtia çeşitleri, zaruri ihtiyaçlara hitabetmemekte ve ayrıca inikas 
mekanizmasının kolaylıkla işliyebileceği bir fiyat bünyesi göstermektedirler. 

Tasarının 11 nci maddesinde verginin mevzuu ve mükellefi tâyin ve tesbit edilmektedir. 
Tasarıya bağlı I ve I I No. lu tablolarda gösterilen hizmet ve emtia ticareti işletme Vergisinin 

mevzuunu teşkil etmektedir. 
Verginin mükellefi ise madde metninde iki esasa bağlı olarak tarif ve tesbit edilmiştir. 
Maddenin 2 nci bendine göre, tasarıya ekli II No. lu tabloda yazılı hizmet işletmelerini işle

tenler, mezkûr tabloda gösterilen nisbetler üzerinden ve Satış Vergisi" olarak işletme Vergisini 
ödemekle yükümlü olacaklardır. 

Ayni maddenin yine 2 nci bendine göre ise, tasarıya ekli I No. lu tabloda yazılı hizmet işlet
melerinin vergilendirilmesinde iki esas getirilmiştir. 

Mezkûr işletmeleri işletenlerle yine bu tabloda yazılı emtianın parakende satışını yapanlar diler
lerse mezkûr tabloda gösterilen âzami ve asgari hadler dâhilinde, veya dilerlerse, aynı tabloda 
gösteriilen nisbetler üzerinden Maliye Bakanlığınca hazırlanacak perakende satış vesikalarının 
makinalı kasalar da kullanmak suretiyle tahsil ettikleri işletme Vergisini Satış Vergisi olarak 
ödemekle yükümlü kılınmış bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan maddenin 2 nci fıkrasında gösterilen konularda çalışan toptancılar da aynı esas
lar dâhilinde İşletme Vergisinin mükellefiyeti içine alınmışlardır. 
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Muaflıklar : 
Madde 12. — Maddede, vergiden muaf tutulan mükellefler için öngörülen başlıca kıstas, mükel

leflerin faaliyet gösterdiği mahallin son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusudur. Maddeye gö
re, belediye içi nüfusu 20 000 ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet gösteren mükellefler vergiden 
muaf tutulmuşlardır. Bu had sahil ilçeleri için 10 000 olarak kabul edilmiştir. 

Vergileme ölçüleri : 
Madde 13. — Kanunun 11 nci maddesinin I nci fıkrasında yazılı faaliyetlerde bulunan mükel

lefler, I No. lu tabloda asgari ve âzami vergi hadleri gösterilen her iş ve emtia nevi için Vergi 
Usul Kanunu ve bu tasarının mütaakıp maddelerinde belirtilen esaslar dâhilinde tesbit edilecek 
altı derece üzerinden vergilendirmeye tabi tutulacaklardır. 

Mükellefin, komisyonlarca tâyin edilecek altı dereceden hangisine gireceği, Maliye Bakanlığın
ca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilecek esaslar dâhilinde vergi dairelerince tesbit olunacak
tır. 

Matrah : 
Madde 14. — Tasarının 11 nci maddesinin II nci fıkrasında yazılı halde veya I. tablonun 

Satış Vergisi nisbetlerine göre ödenecek işletme Vergisinin matrahı, satılan maddelerin veya ya
pılan hizmetlerin «satış bedeli» olarak tarif edilmiştir. 

Satış bedeli ise, «Satılan maddeler ve yapılan hizmetler karşılığında her ne şekilde olursa ol
sun müşteriden alman veya müşterinin borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamıdır.» şek
linde hükme bağlanmıştır. 

Satış bedeli belli olmıyan teslimlerde matrah, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanacak emsal 
bedeli olarak gösterilmiştir. 

işletme Vergisi derecelerinin tesbiti : 
Madde 15. — Bu madde ile vergilendirme derecelerinin hangi usul ve esaslar dâhilinde tesbit 

ve ilân edileceği gösterilmiştir. 
Bu dereceler, Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine göre hazırlanacak cetveller üzerinden 

il merkezlerinde ticaret odaları, ticaret odası bu'unmıyan il merkezlerinde belediyelerce seçilecek 
4 kişi ile o il defterdarının ve mazereti halinde tevkil edeceği bir maliye memurunun başkanlı
ğında kurulan özel bir komisyon tarafından ilçeler itibariyle asgari 3 ve âzami 6 kademeli olmak 
üzere ayrı ayrı tâyin olunacaktır. Ancak merkez ilçe dışındaki mükelleflere ait derecelerin tesbi-
tindc, o il merkezinde seçilmiş olan üyelerden ikisinin yerine ilgili ilçeler belediyelerince seçilmiş 
olan iki üye toplantılara katılacaktır. 

Komisyonların derece tesbitinde takibedecekleri usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikte belirtilecektir. 

Söz konusu komisyonlar ilgili il defterdarının yazılı talebinden itibaren 15 gün içinde tâyin 
ve tesbit işlemini tamamlıyacaklardır. Lüzumu halinde bu süre Maliye Bakanlığınca iki aya ka
dar uzatılabilecektir. 

Vergi derecelerinin kesinleşmesi ve ilânı bakımından V. U. K. nun ortalama kâr hadlerinin ke
sinleşmesi ve ilânına ilişkin madde hükümleri uygulanacaktır. 

Teklif yeri : 
Madde 16. — Vergi, vergiyi doğuran olayın vukulmlduğu yer Vergi Dairesince tarh ve tah

sil olunacaktır. 
Beyan esası : 
Madde 17. — işletme Vergisi, esas itibariyle beyan ©sasına istinat ettirilmiştir. 
Vergilendirme dönemi : 
Madde 18. — Satış Vergisi nisbetlcri esas olduğu takdirde faaliyet gösterilen her ay vergi

lendirme dönemini teşkil edecektir. Grötürü vergilendirme usulünde vergi dönemi ise, faaliyet 
gösterilecek takvim yılıdır. 
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Beyannamenin şekli ve muhtevası : 
Madde 19. — Beyannamenin şekli ve muhtevası ile ekleri Maliye Bakanlığınca ayrıca tertip 

ve tanzim olunacaktır. 
Beyannamenin verilme zamanı : 
Madde 20. — Götürü usulde beyanname, aidolduğu takvim yılının Ocak ayı içinde, takvim yılı 

içinde işe başlanılması halinde ise, bu ayı takibeden ay içinde ilgili Vergi Dairesine verilecektir. 
Satış Vergisi esasında ise, her mükellef bir aya ait beyannamesini ertesi ayın 15 nci günü ak

şamına kadar ilgili Vergi Dairesine verecektir. 
Tarh zamanı : 
Madde 21. — Bu madde ile verginin ne zaman tarh edileceği gösterilmiş bulunmaktadır. 
Vergilendirme dönemi içinde işe başlıyan veya işi bırakan mükelleflerin vergileri : 
Madde 22. — 'Takvim yılı içinde işe başlıyan ve işi bırakan mükelleflerin vergisi, yıllık ver

giden işe başlanılan ay hariç tutulmak ve işin bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle, çalışılan ay
lara isabet eden miktar oiarak tâyin edilmiştir. 

Vergilendirme dönemi içinde işin bırakıldığı ayı takibeden aylara isabet eden vergiler terkin 
olunacaktır. Ancak işi terk keyfiyetinin bir ay içinde Vergi Dairesine bildirilmiş olması gerek
mektedir. 

ödeme zamanı : 
Madde 23. — Bu maddede, verginin kaç taksitte ve hangi aylarda ödeneceği hükme bağlan

mıştır. 
Verginin inikası : 
Madde 24. — İşletme Vergisi, tasarıya ekli tablolarda kayıtlı nisbecler üzerinden hesapla

nan Satış Vergisi, müşteriye inikas ettirilebilecektir. 
Tarifeli hizmet ve emtia satışlarında, tarife kaydına rağmen tablolarda gösterilen oranlarda 

İşletme Vergisi müşteriye inikas ettirilebilecektir. 
Diğer taraftan, tarifeye bağlı olmıyan faaliyet kollarında ise, inikas imkânı her zaman mevcut 

bulunmaktadır. 
Perakende satışın tarifi : 
Madde 25. — Perakende satıştan maksat, satışı yapılan madde ve malzemenin aynen veya işlen

dikten sonra satışını yapan kimseler dışındaki kimselere satılmasıdır. 

işletme Vergisinin gider kaydedilemiyeceği : 
Madde 26. — İşletme Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tesbitinde gider olarak 

kabul edilemiyecektir. 
Madde 27. — Mükellefler söz konusu I ve II nci fıkralarda gösterilen vergilendirme şekillerinden 

hangisini tercih ettiklerini, Maliye Bakanlığınca seçilecek haberleşme araçları ile yapılacak 
3 gün süreli ilânlardan sonra geçecek 15 gün içinde ilgili Vergi Dairesine bildirmek mecburiyetin
dedirler. 

Yeniden işe başlıyanlar ise, işe başladıkları ay içinde vergilendirme şeklini seçip ilgili vergi 
dairesine bildirebileceklerdir. 

ıSatış Vergisi esasını seçen mükellefler aynı işe devam ettikleri müddetçe 3 yıl içinde bu usul
den dönemiye çeklerdir. 

icranın geciktirilmesi : 
Madde 28. — Mükellefin tarh edilecek vergiye vâki olacak itirazı, verginin ilgili tablolarda 

gösterilen asgari haddine veya kabul olunan dereceye tekabül eden miktarının tahsilini durdura-
mıyacaktır. 

Özel usulsüzlük cezaları : 
Madde 29. — Bu maddede, mükelleflerin Vergi dairelerince mühürlenmiş makinalı kasa veya 

Maliye Bakanlığınca hazırlanmış perakende satış vesikası bulundurmıyanlara birinci tesbit için 
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3 000 Tl. 2 nei tesbitte 5 000 Tl. usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Bu durumun 3 ncü defa tesbitin-
de ise, Vergi Dairesinin teklifi üzerine işletme Adliye ve Maliye bakanlıklarının müştereken tâ
yin edecekleri yetkili mahkemeler kararı ile 3 aydan az olmamak üzere 1 seneye kadar kapatıla
bilecektir. 

Madde 30. — İşletme Vergisini Satış Vergisi olarak ödemeye mecbur olanlar, Maliye Bakan
lığınca hazırlanmış bulunan perakende satış vesikalarını her bir muamele için kullanmak mecbu
riyetinde tutulmuşlardır. Bu vesikaları kullanmıyan ve müşteriye vermiyen mükelleflere aynı yıl 
içinde birinci tesbit için 500 Tl. 2 nei tesbit için 1 000 Tl. 3 ncü ve mütaakıp teshillerde 2 000 Tl. 
özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 

Madde 31. — Yukarda (takdim olunan özel usulsüzlük cezalarıyla ilgili hususlar tutanakla tes
bit 'edilecektir. Bu tutanakların ımükellef veya nıüstahdeımleree imza 'edilmemesi halinde, bun
ların ıgörovli yoklama 'memurları veya inceleme elemanlarınca bir polis memuru ile 'birlikte imza 
ledilmeleri yeterli sayılacaktır. 

Madde 32. — Kanun mevzuuna alman işletmelerden öz sermayeleri 100000 Ti. mm altında 'olan
lara, novi Maliye Bakanlığınca ıtâyin edilecek maikinah ikasalar Devlet Malzeme Ofisince 12 ay 
'taksitle satılabilecektir. 

Geçici madde 1. — Bu ımadde ile Maliye Bakanlığına, 1970 yılı içinde faaliyet ıgöst erecek işlet
ilmelerin götürü usule [göre kısmi olarak vergilendinluıcsi yetkisi verilmektedir. 

/Satış vergisi esasına göre uygulanacak vergilendimnenin 1970 yılı başlangıç ayı, Maliye Bakan
lığınca 15 ıgün önceden Resmî G-azete ile ilân edilecektir. 

III - Gayrimenkul kıymet artı§ı vergisi : 
'Gelişmekte olan bir ülkenin özelliklerini gösteren Türkiye'mizde tasarrufların artırılması ka

dar 'bunların tahsis edileceği ve (kullanılacağı sahaların seçimi de büyük bir önem ıarz -etmektedir. 
Memleketimiz için böyle bir problemi âcil ve önemli kılan sebepler şunlardır : 

1. Sınai ve tersiyer sektörlerde gerçekleştirilen yüksek ıgeliş/me oranlarına paralel olarak şe-
'hirleşmemin 'hızlanması. 

2. Organize bir sermaye piyasasının 'gereği kadar henüz geliştirilmeımiş bulunması, 
3. Ekonomideki 'ekspansiyomun yaratabileceği normal ve 'zaruri fiyat artışlarının zaman zaman 

üstüne çıkılması, 
4. içinde bulunduğumuz sosyal ve siyasi gelişime seviyesinin periyodik ve igeçici icabı olarak 

riskten ımutlak kaçın/ma duygu ve esprisinin ekonomimizi etkisi altında bulundurması. 
Bütün bu faktörler, bilhassa ekonominin büyümesinin hızlandığı bu som yıllarda, halk ta

sarruflarının .gayrimenkul piyasasına kaymasını hazırlıyan sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
§üphesiz söz konusu faktörlerin olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için bu faktörlerin bünye
lerinde yapılacak ekonomik, ımalî ve hukukî operasyonlara ihtiyaç vardır. Nitekim, sermaye piya
sası ikanun tasarısının hazırlanmış bulunması, devamlı olarak alınan iktisadi istikrar tedbirfleri, 
Hükümetin bu anlayışa paralel olarak takındığı açık ve kararlı tutumu gösteren örneklerdir. 
Nevar ki, bütün bunlar tek başına yeteri olmaktan uzak (kalmakta ve 'gayrimenıkuller üzerindeki 
spekülâsyonu durdurmak 'mümkün olamamaktac ir. Bu sebeple, tasarrufların olumlu sahalara kay-
dırılmasıyla ilgili iktisadi ortam, bir taraftan teşvik tedbirleri ve istikrar politikası yoliyle 'hazır
lanırken, öte yandan, spekülatif yatırımların cazibesini azaltmanın çareleri üzerinde de durul
maktadır. 

İşte bu tasarı, Türkiye'deki bina, arazi ve arsaların ivazlı veya ivazsız (veraset ve imftikal 
hariç) devir ve temlikinden doğan değer farklarını müterakki bir tarife ile vergilendirmeyi is
tihdaf etmektedir. Bu suretle, spekülatif karakterdeki gayrimenkul piyasasına tasarruflarım yö
nelmesinin önlenebileceği ve uzun süre arsaların elde tutulmasından kaynak alan gayrimenkul fi
yat artışlarınım muayyen bir ölçüde durdurulabileceği, düşünülmektedür. Bütün bu hususlara ilâve
ten bu verginin oldukça önemli bir hasılat değeri de olacaktır. 
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Mevzu : Vergiyi (doğuran olay : 
Madde 33. — Tasarının bu maddesi hükmü gereğince Türkiye'deki arazi, arsa ve binaların 

değerlerindeki artışlar, bunların devir ve temliki sırasında vergiye tabidir. Mevzun tâyin edilir
ken «gayrimıeniknller» denilmeyip «arazi, arsa ve bina» ibaresi kullanılmasının sebebi böy
le mıeokul hükmünde olan ve tapu sicilinde (müstakil ve daimd olmak üzere sayrı
ca kaydedilen hakların, vergimin mevzuu dışında bırakılmak istmilmesindendir. Şu ka-
darki, satış dışınida kalan sair tasarrufi (muamelelerle devir ve temlikin sağlanmaması ve dola-
yısiyle vergi ziyama sebebiyet verilmemesi için veraset yoliıyle vâki intikaller haricinde kalmak 
üzere bunların ivazsız bir şekilde devri ile karşılıklı olarak trampa edilmesi dahi vergi mevzuuna 
alınmıştır. 

Bina, arazi ve arsalar üzerindeki mülkiyet hakkının gerek satış suretiyle veya ivazsız bir 
tarzda devri, gerekse karşılıklı olarak trampa edilmesi, tapuda tescil ile vâki olacağına göre 
bunların değerlerindeki artış farkları dolayısiyle alınacak vergi »alacağının da tapudaki tescil ile 
doğacağı tabiîdir. 

Mükellef : 
Madde 34. — Bu ımadde hümlkünıe göre verginin (mükellefi bina, arazi ve arsaların mülkiyeti

ne sahip gerçek ve tüzel kişilerdir. Görüldüğü iı^ere burada tadadedilen gayrimenkullerin sa
dece, Medeni Kanuna 'göre tarifi yapılmış bulunan '«malikleri» bu verginin mükellefi olarak 
kabul -edilmiştir. Bu itibarla, meselâ bir gecekondu sahibi, tapu ile sahibi değilse bu (gayrimenku
lun devir ve temlikinden dolayı bu verginin mükellefi olmıyaeaktır. 

istisna ve muaflıklar : 
Madde 35. — Maddenin «a» fıkrasiyle genel ve (katma bütçeli dairelerle, il özıel idareleri 

belediyeler ve köyler vergiden ımuaf tutulmuşlardı}'. 
Diğer taraftan, maddenin '«ıb» ve «c» fıkraları ile iktisadi bakımdan zayıf olduklarından 

dolayı köyler bu vergi dışında bırakılmak istenmiş ve belediye sınırları ile mücavir saha dışın
da kalan yerlerdeki devir ve temliklerden doğan değer farklarının 30 000 lirası vergiden istisna 
edilmiştir. Belediye hudutları ve (mücavir saha içindeki vergilemeyi kolaylaştırmak ve pek cüzi 
değer artışlariyle vergi dairelerini meşgul etmemek için 5 000 liralık bir istisna haddi getirilmiştir. 

Matrah : 
Madde 36. — Tasarının bu maddesine göre; arazi, arsa ve binaların devir ve temliki dolayı

siyle elde olunacak, değerler ile bunların iktisap değerleri arasındaki fark verginin matra
hım teşkil 'etmektedir. .Ancak, iktisabolunduğu beyan edilen değer, o malın devir tarihindeki rayiç 
değerden aşağı olamıyacakttır. 

Veraset (Suretiyle vâki intikaller haricindeki ivazsız intikallerde isıe, bunların 7338 sayılı Ka
nuna ıgföre bulunacak değerlerin, iktisap değerlerine nazaran farkı bu verginin matrahını teşkil 
edecektir. 

Arazi, arsa ve binalann karşılıklı olarak trar;pa ledi'lmesinde bu verginin mevzuuna alındığı 
cihetle, trampada karşılıklı olarak her iki malikde ayrı ayrı vergi mükellefi olacak ve ayrı ayrı 
her gayrimenkulun trampa günündeki rayiç değerleriyle iktisap değerleri arasındaki fark bu ver
ginin ımatrahı olacaktır. 

İktisap maliyetinin tesbiti ; 
Madde 37. — Bu ımadde ile verginin matrahının hesaplanmasında önemli olan «iktisap mali

yeti» nin hangi esaslara göre bulunacağı hükme bağlanmıştır. 
Maddenin «a» fıkrasına göre; arazi, arsa ve binaların Emlâk Alım Vergisi matrahı olarak be

yan edilen değerleri, bunların «iktisap değeri» sayılacaktır. Mezkûr kanunun yürürlüğünden önce
ki tarihlerden ise «Tapu intikal Harcı» matrahı, iktisap değeri yerine kaim olacaktır. 

Ancak, Emlâk Alım Vergisi matrahı ihtilâf konusu olmuş ise kesinleşmiş matrahlar nazara alı
nacaktır. 
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Diğer taraftan, kanunda zikri geçen gayrimenkuller, vergiyi doğuran olaydan, yani devir ve 

temlik tarihinden 5 yıl ve daha önce iktisabedilmişlerse, bu takdirde son 5 yılda bina Arazi Ver
gisine matrah olmuş değerler, «iktisap maliyeti» yerine kaiim olacaktır. 

Matrahtan yapılacak tenziller : 
Madde 38. — Bu maddemin «a» fıkrasiyle arazi ve binanın, iktisabı için ödenen her türlü aynî 

vergilerle resim ve harçların ve faiz, Gider Vergisi, komilsyon gibi masrafların matrahtan tenzili 
kabul edilmiştir. 

Aynı maddenin «b» fıkrasiyle de ayrıca her yıl için iktisap maliyetinin % 5 i oranında hesap
lanacak götürü bir giderin gayrimenkulun yıpranma ve çeşitli giderler 'karşılığı olarak, matrahtan 
tenzili imkânı getirilmiştir. 

Verginin nistaeti : 
Madde 39. — Verginin nisıbeti, müterakki bür şekilde, matrah dilimlerine göre % 20, 40 ve 00 

olarak tcsibit edilmiş; bu suretle küçük miktarlardaki kıymet artışlarının büyük kıymet artışlarına 
nazaran daha az vergilendirilmesi sağlanmıştır. 

Tarh yeri : 
Madde 40. — Vergi, arsa, araaİ ve binanın tapuda kayıtlı bulunduğu yerin Maliye Vergi Dai

resince tarh olunacaktır. 
Beyan esası, beyannamenin şekli ve ödeme süresi : 
Madde 41. — Tasarının bu maddesinde, verginin mükellefin beyanına, müsteniden tarh oluna

cağı ve beyannamenin şekil ve muhtevasının ise Maliye Bakanlığınca tesbit edileceği hükme bağ
lanmıştır. 

Beyanname verme süresi, devir ve temlikin tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay olup, vergi
nin ödenmesi de yine bu müddet içerisinde ilgili vergi dairesine yapılacaktır. 

Verginin teminatı : 
Madde 42. — Bu madde ile «Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi» teminat altına alınmıştır. Ver

gimin mükellefi, gayrimenkulu satan olduğu cihetle, devir ve temliki sırasında satıcının eline ge
çen meblâğın % 10 unun verginin teminatı ola/ak; bir bildirini ile ilgili vergi daİ!esline yatırılması 
mecburi tutulmuştur. 

Asgari Vergi : 
Madde 43. — Vergi, müterakki nis'bet üzerinden alındığı cihetle, mükellefloıLiı a.sa, arazi ve 

binaların kısım kısım veya hisseli olarak satmaları halinde düşük nisbetler uygulanarak bu hal 
ise vergi ziyama sebebiyet verecektir. 

Bu halin önlenmesi maksadiyle, bu maddede vergiye mevzu olan gayrimenkullcılin hisse üzenin
den veya taksim veya ifraz suretiyle kısım kısım devir ve temliki halinde, bu gayrimenkulun tü
müne alt rayiç bedel ile yine tümüne ait iktisap değeri arasındaki! fark üzerinden verginin hesap
lanacağı ve bu vergiden hisseli olarak satılan gayrimenkul kısmına isabet edecek verginin tenasüp
le bulunacağı ve bunun asgaıd vergiyi teşkil edeceği hükme 'bağlanmıştır. 

Çeşitli hükümler : 
Mahsup ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanması. : 
Madde 44. — Tasarının hu madde-iine göre tescil sırasında mükelleften alınacak vergi temina

tından, bilâhara kesinleşen vergi mahsubedilecek ve fazlası, bir yıl içinde müracaat etmesi hallinde 
mükellefe iade olunacaktır. 

Ayrıca bu kanuna göre vergiye tabi değer faiklarının Gelir veya Kurumlar Vergilinin (mev
zuuna girmesi halinde vergi teminatı alınmakla iktıifa olunacağı ve ıbunun Gelir veya Kurumlar 
Verıgisiınden mahsübe'dileceği 'hükme 'bağlanmış 'bıüunirııaktadır. 

Madde 45. — Bu maddeye göre, (bu kanunda yazılı esaslar .mahfuz olmak üzere Vergi Usul 
Kanunu 'hükümleri ile Elmlâ'k Ahim Vergisi Kanununun 12, 13, 14 ve 15 nci ımaidıdellcri hükümleri 
bu vergi hakkında ;da uygulanacaktır. 
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Tapu memurlarının görevi : 
Malide 46. — Emlâk Alım Vengisnnlde olduğu gibi, bu vergide de tapu memurları, kıymet ar

tışı Vergisi karşılığı olarak madde gereğince 'alınan vergi teminatının ilgili vergi dairesine yatı
rıldığını 'gösteren makbuz ibraz edilmedikçe, tapu tciscil ıLşlemini yapmayacaklardır. Bu teiminatın 
yatırılmasından önce muamele yaıpan tapu memurları ise vergi teminatının ödenmesinden mükel
leflerle birlikte ımütcsiclsilen sorumlu 'o'laeaklardu'. Ancak bu memurların, ödedikleri meblâğlar 
•için 'mükelleflere rücu edebilecekleri izahtan varestedir. 

IV. - Spor - Toto Vergisi 

'Tasarının ıdiörldüncü kııslmmda, Spor - Toto Vergisi adı ile yeni bir vergi ihdas olunmuştur. 
Tasarının 47 nei maddesine göre. verginin mevzuu iSpor - Toto .oyunudur. Verginin mükellefi, 

Spor - Totıo İdaresi olup, taslarının 49 ncıı maddesine güre, vergi, tarifddeki ücret üzerinden alına
caktır. 

Vergi nislbeti % 20'dûr. 
Tasarının 51, 52 ve 53 ncü maddeleri bu verginin tarth ve ödenmesiyle ilgili süre ve usulleri dü-

zenlem/ektedir. 

V. - Gider Vergileri 

1. Tasarının '54 ncü maddesü ile 13 'Temmuz 1056 gün ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
nun 4 ncü maddesinin (a) 'bendi kaldırılmış v'e (g) benUi değiştirilmiştir. 

(a) bendinin kaldırılması ile, II ncıi taiblomun 3, 4, S ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı vasıta, alet, 
makina, cihaz ve maTzıdmelerine ait istisna kaldırılmış bulunmaktadır. 

(g) 'bendindeki değişiklıikle, II nicıi tablo ile vergiye talbi tutulmuş bulunan seramik mamulle-
rinldcki istisnaya açıklık verilmek isteniîlmıLştiir. Tatlbi'katta ımeydana çıkan tereddütleri izale etmek 
gayesi ile, vazo, 'duvar tabağı ve heyke'lcik 'gibi r,e.raimıiiktcn mamul süis eşyasının vasıfları isayıl-
ma'k suretiyle, istisna hükmüne, kanunun maksadma uygun açıklık verillmiş bulunmaktaldır. 

2. Tasarının 55 nei maddesi ile, kanunun 13 ncü maddasine, montaj yolu ile yapılan imalâtta 
mükellefi tesbit eden bir fıkra 'eklenmiştdr. Zira aynı kanunun 4 ncü maddesinin (a) 'bendindeki 
istisna hükmü bu kanunun 1 nei maddesıi ile kal İvrıllmakla, montaj yolu ile imal olunan bâzı mad
deler vergı'ıye tabi tutulmuş olmakta vie kanunun ''3 ncü maddesinde, 'bu nevi ima'lâtta., mükellefi 
açıklıkta gösteren 'bir hüküim bulunmamaktadır. 

Ek fıkra, bu boşluğu doldurmaktadır. 
3. Tasarının 56 ncı maddesi ile yapılan değişiklikte, kanunun değişik 14 ncü maddesinde 

evvelce saf sıklet üzerimden vergilendirilen ıglikozıın ve tekel dışındaki içkilerin satış bedeli 
üzerinden vergilendirileceği derpiş olunmuştur. 

Ayrıca, başkaları hesabına montaj yoliy.le imrd edilecek II sayılı Tablodaki maddelerde, mat
rahın V. U. Kanununa göre bulunacak emsal bedeli olduğunu belirten bir fıkna eklenmiştir. 

4. Gılikozutn ve tekel dışı içkilerin kıymet esasına göre vergilendirilmesini sağlamak 
maksadiyle, Kanunun değişik 24 ıncü maddesine göre vergilendirilen glikoz ve Tekel dışı 
içkiler tasarının 57 nei maddesi ile bu fıkra şi-ı:nulündeın çıkarılmıştır. 

Böylece, glikozun ve Tekel dışı içkilerin ge" ek dâhilde1 ve gerekse ithalde kıymet esasıma 
göre vergilendirilmesi öngörülmektedir. 

5. Tasarının 58 nei maddesi ile kanunun 27 nei maddesinin sonuna, II sayılı tablomun 3, 5, 6 
pozisyonlarındaki mamuller ile I sayılı tablomun 9/B, C, D ve E pozisyonlarındaki camlar için 
ilk madde indiriminin uygulammıyacağma dair bir fıkra eklenmiştir. 

Bilindiği gibi, II sıayılı Tablo mamuller Tablosudur. 
68Ö2 sayılı Gider Vergileri Kanununun, 4 ıncü maddesinin 482 sayılı Kanunla değişik (a) 

bendi ile mamuller Tablosunda kayıtlı taşıtlar, so.̂ l cihazları ve levazımı, fotoğraf ve sinema ma
kina ve levazımı vergiden istisna edilmiş bulunmakta idi. 1969 İcra plânımda uygulama tedbir-
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1'eıi meyanmda, keza İ970' programında, ilk gelişme safhasını tamamlıyam ve belli bir üretim 
seviyesine ulaşan endüstri mamullerinin ve lüks mahiyetteki maddelerin gider vergilerine tâbi 
tutulması sağlamımaktadır. I I sayılı Tablonun 3, 5 ve 6 inci pozisyonlarında1 yazılı ve yukarıda1 

zikredilen mamullerin gerek istihsalinde ve gerekse bu mamullere olan talepte son yıllarda 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu itibarla bu mamullerin vergiye tâbi tutulması ve vergi
nin bir «satışl vergisi» istikafmetinde geliştirilmesi öngörülmüştür. ıMamuller Tabıl'osunum bu 
istikamette geliştirilmesi ve gerekse fiskal gaye ile anılan maddeler için ilk madde indiriminin 
uygulanmaması teklif edilmiştir. 

6. Tasarının 59 mcu maddesi ile kanunun değişik 33 ıncü maddesindeki Banka ve Sigorta mua-
meleileri Vergisinin nisbeti, % 20 den % 25 e yükseltilmiştir. Kambiyo imuameıl elerinde matra
hın onbinde dört buçuğu olan ınisbet onbinde beş yapılmıştır. Ancak T. C. Merkez Bankası 
ile: bankalar arasındaki reeskont mua'meleleri nispet, artırılmasının dışında bırakılmıştır. 

7. Tasarının 62 ve 63 ncü maddeleriyle' aynı, kanunun 36 inci maddesinin ikinci ve 37 nci 
maddesinin 1 nci fıkralarına «veya belli bir süre» ibaresi eklenmiştir. 

8. Tasarının 66 nci maddesi ile kanunun 43 ncü maddesinde yazılı PTT hizmetleri Vergisi-
nıîn % 10 'olan nisbeti, posta hizmetleri için % 8, telgraf hizmetleri için % 10; telefon hizmet
leri için ise % 15 olarak yeniden tesbit edilmiştir. 

9. Tasarının 67 inci maddesi ile bina inşaatlarından 'Gider Vergisi alınmasını düzenliyen 
ek - 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri ihtiva eden II I ncü kısım eklenmiş, ve kısımlar arasındaki 
müşterek hükümlerle ilgili I I I ncü kısım IV ıncü kısım olarak değiştirilmiştir. 

10. Tasarının 68 inci maddesi! ile, aynı kanunun 45 nci maddesinle Bina İnşaat Vergisi ile 
ilgili ibeyanı düzenıliyen bir fıkra eklenmiştir. 

11. Tasarının 69 ncu maddesi ile1 aynı kamunun 47 nci maddesinle Bina ve İnşaat Vergisine 
ait beyammamenin verilme süre ve yerini tâyin eden (g) fıkrası eklenmiştir. 

12. Tasarının 70 nci maddesi ile belediye ve tapu m,emurlarmm görevlerini ve sorumlulukla
rını tanzim eden Ek 1 ve 2 nci maddeler eklenmiştir. 

13. Tasarının 72 ilâ 80 nci maddelerinde kanuna bağlı I, II . III. sayılı tablolarda yazıh 
olup, yurt içi talebi yüksek ve spekülatif kazançlara imkân veren bâzı maddelerin vergi had ve 
nisbeti erinde değişiklikler yapılmıştır. 

Tasarının 72 nci maddesi ile sıvılandırılmış petrol gazı (LPıG) ile ilgili vergi haddi 25 kuruşa 
çıkarılmıştır. 

I sayılı tablonun 9 No. lu pozisyonu tasarının 32 nci maddesi ile A, B, C, D ve E gruplarına 
ayrılmış, ilk istihsal mahsulü camlar daha düşük bir nisbcte tabi tutulmuş ve eski ı% 20 nisbeti 
% 30 a çıkarılmıştır. !B, :C, 'D ve E grupundaki camlar ise daha ziyade lüks inşaat ve kuruluşlar
da kullanılan maddeler olduğundan, bu maddelere, daha yüksek nisbetler uygulanmıştır. 

Tasarının 74 ncü maddesi ile I I sayılı tablorun 3 ncü pozisyonunun (c) bendinde kamyonet
ler için kayıtlı «Yük taşımaya mahsus olanlar hariç» ibaresi kaldırılmış ve bu suretle yük taşı
maya mahsus kamyonetler de vergi şümulüne alınmıştır. Böylece taşıtlar arasında, vergiye tabi 
olma yönünden, eşitlik sağlanmıştır. 

Tasarının 75 nci maddesi ile, I I sayılı tablonun 5 nci pozisyonuna, (e) bendi ilâve edilmiş ve 
bu ilâve ile her türlü televizyon !% 25 oranında vergiye tabi tutulmuştur. 

Böylece televizyon gerek dâhilde ve gerekse ithalde % 25 oranında vergilendirilmiş olacaktır. 
Tasarının 76 nci maddesi ile II sayılı tablonun 7 nci pozisyonuna (c) ve (d) bendleri eklen

miştir. 
Buna göre seramikten döşemelik veya kaplamalık karolar ve benzerleri % 35 ve % 40 oranla

rında vergilendirilmektedir. 
Mezkûr mamullerin, daha ziyade lüks inşaatta kullanıldığı göz önünde bulundurularak 1970 

program tedbirleri dâhilinde, bu değişiklik yapılmış bulunmaktadır. 
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Tasarının 60 neı maddesiyle 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 . 1 . 1961 gün ve 21Ö sa
yılı Kanunla değişik 34 ncü maddesi Batman - İskenderun petrol boru hattının inşaası ve işlet
meye açılması ile hampetrol nakliye giderlerinde sağlanan menfaatin yerli hampetrol himaye 
marjında meydana getirdiği yükselmeyi azaltmak böylece kara ve demiryoluyla nakledilen yerli 
hampetrolle petrol boru hattı ile nakledilen yerli l»ampetrol arasında himaye marjı bakımından 
doııge sağlamak amaciyle değiştirilmiş ve maddeye «petrol boru hatları ile yapılacak yerli ham
petrol nakliyatının da nakliyat vergisine tabi olmasını saglıyaeak petrol boru hatları ile yapılan 
yerli hampetrol taşımaları» ibaresi ilâve edilmiştir. Buna göre 'Türkiye sınırları içinde bulunan 
petrol boru hatları ile yapılacak yerli hampetrol taşımaları bu verginin mevzuuna girecek Türki
ye sınırları dışında bulunup da Türkiye'deki bir petrol boru hattı ile iltisakı bulunan petrol boru 
hatları ile yapılan taşımalarla bizzat Türkiye sınırları içinde bulunan petrol boru hatlarında ya
pılan yabancı menşeli hampetrol taşımaları bu verginin mevzuuna girmiyeceketir. Zira bu vergi--
nin ihdasından amaç petrol hattı sebebiyle yerli İmmpetrolün himaye marjında meydana gelen 
aıtışm giderilmesi kara ve demiryolundan nakledilen yerli hampetrolle petrol boru hattından 
nakledilen yerli hampetrolün himaye marjlarının eşit seviyede tutulmasıdır. 

Kaldı ki, demiryolu ile yapılmakta olan hampetrol taşımaları öteden beri Nakliyat Vergisine 
de tabi bulunmakta, böylece hampetrol taşımaları karayolu, demiryolu veya petrol boru hattı ile 
yapıldıklarına göre ayrı ayrı taşıma giderleri yüküne ve himaye marjlarına sahip bulunmaktadır. 

Tasarının 61 nci maddesiyle 6802 sayılı Gideı- Vergileri Kanununun 4 . 1 . 1961 gün ve 210 sa
yılı Kanunla ıdeğişik 35 nci maddesi birinci fıkrası petrol boru hatlarında yapılan yerli hampetrol 
taşımalarından hangilerinin vergiden müstesna olacağını göstermek amaciyle değiştirilmiş ve 
maddeye bir (k) bendi eklenmiştir. 

Buna göre 35 nci madde metninde yer alan (a) bendine göre ücretsiz yerli hampetrol taşıma
ları yani petrol boru hattı belge sahibinin bu hattan naklettiği kendine ait yerli hampetrol ver
giye tabi olmayacaktır. 

Yani bu petrol hakkı sahibinin kendi hampetrolünü yine İkendine ait bir petrol boru hattı 
ile taşıması bu vergiden müstesnadır. Bir başka ifade ile petrol boru hattı belge sahibi (yani 
taşıyıcı) bir başkasına ait hampetrolü (yani taşıtana ait haımpetrolü) 'kendi boru hattı ile taşı
dığı takdirde bu taşıma nakliyat vergisine tabi olacaktır. 

Bu istisna esasen 35 nci (maddenin bugünkü şeklinde (a) bendi hükmü dle sağlanmaktadır. 
Maddeye yeniden ilâve edilen (k) bendi ile anapetrol boru hattına iltisak halinde bulunan tali 
derecedeki petrol boru hatları ile yapılan taşımaların vergiden istisna edilmesi böylece bir defa 
talıi boru hatları, bir defa ıda anabo<ru hattı ile yapılan taşımanın vergilendirilmesi suretiyle 
mükerrer vergilen dinmenin önlenmesi sağlanmıştır;, 

Bu istisnanın ikinci (maksadı ise tali derecedeki petrol boru hatları ile yapılan kısa me
safeli hampetrol taşımalarının vergiden istinsna edilerek petrol boru hattının uzun mesafeli 
taşımalarda sağladığı munzam avantajın giderilmesi hedefinin dışında bırakılmasıdır. 

Tasarının 62 ncü (maddesiyle 6802 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1964 'gün ve 482 ısayılı Kanunla deği
şik 36 nci maddesi • petrol boru hatlarında yapılan yerli hampetrol taşımalarının tabi olacağı nak
liyat vergisi mükellefinin kim olacağını tâyin etmek amaciyle değiştirilmiştir. 

Mükellefin tâyinine esas alman «Petrol boru hatlarını iletenler» tâbiri «petrol boru hattı 
belge sahibi taşıyıcılar» (olarak tarif edilmiş böylece petrol Kanunundaki esaslara paralellik sağ
lanmıştır. 

Tasarının 63 ncü maddesiyle 802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 37 nci maddesi petrol 
boru hatlarında yapılan yerli hampetrol taşımalarının tabi olacağı nakliyat vergisinin matra
hını tâyin etmek için değiştirilmiş ve maddeye «petrol boru hatları ile yapılan taşımalarda 
taşınan yerli ham petrolün varil olarak (miktarıdır» ibaresi dâhil edilmiştir. 

Bu ibareden de anlaşılacağı gibi petrol. boı-u hatları ile taşınan yerli hampetrol (miktarı üze
rinden) spesifik olarak nakliyat vergisine tabi olacaktır. 
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Burada nispî vergi yerine spesifik verg>i esasının kabul edilmesinden maksat boru hattı ücret 
tarifelerinin taşıtanın taşıttığı hampetrolürı miktarına göre değişiklik arz etmesi ve verginin üc
ret tarifesi üzerimden nispî olarakalınması halinde petrol boru hatlarının (inşası sebebiyle yerli petro
lün himaye marjında husule gelen munzam avantajın kapsanmasma imkân kalmıyacağı, bin netice 
taşıtanlara naklettâr diki eni hampetrol miktarla mı m taiıavvülü ölçüsünde farklı yük tahmil edil
miş ve eşitliğin bozulmuş olacağı hususudur. 

Tasarının 64 ncü ımaddesiyle 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 . 3 . 1969 gün ve 1137 
sayılı Kanunla değişik 38 nci maddesi ve ımıaddc ımatlabı, petrol boru hatları ile yapılacak yerli 
hampetrol taşımalarının spesifik bir vergiye tabi olmıası sebebiyle «Vei'gi nisbet ve hadleri» ibare
lerinin ilâvesi maksadiyle değiştirilmiş ve vergi hıaddinin ne olduğunu göstermek amaciyle de 
maddeye (III) ncü bend eklenmiştir. 

.Tasarının 65 nci maddesiyle 6802 sayılı Kamına mükerrer bir 38 nci madde getirilmektedir. 
Bu /maddenin getirilmesinden ımaksat 6326 sayılı Petrol Kanununun 6558 sayılı Kanunla de

ğişik 111 nci maddesinin böyle bir vergi ihdasına hüküm taşımasıdır. Bu madde ıllo petrol Kanu
nunun 111 ııci maddesi hükmü kaldırılmakta sadece bu hükıme bir istisna getirilmektedir. 

Tasarının 71 nci maddesiyle 6802 sayılı d:der Vergileri Kanununun 27 . 3 . 1969 gün ve 1137 
sayılı Kanunla muaddel 47 ned maddesi (c) bendine «Petrol, boru hattı belge sahipleri» ibaresi 
eklenımekle petrol boru hattı nakliyat vergisi beyannamesini verme süresi 45 gün olarak tâyin 
edilmiştir. 

Tasarının 77, 78, 79 ve 80 nci maddeleri ile Gider Vergileri Kanununa bağlı III sayılı tabloda 
bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

Tabloya kola özütleri ile bâzı alkolsüz içkiler ilâve edildiğinden., tablonun başlığı bu ilâvelere 
göre değiştirilmiştir;. 

Tekel dışındaki içkilerle, 'glikoza ölçü esasına göre uygulanan vergi hadleri kıymet esasına 
çevrilmiştir. Bilindiği gibii geçen yıl Tekele tabi .mıaddeler 1137 sayılı Kanunla Gider Vergilcıi 
Kanununun şümulüne alınıp kıymet esasına göre vergi oranları t es bit edilımişti. Bu. değişiklikle 
tekel dışındaki maddelerle .tekele tabi maddeler aynı esasa göre vergilendirilmiş olacaktır. Diğer 
taraftıaıı bu değişiklikle, Tekel İdaresi tarafından istihsal olunan bira ile özel isek t ör tarafından 
istihsal olunan bira üzerindeki vergi yükü eşit hale getirilmişin'. 

Tabloya ayrıca, her çeşit kolalı içkilerle, kolalı içlki imiaılinde kullanılan özaitler ilâve oilun-
mıişibur. 

Tasıarıınm 81 nci maddesi ile 'aynı kamuna Bina inşaat Vergisinin nisbet ve hadlerini göste
ren V sayılı tablo elkılenmiştir. 

VI - Emlâk Alım Vergisi 

1. Bilindiği üzere, Emlâk Ahım Vergisinin mevzaıu, esas itibariyle, ivaz karşılığında Türki
ye'deki gayrimıeırikullerin ilktisabıdır. Bu hükme göre- bir gayrimenlkulü' saftuıalaıı Gcimse, satış be
deli üzerindeın Emlâk Alım Vergisi ödemektedir. Ancak bu hükmün tatbikatında,, binayı veya bil
inin bağımsız bölümlerini bir başkasından satınalanla, kendisine ait veya satirimi di ğı arsa veya bina 
üzeninde inşaat yapıırıaık veya yaptırmak suretiyle bina veya kat cdiımeııler arasında ödenen vergi 
baknnmdan faılklılıklar idoğmustur. Şöyle ki arsayı alan şahıs arsa değıori üzerinden vergiyi 
ödedikten sonna, tapuda cins tashihi yaptırmakta ve bu muamele do.] ayı siyle Harçlar Kanamama 
göre sadece % 04 hare ödemekte idi. Bu durum yüzünden inşaat yapıp satanlar, önce arsayı 
satıp, inşaat tamıamılaındılkt'am sonra % 01 tashih harcı ödemek suretiyle yeni inşaat; üzerinden 
ödenecek % 070 Eımllâk Alım Vergisinden Ikaçınıma'k imkânını, alıcılara sağlamaktaydı. 

Bu boşluğu Harçlar Kanunundaki cins ve kayıt tashihi harçlarının nisb etini artırmak sure
tiyle, doldaırmalk, 'aynı kanunun bünyesi itibariyle mümkün olmamaktadır. 

Yıııkardaki nedenlerle, Emlâik Alım Vergisinin (mevzuuna, ansa veya (hima üzerinde, inşa veya 
tadil yeılu ile binalara, bağımsız bölümler ve katlar meydaina getirilmesi de Idâihil lediimişftir. 
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2. Tasarının mütaakıp ımaddeleriyle, mevzuundaki bu değişikliğe göre, mükellef, matrah, ra
yiç bedel, ödeme, tapu ve ilgili memurlarının sorumlulukları ve Vergi Dairesine verieelecck bilgi
ler ile ilgili hükümlerde gereken değişiklikler ve ilâveler yapılmıştır. 

VII - Veraset ve İntikal Vergisi 

(Bilindiği üzere, 7338 sayılı Kanunun 1-4 ncü maddesinde, Veraset ve Intikla Vergisinin mü
kellef tarafından verilen beyanname üzerine ta rh olunacağına dair hüküm bulunmasına rağmen, 
tarhiyat, bir idari tahkikatı mütaakıp, genellikle bir iki yıllık bir gecikme ile yapılabilmektedir. 
Bu hal verginin tahsilini uzun yıllar geciktirmek te ve Hazinenin nakit durumuna olumsuz bir et
ki yapm'aktadır. 

Yukarda kısaca açıklanan bu durumun düzeltilebilmesi için verginin mükellef beyanı üzerine 
tarh ve tahsil edilmesi gerekmekte ve bunun için de bir ilk tarhiyat müessesesine lüzum hâsıl ol
maktadır. 

Hazırlanan bu tasarı ile, verginin matrahı, yine, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa 
göre bulunan değerleri olacaktır. Ancak, mükellefler ilerde kısaca izahı yapılacak objektif öl
çüleri kullanmak ve Vergi Usul Kanunundan faydalanmak suretiyle kendilerine intikal eden mal
ları değerliyecekl erdir. 'Bu değerler üzerinden tanzim edilecek beyannameler vergi dairesin© 
tevdi olunacak ve beyan üzerinde başkaca bir araştırma yapılmaksızın verginin tarhı cihetine 
gidilecektir. 

Diğer taraftan, ilk tarhiyatı mütaakıp, intik al eden malların Vergi Usul Kanununa göre bu
lunacak değerlerine göre mükellefler adına ikm'alen ve esas itibariyle cezasız vergi tarh oluna
caktır. 

Tasarının 95 nci maddesiyle, mükelleflerin ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere beyan ede
cekleri malların değerlenmesi basit bir esasa bağlanmıştır. 

Şöyle Udi : 
1. Mükellefler, ticari sermaye olarak, murisle ilgili işletmenin ölümün vııkubulduğu yıl

dan önceki takvim yılı itibariyle çıkarılmış bilançosuna göre öz sermayeyi beyan edeceklerdir. 
Mükellefler isterlerse bilançoyu ölüm tarihi es'as alınmak suretiyle de düzenliyeceklerdir. 

İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye 
olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan olunacaktır. 

Öz sermaye veya ticari varlığın tesbitinde, mükellefler, bu tasarıyla Veraset ve intikal Vergisi 
Kanununun 10 ncu m'addesine getirilen yeni esaslardan, bu maddede hüküm olmıyan hallerde de 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci 
bölümündeki hükümlerinden faydalanacaklardır. 

2. Ticari işletmeye dâhil olsun olmasın gayri menkûllerle menkûl mallar ve gemiler rayiç be
delle değerlenecektir. 

3. Borsada kayıtlı olan hissıe senetleri, ölüm tarihinden evvel 3 yıl içindeki en son muamele 
değeri ile, borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı ise veya kayıtlı olup da ölümden önceki 3 yıl 
içinde muamele görmemiş ise itibari değerle, değerlenecektir. 

4. Tahvilleri; 213 sayılı Kanunun 281 nci maddesindeki hükme istinaden değerienecektir. 
5. Yabancı paralar; borsa rayici ile, borsada r'ayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit olu

nacak kura göre değerlenecektir. 
6. Tescile tabi bilûmum hakların değeri, tesisleri sırasında tapu ısicilinde kaydedilen değer 

olacak, tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dışındaki bilûmum haklar ilk tarhiyat 
sırasında mükelleflerce değerlendirilmiyeeektir. 

Mükelleflerin ilk tarhiyatta nazara alınmak üz ere bu maddedeki esaslara göre beyan edecekleri 
miktar ile idarece aynı ölçülere göre yapılacak değerleme arasında bir fark bulunursa bu farka 
ait vergi kusur cezalı olarak tarh edilecektir. 
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Mükelleflerin rayiç bedel 'takdirinde yanılabilecekleri düşüncesiyle gayrimenkûllere ilişkin de
ğerlemelerde % 50 ye kadar fark için bir ceza uy gulanmıyaoak, bu farktan fazlası için kusur ce
zalı vergi tarh edilecektir. 

Tasarının 96 ncı maddesinin getirdiği hükümle gayıimenkûllerin 10 yıllık kira ile mukayese 
edilerek bulunan rayiç değeri yerine, intikal tarihindeki rayiç değeri (alım - satım bedeli) esas 
alınacak ve vergi matrahı buna göre düzenlenecektir. 

VIII - Damga Vergisi : 
1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna eklenen 

hüküm ile, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması hali de aynı miktar veya nisbette vergiye 
tabi tutulmuştur. Hernekadar mezkûr kanunun 2 nci maddesindeki «kâğıtların hükümlerinin ye
nilenmesine, uzatılmasına ilişkin mektup ve ışerh de Damga Vergisine tabidir.» hükmüne istinaden, 
mukavelenamelerin müddetlerinin uzatılması esasen vergiye tabi tutulmakta ise de, tatbikata 
vuzuh vermek bakımından, tasarıya mezkûr fıkra hükmü eklenmiştir. 

Noterlerde tanzim edilen kâğıtların Damga Vergisi mükellefiyeti, bu kâğıtlara damga pulu ya
pıştırılması suretiyle yerine getirilmektedir. Ancak, tetkik elemanlarınca Noterler nezdinde ya
pılan incelemelerde, pulların mükelleflerin ellerindeki asıl nüshalara yapıştırılmış olması sebebiyle 
kontrol sağlanamamakta ve mükelleflerin ellerindeki pullu nüshaların bulunması ise mümlkıüu 'ol
mamaktadır. işte Ibu mahzuru önlemek, tetkik elemanlarınca Damıga Vergisi mükellefiyetinin 
yerine getirilip getirilmediğinin her zaman kontrol edilebilmesini sağlamak maksadiyle, kanunun 
16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının sonuna bir fıkra eklenmiş ve noterlerde düzenlenecek kâğıt
ların Damga Vergisinin pul yapıştırılması şekliyle ödenmesi de bu pulların kâğıtların noterlerde 
kalan kopyalarına yapıştırılması, kabul edilmiştir. 

Kamunun 17, 18 ve 19 ncu maddelerinde; bâzı nevi kâğıtların Damga Vergisinin gerek kâğıt
lara basılı damıga konulması gerek makbuz verilmesi, gerekse istihkaktan kesinti şekliyle ödenmesi 
hususu, Maliye Balkanlığıııdan müsaade istenilmesi şartına bağlanmıştır. Bu hükümlere göre de 
mükelleflerce müracaat vâki olmadığı takdirde Maliye Bakanlığınca, bâzı kâğıtlar için değişik 
ödetme şekilleri tâyin edilememektedir. 

Bu sebeple, insiyatifi Maliye Bakanlığı ellinle bu1!umduıtmak ve lüzulm görüldüğü ahvalde. bâzı 
nevi kâğıtların Damga Vergisinin ödenimesi şeklinin bakanlıkça ve müracaat vâki olmadan tâyin 
edi'lelbilımesıini sağlamak maksıadiiylte, tasarıya ımezkûr madde bükümleri konulmuştur. 

Kanunun '22 nci maddesinin «b» fıkrası nida ; makbuz karşılığı ödemelerde Damıga Vergisinin. 
Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı 'diğer hallerde, Bakanlığın müsaadeye ilişkin yazısının (mü
kelleflere tebliği tarihinde ödeneceğini âmirdir. Ancak mükellefler, müsaadenin kendilerine teb
liğ edildiği gün kâğıtların vergilendirilmesine ilişkin muameleleri tekemmül ettirip vergiyi yatıra-
mamaktadırlar. Bu (mükellefleri zaiman sıkışıklığından kurtarabilmek maksadiyle, mezkûr müddet 
uzatılmıştır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilen müsaade münferit kâğıda taallûk ediyorsa vergi, 
kâğrtdın düzenlenmesini mütaakıp yedi gün içinde ödenecek, ımüsaaldo devam'lı yerilmiş isıe bir ay
lık kâğıtlara ait vergi ertesi ayın yedinci günü ödenecektir. 

Ayrıca, Kanunun 22 nci maddesine eklenen «C» fıkrasiyle, Maliye Bakanlığının göstereceği 
lüzulm üzerine makbuz verilmesi şekliyle yapılacak ödemelerde bıir ay zarfında düzenlenecek kâ
ğıtların vergisinin ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar yatırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Şirket sermayelerinin artırılması halinde artırılan meblâğa hangi nisıbetlerin uygulanacağı ve 
artma halinde '250 000 liralık âzami haiddin aşılıp aşılimıyacağı hususunda, mor'i kanununda bir 
hüküm bulunmamaktadır. Konuya açıklık getirmek maksadiyle bu defa eklenen fıkrada şirket ser
mayesinin artırılması halinde, artırılan meblâğa kanundaki kademeli nisıbetlerin • yeniden ve ay
nen tatbik edileceği ve ayrıca 250 000 liralık haddin yeniden nazara alınacağı derpiş olunmuştur. 

Fesihnaımelerin ne şekilde vergiye tabi tutulacağına dair mer'i kanunda sarih bir büküm bu
lunmamaktadır. Kanunun 4 ncü maddesi hükmünün zorlanması suretiyle, fesilhnamıelerden de, 
atıf yaptıkları kâğıtların tabi olduğu vergi aynen alınmakta ve bu durum ilgililerin haklı şikâ~ 
yetlerini mucibolmakta idi. 
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Bu sebeple, (1) sayılı tablonun 1 numaralı bölümüne 6 No lu fıkra eklenmiş ve fesihnamelerin 
belli parayı ihtiva edip etmediklerine göre binde yarım nisbetinde veya m,aktuan 5 lira vergi 
alınması kabul edilmiştir. 

Resmî daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kâğıtlar vergiden müstesnadır. Kanuna 
bağlı (1) sayılı tablonun IV/1 . a fıkrası gereğince ise ilgilileri tarafından alman paralar için icra 
dairelerine verilen makbuzlar 25 kuruş vergiye tabidir. Bu hükümler muvacehesinde, icra daire
leri tarafından resmî daireler namma kişilere yapılan ödemeler karşılığında düzenlenen makbuz
ların maktuan 25 kuruş mu yoksa, binde 4 nisbetinde mi vergiye tabi tutulacağı hususunda tered
dütler hâsılolmaktadır. Kaldı ki, resm,î dairelerce japılan ödemeler binde 4 nisbetinde ödemeye ta
bi olduğuna göre, icra vasıtasiyle de olsa, resmî daireler namına yapılan ödemelerin her hal ve 
kârda '% 04 nisbetinde vergiye tabi tutulması iktiza eder. îşte tasarının 9 ucu maddesiyle kanun
daki bu noksanlık giderilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Damga Vergisi Kanununa bağlı (1) sayılı tablo yeniden düzenlenmek suretiyle 
değiştirilmiş ve çeşitli pozisyonların nisbet ve hadlerinde gerekli yükseltmeler yapılmıştır. 

IX - Harçlar Kanunu : 
Bu tasarı ile 2 sayılı tarifedeki nisbetler artırılmış bulunmaktadır. Diğer taraftan kanunun 

76 ncı maddesi, konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinden, 2 sayılı tarifedeki maktu 
harçların 6 misli olarak alınmasını âmirdir. Bu kere noter harçları ayrıca artırılmakta oldu
ğundan, yukarda zikri geçen 6 misil tatbiki çok görülmüş ve 4 e indirilmiştir. Ayrıca yurt dışında 
çalışan işçileri himaye maksadiyle evvelce ödedikleri harçların seviyesinde bir değişiklik yapılma
mıştır. Bunu temin için ise mezkûr nisbet 3 misli olarak kabul edilmiştir. 

Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin II - Maktu harçlar bölümünün 4. a fıkrasında defter tasdik 
harçları bakımından ticari defterler arasında bir fark gösterilmemiştir. 'Halbuki işletme defteri 
ile bilanço esasına göre tutulan defterler arasında ticari veya sınai varlığın hacmi bakımından 
bir fark olması icabeder. Bu nedenle, mezkûr 4. a fıkrasında bu tefrik yapılmış zikri geçen defter 
tasdikleri farklı harca tabi tutulmuştur. 

Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin, I - Tapu işlemleri bölümünün 3 sıra numarasında, mülkiyet
ten gayri aynî hakların kanuni ve mansup mirasçılara intikali hare mevzuuna alındığı halde, bu 
ne\?i hakların kanuni ve mansup mirasçılar dışnîdaki kimselere bağışlanması hare mevzuu dışında 
bırakıldığından bu defa mezkûr tarifenin 1/4 sıra numarasına gerekli ilâveler yapılmıştır. 

<(5) sayılı tarifenin I I I - Maktu harçlar bölümünün 3 sıra numarasında zikri geçen kâğıtlar-
daki imza ve mühürlerin sadece «metne şamil olmamak üzere» tasdiki hare mevzuuna alınmış bu
lunduğundan, bu kere mezkûr kâğıtlardaki imza ve mühürlerin «metne şamil olmak üzere» tasdi
ki de hare mevzuuna dâhil edilmiş ve bu hususta aynı sıra numarasına «b» fıkrası ilâve olun
muştur. 

ı(6) sayılı tarifenin 1/1 sıra numarasında; umuma mahsus müşterek pasaportlarla bunların 
müddetinin uzatılmasının yarı harca tabi tutulacağı derpiş olunmuş ise de bu kere yalnız öğret
men ve öğrencilerden kurulu gruplar tarafından alınan müşterek pasaportların yarı harca tabi 
tutulması uygun görülmüş ve mezkûr fıkra buna göre yeniden tanzim olunmuştur. Bu arada, umu
ma mahsus müşterek pasaportların da münferit pasaportlar gibi tam harca tabi tutulmasının ta-
sariyle sağlanması cihetine gidilmiştir. 

Diğer taraftan aynı tarifenin 1/2 sıra numarasının sonuna parantez içinde eklenen bir hüküm 
ile, pasaport harçlarına bu kere yapılması öngörülen artırmaların yurt dışındaki işçilere teşmil 
edilmemesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin 1/2 sıra numarasının «a» ve «c» bentlerinde zâkri geçen ih-
ıv & beratları ile munzam, ihtiralarm tescilinden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınmakta 
idi. Gerek mülga 5887 sayılı Kanunda, gerekse jabancı memleketlerde ihtira beratlarına ait har
cın her yıl için ayrı alındığı göz önünde bulundurularak, bu defa tasarı ile 'mezkûr harçların 
her yıl için ve yıllık taiksitler halinde muteber olduğu süreye göre alınmıası öngörülmüştür. 
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Diğer taraftan aynı tarifenin V/4 ve Vl /1 S'.VJ numaralarında bahsi g-eçcn tıbbi eczalar ve 
kimyevi maddeleri toptan satan (ticarethaneler ile oozan-o açanlardan alınacak ruhsat harçlarında 
100 000 den aşağı ve yukarı nüfusa göre 'alınacak Harçlar da ^kadomıelendirilmiş ve bu suretle bü-
jük şehir]erimizde bu harcın, diğer şehirlere1, nazaran daha fazla alınması sağlanmıştır. 

Bunlardan başka, kamuma bağlı tarifelerdeki harçlar, harcın nevi ve ımaihiyeti do naızara alına
rak, tasarıda gösterildiği üzere .bir miktar artırılmış 'bulunmaktadır. 

X - Değerli kâğıtlar : 
2.1 . 2 . 1963 tarih ve 210 sayılı değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı değerli 'kâğıtlar tablosu

nun muhtevası yenliden ıgözden geçirilmiş ve maktu tarifede gereken artırmalar yapılmıştır. 

XI - Çeşitli hükümler : 
Madde 117. — Bu madde ile 23 . 6 . 1965 tarih ve 634 sayılı Kanunun 55 ııöi maddesinin 

•«Bu 'kanuna göre, kat mülkiyeti ve 'kat intifakı kurulması, mülkiyetin başkasına devrini ihtiva 
etmedikçe her çeşit harç ve vergiden muaftır» K'klind'eıki birinci cümlesinde bulunan muafiyetin 
emlâk .alım vergisi için uyg-ulanmıyacağı bükme bağlanmıştır. 

Madde 1L8. — Bu madde ile tasarının 105 nci ımadd esinde yazılı (1) sayılı tablonun makbuz
lar' ve 'diğer Ikâğıtlar bölümünün 2/b pozisyonun.la .gösterilen vergi beyannamelerinden alınacak 
damga vergisıiniın bu tasarliyle artırılan hadlerine tekalbül eden miktarlar için 1970 imalı yılında 
ceza. iiıygulanmıyacağı .kabul 'edilmiştir. 

Madde 119. — Bu madde ile sanayide, tarımda kullanılan bir çok kimyevi maddenin ilk mad
desini 'to.j'kil ıcdon tuzun mezlkûr (maddelerin imal ve istihsaliyle iştigal 'öden sınai .müesseselerin 
maliyetlerini düşürcbilmieleıini, ithal mallariyle rekabet edebilmelerini ve memleket ihtiyacını 
karşılayabilecek kapasiteye erişebilmelerimi teminen tekel dışına çıkarılması ve Gider Vergisi dı
şında (bırakılması zaruri görülmüştür. 

Madde 120, 121. — Bu maddeler yürürlük ve yürütlmıeyi düzcnliycn muaddele rdir. 

Mesut Erez 
Maliye B.aıkanı 
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Geçici Komisyon Raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 15 . 6 . 1970 
Esas No. : 1/330 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 
1970 yılı bütçesi Mmamsman kanunu tasarısı Komisyonumuza havale buyrulmuş, Maliye Ba

kanlığı teımsilcisiniııı de iştirakiyle Komisyonumuz toplantılar akdederek tasarıyı tetkik ve müza
kere etmiş ve metinde yapılması uyun görülen değişiklikler aşağıda gerekçeleriyle arz edilmiş
tir. 

Tasarı on kısım halinde hazırlanmıştır. İlk dört kısımda Taşıt Alını vergisi, İşletme Vergisi Gay
rimenkul kıymet artışı Vergisi ve Spor - Toto Vergisi ınaimliyle dört yeni vergi 'ihdas olunmakta, diğer 
alitı kısımda ise mevcut vergi kanunlarımızda değişiklikler getirtmektedir; değişiklik getirilmek İste
nen vergi mevzuatımız Gider Vergileri Kanunu, Emlâk Alım Vergisi Kanunu, Veraset ve întdkal Ver
gisi Kanunu, Damga Vergisi Kamumu, Harçlar Kanunu ve Değerli Kâğıtlar Kanunudur. 

Tasarının başlığı, her hangi bir iltibasa meydan verilmemek ve tasarıyla getirilen vergi ted
birlerinin devamlılığını belirtmek aımaciyle «Finasmam kanunu tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. 

'Tasarı gerekçesinin genel kısmına Koımisyoınumuzca aynen iştirak edilmiştir. 

BİRİNCİ KISIM 

Taşıt Alını Vergisi 
Madde 1 ve 2. — Gerekçe ve maddelere aynen iştirak edilmiştir. 
Madde 3. — Madde başlığı madde hükmüne istisnai arın da dâhil edilmesi doilayısiyle «Mu

aflık ve istisnalar» şeklinde değiştirilmiştir. 
Aynı madde hükmüne, geçimini vasıta işletmek suretiyle sağlıyam1 profesyonel şoförlerin ta

şıt alımlarının vergiden istisna edilmesiyle, ilgili bir fıkrasiyle; karşılıklı olmak şartiyle diplo
matik muafiyete ilişkin bir fıkra eklenmesine karaır verilmiştir. 

Madde 4. — Bu ımaddedeki I ısayılı Tarifenin ilk sırasında yer alan 950 kilo ve daha aşağı 
ağırlıktaki taşıtların tasarıdaki vergi hadlerinde yüzde 50 oranında indirim yapılması, bun
ların daha ziyade mütevazı şartlarda yaşayanı şahısların kullanması hasebiyle uygun görülmüştür. 

1 Sayılı Tarifenin son iki sütununda, 11 yaşın üstündeki taşıtların alım - satım kabiliyet
lerimin azlığı ve tamir 'masraflarının yüksekliği gerekçesiyle metindetn çıkarılmıştır. Bu duruma 
göre 11 yaşın üstündeki taşıtların iktisabında Taşıt Alım Vergisi istenmiyeeektir. 

Madde 5. — Bu maddede yer alan II Sayılı Tarifede de son iki sütümün 4 ncü maddedeki 
gerekçeye istinaden çıkarılmasına karar veril niştir. 

Madde 6. — Bu maddedeki III Sayılı Tarifede yer alan üçüncü sütunu (12 - 20 yaşdaki ta
şıtlar) 4 ncü ımaddedeki gerekçeyle çıkarılmıştır. 

Madde 7 ve 8. — Tasarının gerekçe ve maddelerine aynen iştirak edilmiştir. 
Madde 9. — Bu (maddedeki, «Taşıt Vergisi» ibaresinin «Taşıt Alım Vergisi» şeklinde değişti

rilmesi, metne açıklık verilmesi bakımımdan yerinde görülmüştür. 
Madde 10. — Gerekçe ve maddeye aynen iştirak edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

İşletime Vergisi 

iBu kısımla ilgili g-erefcçenin giriş bölümü Komisyonumuz tarafından da uygun ©örülmüş ve 
aynen Yüksek Heyetinize arzı kararlaştırılmıştır. 

•Madde 11. — Perakende ıs atış yapan toptancıların durumlarıma ve perakende satış vesikaları 
ile malkinah kasaların kullanılış şeklinde uygulamada açıklık vermielk aımaciyle bu maddenin re
daksiyonu değiştirilmiştir. 
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Madde 12. — l>u maddede yer alan sakil ile eleri için muafiyet haddinin İÜ bin nüfus «İması 

şeklindeki tasarı küıkmü ımotinden 'çıkarılmış ve bu kasabalarda diğerleri gibi 20 bin nüfus şar-
tiyle ınıuafiyet kapsamına alınmıştır. Haksız rekabeti önleiınelk amaciyle bâzı eıtıııtia grupları sa
tışlarında nüfus kadidinin uygula ılımasına karar verilmiştir. 

Madde 13. — Onbirinci 'madde yerine birinci maddeye atıl' yapılması şeklindeki hata düzeltil-
'iniştir. Madde hükmü 'tasarımın onlbirinci maddesine atıf yapmaktadır. Aynı hata 14, 18, 19, 20, 
2:5, 27 ve Geçici 1 mei (maddelerde de yer aldığından adı geçen maddelerde de gerekli düzeltme 
yapılmıştır. 

Madde 14. — 13 ncü maddede ısıöz konusu d i ızelltme burada'da aynen yapılmıştır. 
Madde 15. — Kî. ve 17. — Tasarının gerekçe .e .maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — 13 .ncü ımiaddedeki düzeltime b u n d a da tıeikrarlanımıştır. 
Madde 1!). — Gerekçe ve maddeye 'aynen iştirak edilmliştir. 
'Madde 20. — 13 ncü ımaddcde söz konusu düzeltime bu rada da aynen yapılın ıştır. 
Madde 21 ve 22. — Maddeler ve gerekçeleri ;>ynen 'kabul edilmiştir. 
Madde 23. — 13 ncü maddede söz .konusu düzeltme burada da yapılmıştır. 
Madde 24, 25 ve 26. — Maddeler ve gerekçeleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 27. — 13 ıneü maddede söz konusu d üzeltnıc aynen burada da yapılmıştır. 
Madde 28. — Madde ve gercikçesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 29. — Tasarıda yer alan ve yetkili mahkemelerin tâyininde Adliye ve Maliye balkan

lı ki arın in müştereken hareket edeceklerine dair 1 dikilimden Maliye Uıaikanlığı çıkarılmış ve bu 
görev sadece Adalet Balkanlı gına verilmiştir; ayrıca Adliye tâ: İlini Adalet şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 30, 31, 32 ve 'Geçici 1 iiıcıi onaddeler— Muide ler ve gerekçeleri .aynen kabul edilmiştir. 

Ek 1. ntıımatfalı tablo 

Tablonun nisbeı.tlcr sütununun başlığında, 13 ncü ınıiaddede söz konusu düzeltime yapılmıştır. 
i nci pozisyondaki içkili lokantaların üçüncü sınıf vasfında olanları İşletime V'orgdsi kapsa/mı dı-
şs.nda, bırakıl m iş ve tabloda bu hususu belirtıeıı hüküm eklenmiştir. 

Galgılı 'lokantalarla ilgili nisbet ve hadler ayıi'eıı kabul edilmiştir. 
2 nci pozisyondaki çalgısız meyhanelerle ilgili nisbcıt ve hadler-aynen (kabul edilmiştir. 
.3> ncü pozisyondaki pastaneler tasarıdan çıkarılmıştı, r 
'Tasarıdalki 4 ncü pozisyonun ısıra numarası 3 olarak değiştirilmiş Ve .bahçe işletenlerin çalgılı 

Aasıfta olanlarının asgari vergi haddii 7 000 lira,(lan 6 000 liraya indirilmiştir. 
Tasarıdaki 5 nci pozisyon : Tablodan çıkarılmıştır. 
Lüks ve birinci sınıf kadın berberlerine taallûk vd^n İşletme Vergisi tasarıda, 10 bin asgari 

ve 50 bin, âzami hadlerle ve yüzde 15 nisbet üzeılnden yw 'almaktaydı. 
4 ncü Pozisyon : Tasarıdaki (i nci pozisyon e.ııp «i j ezik salonları ve benzeri yerler .işleten

ler» 'şeklinde değiştirilmiş ve tasarıdaki inisbet ve hadler aynen'kabul edilmiştir. 
5 mei Pozisyon : Tasarıdaki 7 nci pozisyon olup aynen kabul edilmiştir. 

iTa.sarida.kfi S nci Pozisyon : (Çalgısız birahaneler) Tablodan çıkarılmıştır. 
(i nci Pozisyon : Tasarıdaki 9 ıncu pozisyon olup '«.İçkisiz ve çalgısız» vasıftaki »gazinolar tab-

lou an çıkarılmıştır. 
7 nci Pozisyon : Tasarıdaki 10 nen pozisyon .olup çalgılı vasıftaki kır bahçeleri işletenlerin 

asgari vergi haddi 2 500 'liradan 3 000 liraya çıkarılmıştır. 
8 ,nci Pozisyon : Tasarının 11 nci pozisyon olup aynen kabul edilmiştir. 
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I numaralı tablo ile ilgili olarak Komisyonumuz temennileri : 
Aşağıda gösterilen iki hiz/met işletmesi nev'iuin do bu tabloya eklenmesi Komisyonumuzun te

mayülü olarak belirmiştir : 

İsletmenin nev'i 

Asgari vergi Âzami vergi 
haddi haddi 
(Tl.) (Tl.) 

— Bilûmum 'klüpler ve lokaller (spor 
klüplerinin istirahat mahalleri hariç) 
— Otel, motel ve mokamplar (Bele
diye. hudutları dışında kalıp da Ge
lir ve Kurumlar vergileri mükellefle
ri tarafından işletilen işletmeler) 
— Güzellik enstitüleri ve salonları 

6 000 

6 000 
20 000 

200 000 

120 000 
200 000 

Bu kanunun 11 nci maddesinin 
II nci fıkrasına göre ödenecek 

satış vergisi nis'betleri 
% 

15 

10 
15 

Ek II numaralı Tablo 

1, 2 ve 3 ncü pozisyonlar : Bu nevi işletmelerin meşkûk altın ve bilezik satışları halkımızın 
ananevi ve iktisadi temayülleri dikkate alnıarak İşletme V.ergisi kapsamından çıkarılmıştır. Bi
leziklerin sadece al'tnıdan mamul olanlarının satışının istisna edilmesi istihdaf olunmuştur. 

Tasarıdaki 4 ncü pozisyon : (Plaj işletenlere ilişkindir) Tablodan çıkarılmıştır. 
4 ncü Pozisyon : Taşandaki 5 nci pozisyon olup aymen kabul edilmiştir. 
5 nci Pozisyon : Tasarıdaki 6 nci pozisyon olup «içkili - çalgılı» lokantalar nev'i, «içkili ve 

çalgılı» şeklinde açıklığa kavuşturulmuştur. 
G nci Pozisyon : Tasarıdaki 7 nci pozisyon olup aynen kabul edilmiştir. 
7 nci Pozisyon : Tasarıdaki 10 ncıı pozisyon olup aynen kabul edilmiştir. 
8 nci Pozisyon : Buradaki «içkili - çalgılı» ibaresi «içkili ve çalgılı» şeklinde açıklığa kavuşturul

muştur. 
9 ncıı Pozisyon : Aynen kabul edilmiştir. 
10 ve 11 nci Pozisyonlar: Tasarıdaki 11 ve 12 nci pozisyonlar olup bunlardaki «içkili - çalgılı» 

ibaresi «İçkili ve çalgılı» şeklinde açıklığa kavuşturulmuştur. 
32 nci Pozisyon : Tasarıdaki 13 ncü pozisyon olup aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıdaki 14, 15 ve 1G numaralı pozisyonlar (çiçekçiler, şekerciler, deri elbise ve kadın çanta

larına ilişkindir.) Tablodan çıkarılmıştır. 
13 ncü Pozisyon : Tasarıdaki 17 nci pozisyon olup mütcvazi şartlar altında yaşıyan gelir grup

larının 'duıaımları dikkate alınarak (bin liraya kadar satışlar için yüzde 1 'uygulanır.) ibaresi ek
lenmiştir. 

Emtia nevinin sonuna «gurupu» ibaresi ilâve edilmiştir. 
14 ncü Pozisyon : Tasarıdaki 18 nci pozisyon olup gümüş eşya grupu şeklinde açıklığa kavuş

turulmuş ve nisbet yüzde 20 den 15 e indirilmiştir. 
15 nci Pozisyon: Tasarıdaki 19 ncıı pozisyon olup nisbet yüzde 25 ten 15 e indirilmiştir. Ayrıca fos 
bijuteri, mücevherat grupu şeklinde değişiklik yapılmıştır. 

1G nci Pozisyon : Tasarıdaki 21 nci pozisyon olup aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıdaki 22 nci Pozisyon : (Gözlük ve dürbüne ilişkin) tablodan çıkarılmıştır. 
17 nci Pozisyon : Tasarıdaki 23 ncü pozisyon olup oyuncak ve müzik aletleri tablodan çıkarıl

mış sadece oyun aletleri 'grupu şeklinde ve tasarıdaki yüzde 15 nis'beti üzeninden pozisyon kapsa
mında bırakılmıştır. 
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18 nc'i Pozisyon : Tasarıdaki 24 ncü pozisyon olup (kapı tokmağı, kilit, menteşe ve her nevi çi-
viyle ilgili toplam satışların 100 lirası için yüzde 1) nlisbctinin uygulanması, mütevazi gelir grup
larının ihtiyaçları dikkate alınarak Komisyonum uzca metne 'eklenmiştir. 

19 ncu Pozisyon : Tasarıdaki 25 nci pozisyon olup aynen kabul edilmiştir. 
20 nci Pozisyon : Tasarıdaki 26 ııcı pozisyon olup aynen kabul edilmiştir. 
Emtia n ev'inin sonuna «grupu» ibaresi eklenmiştir. 
21 nci Pozisyon : Tasarıdaki 27 nci pozisyon olup nisibeti yüzde 10 dan 5 e indirilnıiiştir. Mm ti a. 

nev'iniıı sonuna «grupu» ibaresi eklenmiştir. 
22 ncıi pozisyon : Tasarıdaki 28 nci pozisyon olup, emtia nev'i «her nevi kristal eşya» şeklinde 

değiştinilınv.ş ve nisbet aynen ıkabul edilmiştir. 
II - Numaralı tablo ile ilgili olarak Komisyonumuzun temennileri 

Aşağıda gösterilen üç işletme nevinin de bu tabloya eki emmesi Komisyonumuzun temayülü ola
rak beliıımiştıir :-

Satış vergisi 
İsletme nev'i ııisbeti % 

— Kokteyl salonları 15 
— Diskotekler 25 
— Her nevi televizyon 5 
Tabloların altına,, her iki tablo için de geçerli olmak üzere, işletme vergisine tabi mal ve hiz

metleri, işletime vergisine tabi olmıyan mal ve hizmetlerle birlikte faaliyet konusuna alındığı tak
dirde, bu gibi işletmelerde sadece vtergiye tabi mal ve hizımctlerun vergilendirileceğine dair bir not 
konulması uygun görülmüştür. Ticari hayatımızda tereddüt ve .karışıklıkları önlemek bakımın
dan böyle bir açıklık, faydalı ve zorunlu bulunmuştur. 

Ayrıca, yine her dki tabloya da şâmil olmak üzere her bir muamele için en az verginin 5 kuruş 
olacağı ve verginin hesaplanmasında 5 kuruştan .küçük .küsurların dikkate alınmıyacağma. dair 
bir hüküm tabloların altına eklenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KİSİM 

Gayrimenkul kıymet artışı vergisi 

Bu kısımla, ilgili gerekçemin başlangıç bölümü Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 
Madde 33. — Tasarı metnindeki (veraset yolu ile intikal hariç) istisnası, (Veraset yolu ile 

intikaller ve kanuni mirasçılarla yapılan şartlı veya şartsız hibeler kanuni mirasçılar arasında 
yapılan her nevi taksim ifraz, temlik veya trampalar ile müşterek malikler arasında yapılan 
taksim ve ifrazlar hariç) şeiklinde genişletilmiştir. Miıias müessesesine olan taırihî ve ıkültürel 
saygımız bu değişiklikte ırol oynamıştır. 

Madde 34. — Madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 35. — a) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

b) fıkrasındaki istisna haddi 30 bin liradan 40 bin liraya çıkarılmıştır; ayrıca bu istisna h/ad-
dinin, iktisadi şartların değişmesinde mükellefler bakımımdan cüzi bir hal almasını önlemek 
amaciyle ayrıca «İktisabolunan değerlerin yüzde 10 ıı da istisna hükmünün uygulanmasında 
mükelleflere bir alternatif olarak tanımıştır. Mükellefler bu İki istisna alternatifinden hangisii 
lehlerime ise ondan faydalanacaklardır. 

c) fıkrasında söz konusu sahaların içinde bulunup da ziraat arazisi olarak kullanılan gayri-
menkullerin. devir ve temlikinde değer farklarının 25 bin lirası veya iktisabolunan değerlerin 
yüzde 10 unu vergiden müstesna tutan bir hüküm fıkraya eklenmiştir. Mükellefler istisna had 
veya nisbetinden aynen (b) fıkrasında olduğu şekilde faydalanacaktır. 

Madde 3G. — Birinci fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
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ikinci fıkranın başlangıcına «Devir ve temlik karşılığında» ifadesi eklenerek fıkra hük
müne açıklık getirilmiştir. 

Üçüncü fıkra hükmü, 
ivazsız devir ve temlik halinde matrahın, gayrimenkullerin «Devir ve temlik tarihindeki 
rayiç bedelleri ile devir ve temlik edenin iktisap maliyelteri arasındaki fark» olacağı şeklinde de
ğiştirilmiştir. Bu değişikliğin uygulanmada mükellefler ve Hazine bakımından kolaylıklar sağ-
lıyacağı düşünülmüştür. 

Madde 37. — Tasarı metninin redaksiyonu tamamen değiştirilerek uygulamada doğması muh
temel şikâyet ve güçlükler önlemek istenilmiştir. 

Bu madde hükmü, halen komisyonumuzda tetkik ve müzakere edilmekte olan Emlâk Vergisi 
tamsarısmda yer alan beyan usulünün etkili ve verimli bir şekilde işlemesini sağlıyaeak şekilde 
değiştirilmiştir. Gayrimenkul kıymet artışı Vergisi uygulamasında iktisap maliyeti vergiyi doğu
ran olayın vukuu tarihinde bina ve arazi vergilerinin tarhına esas olan vergi değeri olacaktır; 
mükellefler böylece Emlâk Vergisi tasarısında derpiş edildiği şekilde 5 senede bir rayiç bedel 
üzerinden beyanda bulunarak, Gayrimenkul kıymet artışı Vergisi bakımından iktisap maliyetle
rini yükseltebilmek imkânına sahiptir. 

Bundan başka (b) fıkrasiyle kendilerine iki ayrı halde de daha yüksek iktisap maliyeti beyan 
edebilmek imkânı tanınmıştır. Emlâk Vergisi uygulanmasında derpiş edilen iki beyan dönemi ara
sında ivazlı bir intikal vukubulursa Emlâk Alım Vergisi matrahı olacak değer veya ivazsız bir in
tikal vukubulursa Veraset ve îtnikal Vergisi matrahı olacak değer, Emlâk Vergisindeki vergi de
ğerinden daha yüksek olursa mükellefler bu yüksek değeri Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 
uygulanmasında iktisap maliyeti olarak bildirebilecektir. Böylece bu sistem, sadece Emlâk Vergi
sinde değil, Veraset ve îtnikal Vergisi ile Emlâk Alım Vergisi uygulamalarında da beyanların 
rayiç bedellere yakınlığını sağlamak gibi bir otokontrol mekanizması kurmuş olacaktır. 

Emlâk Vergisi tasarısının müzakere edilip kabul ve uygulanmasına kadar geçecek dönemdeki 
devir ve temliklerde iktisap maliyetlerinin tesbitiyle ilgili olarak geçici bir madde tedvin edile
rek tasarı metnine eklenmiştir. 

Geçici madde — Konjonktür değişmeleri sebebiyle iktisap maliyetleri bugüne kıyasla çok cüzi 
seviyelerde kalmış gayrimenkuller için, gayrisâfi irat veya değerlerinin konulduğu tarihlere göre 
birtakım emsaller uygulanması yerinde olacaktır, iktisadi şartlarımızda vukubulan değişiklikler 
dikkatle, incelenerek âdil bir vergi uygulamasını sağlıyabilecek şekilde emsaller tesbit edilmiştir. 

Geçici madde hükmünde söz konusu, Vergi Usul Kanununun 268 nci maddesinde gösterilen 
vergi değeri arazide tahrir usulüyle tesbit edilmiş olan kıymet, binalarda ise Bina Vergi Kanununa 
göre tesbit edilmiş olan safi iradın 10 mislidir. 

Geçici madde hükmü başkaca izahata lüzum göstermiyecek derecede açıktır. 
Madde 38. — Aynan kabul edilmiştir. 
Bu maddenin (a) fıkrasında söz konusu aynî vergi, resim ve harçlar» ibaresine mükelleflerin 

tasarrufunda bulunan bina, arazi ve arsalara halen uygulanan Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi 
vergileriyle, tanzifat ve tenvirat resminin, ivazsız intikal halinde ödenen Veraset ve intikal Ver
gisinin, tescillerinde ödenen tapu harçlarının, ivazlı intikallerde ödenen Emlâk Alım Vergisinin, 
bu nevi emlâktan dolayı ödenen şerefiyelerin veya bunların yerine alacak vergi, resim ve harçla
rın dâhil olduğu tesbit edilmiştir. 

Madde 39. — Madde hükmünde yer alan dilim ve nisbetler daha yumuşak kademeler halinde 
yeniden düzenlenmiş ve böylece uygulamada doğabilecek şikâyetler ve güçlükler önlenmek iste
nilmiştir. 

Madde 40, 41, 42 ve 43. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 44. — Teminat olarak alınan bu verginin Gelir ve Kurumlar Vergisinden tamamen 

mahsubedileceği hükmü (Tamamen ibaresinin ilâvesi suretiyle) açıklığa kavuşturulmuştur. 
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Madde 45 ve 46. — Aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 1. — 37 nci maddeyle ilgili olduğundan bu maddenin açıklaması sırasında Ko

misyonumuzun görüşleri arz edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Spor - Toto Vergisi 

«Madde 47, 48, 49, '50, &L, '52 ve '53. — Aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzun 'temennisi : (Bu kısımda !slöz konusu Gayrimenkul Kıymet 'Artışı Vertgitsi mat

rahına ayrıca 'Tasarruf Bonosu tevkifatının uygulanlmamasınıın sağlamaya 'mâituf ıbir nraldide "hükmü
nün iş\bu kısıtn sonuna eklenmesi yerinde olacaktır. 

BEŞÎNOt KISIM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

Madde 04. — Aynen kaıbul edilmiştir. 
Bu maddede, Gider Vergileri Kanununun (birinci kıismımı 'teşkil eden İstihsal Vergisinin istisna 

ve muaflıklarla ilgili 4 rtdü maddesinin (a) fıkrasında vaz'olunmuış (bulunan istisna Ihükmü kaldırıl
maktadır ; bu ıfıkraJdaki istisna kükmü Gider Vergileri Kanununa (bağlı II numaralı tablonun 
3, 4, '5 ve 6 ucu pozisyonlarımda yazılı »vasıta, alet, makina, cihaz ve malzemeyi kapsamaktadır. Yap
tığımı ı*z incelemelerde istisna ıhükmünlün 'kaldırılması .tablonun '3 noü pozisyonunda taşıtlar (başlığı 
altında yer alan Ibisiklet, motosiklet, yan arabası, sandalların arkasına takılan (benzinle müteharrik 
'motorlardan yüzde '20, kaımyonet ve Ibinek otomobillerinden yüzde '2'S, motorlu kara taşıtlarımın mo
torlu şasilerinden yiüzde U!5 ve aynı taşıtların, nıototisuz şasilerinden yüzde '10; 

Tablonun 4 numaralı pozisyonunda yer alan saatlerden yüzde t20 ilâ 4ı0; 
5 numaralı pozisyonda yer alan ses cihazları ve levazımımdan (pikap, radyo, teyp, gramafon, 

plâk, iğne ve ses şeritleri ve iğneleri) yüzde 18 ilâ 30; 
Yine tablonun 6 ncı pozisyonunda yer alan fotoğraf ve sinema makina ve malzemesinde yüz

de T8, 
mabetlerinde vengi 'alınması sonucunu getirecektir. 
Komisyonumuz, Gider Vengileri Kanunumuzun bünyesinde mevcut montaj (sanayii üzerindeki 

ve ilgilerin, '6 . 7 . r9*64 ıgün 've 482 sayılı Kanunla istisna kapsamına 'alınırken bu sanayiin teşviki 
gayesiyle 'hareket edildiğini tesbit etmiştir. 'Bugün ıbu teşvikin uyigulanıp uygularamanıası (bir ter
cih meselesi olarak ortadadır; (bu tercih kullanılırken sanayiin ulaştığı aşamanın ıgenel kalkınma 
politikamın (bakımından Ibir fayda temin edip etraiyeceği, ikinci Beş Yıllık Plânın koyduğu sana
yileşme politikası esaislariyle 'bağdaşıp bağdaşmayacağı ve '1970 programının tedbirler manzumesi 
içerisinde yer alıp almadığı hususları tetkik edilmiştir. Bu tetkikler sonunda ıgetirilen lf işkal ted
birlerin plân hedeflerine myigun (bulunduğu ,19170 programında yer alan : 

«istihsal Vergisinde daıha 'önceki programlarda öngörülmüş olmakla (birlikte ıgerçekleştirilme-
•miş değişikliklerin ıyapı»lımaısı »ağlanacak, »bu suretle «kapsam genişletilecek ve ızaruri ihtiyaç malı 
ısayılmıyan tüketim maddeleri ithal 'gereği tfaala olanlar aleyihine farklılaştırma yapıılmak suretiyle 
vergilendirilecektir.»: ('19'70 programı iora plânı tedbirleri, Bölüm III - Q - c), (Bölüm III - 2 - >c (d) 
mealindeki tedbirle tutarlı olduğu sonuçları müşahede olunmuştur. 

İBurada üzerinde durulması (gereken bir nokta da yeniden vergilendirilen malların 
dahil (bulunduğu ulaştırma sektörünün plân hedeflerini aşarak imalât sanayii aleyhine 
ve imalât sanayiinin plân ıhedelflerime ulaşamamasına rağmen yüzde 40 âtıl kapasiteyle ça
lışan ulaştırma sektöründe İhalen yüksek 'bir talep seviyesinin mevcut bulunduğu gerçeğidir. Plân 
ve program hedeflerinden bu sapmanın diğer tedbirlerle birlikte alman bu fişkal tedbirlerle 
de düzeltmeye çalışılması komisyonumuzca .da benimsenmiştir. Zira dengeli bir kalkınma plânı 
uygulanmasında bütün sektörlerde plânın gösterdiği hedeflere ulaşmak plânlı kalkınmanın başlı-
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c/a amacıdır. Bâzı sektörlerdeki sapmalar bir yandan karnın harcamalarındaki kısıtlamalarla, di
ğer yandan da vergilendirilmek suretiyle talep kısıtlamasına tabi tutularak sektörlerarası denge
nin temin edilmesi bir zarurettir. Kaldı ki montaj sanayiinde 1964 ten beri vergilendirmeme 
suretiyle uygulanan teşvikin, bu sahadaki fiilî monopoller dol'ayısiyle yüksek kâr 'marjlarına 
yol açtığı bir diğer gerçektir. Bu genel anlayışla, tutarlı olarak 1965 ten beri yeni montaj sa
nayii mUesseselerine de müsaade edilmediği komisyonumuzca bilinmektedir. Ayrıca momtaj sa
nayiinin bünyesi icabı, yerli mamul kullanma oranının artırılmasına dair Montaj Yönetmeliği 
hükümleri gereği gibi uygulanamamıştır. ıBu gerçeklerin ışığı altında getirilen fişka 1 tedbirle
rin uygun bulunduğunu Yüksek Heyetinize arzı kararlaştırılmıştır. 

Yine tasarının 54 neü maddesi ile Gider Yergileri 'Kanununun istisnalarla ilgiü 4 neü mad
desinin (g) fıkrasındaki tezyini seramik eşyanın tarifi daraltılmak suretiyle bu istisnanın gerçek
ten himaye edilmek istenen teknik süsleme dışında tamamen elle süslemeye tabi tutulan ve sanat 
değeri olan vazo, duvar tabağı ve heyklccilik gibi seramikten mamııl. süs eşyasına münhasır hale 
getirilmesi de komisyonumuzca uygun mütalâa olunmuştur. 

Madde 55. — «II sayılı tablonun 3, 5, 6 ve 8 nci pozisyonundaki»1 ibaresi «II sayılı tablo
nun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarındaki» şeklinde değiştirilerek 54 neü maddenin amacına uygun 
bir durum sağlanmıştır. 

(Madde 56. — Son fıkrada yer alan «II sayılı tablonun 3 neü pozisyonundaki»1 ibaresi «II sa
yılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarındaki» şeklinde değiştirilerek 54 neü maddenin amacı
na uygun bir durum sağlanmıştır. 

Madde 57. — Aynen kabul edilmiştir. 
'Madde 58. — Madde hükmünün başlangıcında yer alan «II sayılı tamlonun 3, 5 ve 6 ncı pozis

yonlarındaki» ibaresi «II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarındaki» şeklinde değiştiri
lerek 54 neü maddenin amacına uygun bir durum yaratılmak istenilmiştir. 

Bu madde ile 6802 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmektedir. Ek
lenen bu fıkra ile mükellefiyete alman ve Tl sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarındaki 
mamuller ile I sayılı tablonun 9 numaralı pozisyonunda yeniden ihdas olunan B, C, D ve TC alt 
pozisyonlarında ilk madde indirimi uygulanmam ası esası getirilmektedir. 

Komisyonumuz, bu madde ile getirilen ve Gider Vergisi Kanunumuzun temel hükümlerin
den biri olan; vergiye tabi mamullerin bünyesine giren ve ilk madde, yardımcı madde, ve amba
laj ımaddesi olarak kullanılan vergili maddeler için iptidai madde indirimi adiyle bir indirim 
uygulanarak vergi mükerrerlğini önleme esasından montaj ve cam sanayilerinde niçin yapıldı
ğı noktası üzerinde önemle durmuştur. Filhal montaj sanayiinde mamulün bünyesine giren ye
dek parçaların dâhilde imalinde vergiye tabi ol m adıldan ve yalnızca ithal edilen yedek parça
ların vergiye tabi olduğu tesbit edilmiştir. Gerçekte ithal edilen yedek parçalardan meydana 
getirilen montaj mamullerinde ilk madde indirimi uygulanması halinde fiilî vergi yükünün 
kanuni iıilslbctlerin çok aTtına düşeceği ve ıbunun vergisiz yerli mamnllcıUen mıontajı teşvik etme 
amaıcma aykırı olacağı g'öz önüne alınarak madde ile getirilen esas beniımsenımiştir. 

Ancak Komisyonumuz, irtiküımet Tasarısındaki şekliyle ilk madde indirimi uygulanmışa m ası ha
lini ma'hzurlu IbüTmuş, Haık'ıumet temsilcisinin de benimsediği şeklinde, dâhilde alınan İstihsal Ver
gisine tabi tutulan .maddeler 'bir vergi ödemek f-uretiyle tedarik edilerek 58 nci maddede söz 'ko
nusu mamullerin imalinde ve (bunların bünyesine girecek Kekikle kuTlanıklığı takdirde ilk .madde 
indiriminin uy gül anması esas madde hükmüne eklemiştir. Bıöyleeie ımillî (sanayiimiz, kalkınma hedef 
ve almaçlarımıza uygun bir şekilde teşvik 'edilmiş olacaktır. 'Sadece itihal eüillcn vergili İham, yarı 
mamul ve yardımcı 'maddeler için, ilk madde indi imi uygulanıınaisı esası İDenimlsenmiş olmaktadır. 

Makide 59, 60, '61, 62, 63, 64 ve 65 —Maddeler ve gerekçeleri aynen kabul ledilmiştir. 
Madde 66. — Taşandaki nislbetler her üç nevi hizmet için de seyyanen yüzde 10 teislbit 'olun

muştur. Bu hizmetlerden faydalanan halkımızın daha fazla vergi yükü altında 'kalım aım alan g'erekti-
ği ıdüşıünü'lere'k bu 'değişiklik yapılmıştır. 
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Komisyonumuzun! temennisi : 
Telefon taleplerinin, PTT İdaresinin imkânlarına uygun bir seviyeye indirilmesi, hakiki ihti

yaç (sahiplerine telefon verile bilmesinin sağlanması ve telefon ahım - satımının kâr'lı bir faaliyet ol
maktan çıkarılması amaçlariyle Komisyonumuz. Telefon tesis mukavele! erinklen maktuen 1 000 li
ra verigi almimasmı uygun görimüış ve 6802 sayılı Gider Vergileri 'Kanunumuzda gerekli değişik
likleri sağlamak üzere tasarı ımletnine, madde hükümleri eiklenımasini Yüksek Heyetinizin tenısip ve 
takdirlerine sunmayı karar! aştırın ıştır. 

•Bu verginin telefon taleplerinde teminat olarak alınmak suretiyle peşin odöme uısu'liyle uygu
lanmasının doğru olacağı ve hu suretle toplanacak imelblâğm PTT ye yatırım fonu olarak verile
bilmesi imkânının sağlanması .hususu da Kolmisyoııulmıızca Yüksek Heyetinize arz olunur. 

Kanunen kendilerine meccani telef on verilenlerle 2 bine kadar otomatik ve manyetolu telefon 
santralı 'bulunan yer'leıUcki talep sahiplerinden böyle bir voifginin a'lınımaması uygun olacaktır. 

Madde 67. — Bu maddeyle 6802 sayılı Girer Vergileri Kanunumuzda Bina İnşaat Vergisi 
başlığı altında yeni bir kısım eklenmektedir. 4 e!k ımaıdde halinlde Ihaızırianan bu ikıtslma bağlı 
V - Bina İnşaat Tablosunda vergi hadleri gösteril mek'ted ir. 

Ek Madde 1. — Aynen kaibul edilmiştir. 

Ek Madde 2. — '.istisnalarla ilgili olan 'bu madde 'hükmündeki nüfus haddi 5 ibinden l20 'bine çı
karılmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı 'Teşvik ve Uygulama Dairesince teşviki karara 'bağlanımıs 
otel. 'vie moteller Devlete 'Veya derneklere dcvrolunmak üzere inşa eıdilen okullar, talebe yurtları, 
kooperatifler eliyle yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ve esnaf çarşıları da istisna 'kapsamına 
alınmıştır. 

Deprem, su basması ve yanigm bölgelerinde 3 yıl içinide yapılacak inşaatlar için 'de istisna 
hlükmiü eklenmiştir. ı 

Ek Madde 3. — Aynen 'kaibul edilmiştir. 
Ek Madde 4. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 08. — Aynen kaibul edillimişti'r1. 
Madde 69. — Bu madde 6802 sayılı Kanunun 47 nci maddesine bir değişiklik getirmektedir; 

71 nci madde ile de aynı kanunun aynı maddesine (g) fıkrası eklenmektedir; bu itibarla her iki 
madde birleştirilmiştir. 

Her iki değişiklik hükmü tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 70. — Bina İnşaat Vergisi ile ilgili çeşitli hükümleri tedvin eden iki maddenin daha 

6802 sayılı Kanuna eklenmesine dairdir; 68 nci maddede söz konusu 4 - ek madde ile numaraların 
teselsülü bakımından bu iki ek maddenin sıra numaraları 5 ve 6 şeklinde düzeltilmiştir; madde 
hükümleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 71 nci madde 69 ncu madde ile birleştirilmiştir. 
Madde 71. — Tasarıdaki 72 nci madde olup vergi haddi 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarılmıştır. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi böyle bir artırmanın müstehlike katiyen intikal etmiyeceği dağıtıcı fir
maların kâr marjından karşılanabileceği mütalâasında bulunmuştur. 

Madde 72. — Tasarının 73 ncü maddesidir. 6802 sayılı Kanunun 1 sayılı tablosundaki 9 ncu 
pozisyonu ile ilgilidir. 

9/A) Pozisyonunun vergi nisbeti yüzde 20 olacakken zuhulen yüzde 30 olarak yazıldığı gözükmüş 
ve bu hata düzeltilmiştir. 

9/B - a) Pozisyonu «4 milimetreden daha fazla kalınlıkta olan âdi ve buzlu pencere camları» 
şeklinde değiştirilmiştir.. Böylece geniş halk kütle! erinin kullandığı, 4 mim, kalınlığa kadar olan 
her türlü pencere camları (9/A) pozisyonunda mütalâa edilecek ve vergi nisbetleri halen olduğu 
gibi yüzde 20 kalacaktır. 

9/B) 6 pozisyonundan «Buzlu» ibaresi çıkarılarak (9/B-a) pozisyonuna dâhil edilmiştir. Böy
lece buzlu camların vergi nisbeti 4 mm. kalınlığa kadar olanlarında yüzde 20, 4 mm. den fazla ol
ması halinde ise yüzde 40 tır. 
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9/D) Pozisyonuna, tabiî nıeyva sulan için kullanılan şişelere yüzde 40 nisbetinin uygulanma
masını sağlıyacak bir ifade eklenmiştir. 

9/E) Pozisyonunun vergi nisbeti yüzde 60 dan 40 a indirilmiştir. Pozisyon başlığının son kıs
mında parantez içinde yer alan ifade lâmba ve şişeleri ile elektrik ampulleri hariç) şeklinde değiş
tirilmiştir. 

Madde 73. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 74. — Tasarıdaki 75 nci madde olup aynen kabul edilmiştir. 
Madde 75. — 6802 sayılı Kanuna bağlı II sayılı tablonun 7 nci pozisyonuna yeni bendler eklen

mesiyle ilgilidir, (e) bendindeki yüzde 35 (d) bendindeki yüzde 40 nisbetlerinin her ikisi de, bu sa
nayi kolundaki piyasa ve kârlılık şartları dikkate alınarak yüzde 20 ye indirilmiştir. 

7/a) Pozisyonunda yüzde 20 nisbeti üzerinden vergilendirilen üç grup emtia nev'i de (e), (f) ve 
(g) şeklinde ayrı bendler halinde gene aynı nisbeti o pozisyona eklenmiştir; böylece Gümrük Tarife 
Cetveli ile uyugnluk sağlanarak tatbikattaki güçlükler giderilmiş olacaktır. 

Madde 76. — Maddo hükmündeki, «değişik/» ibaresi çıkarılmıştır. 
Madde 77. — 'Sair şaraplarla >(ı3 - 6) her çeşit bina (3 - e) için tasarıda yer alan yüzde 40 ver

gi nisibetleri, bu imalât kollarının piyasa şartları dikkate alınarak yüzde 20 ye indirilmiştir. 
Madde 78 ve 79. — Aynen kabul <edilmiştir. 
Madde -80. — Tablodaki, «İnşaatlar» kelimeleri, dil (bilgisi kuralları .gereği, «inşaat» şeklin

de 'düzeltilmiştir. 
1. Konut inşaatı kısmının beton, demir, kârıgir ve yarı kârgir inşaatta konut birimi için ım-et-

rekareide alınacak vergi hadlerinde (kat esasına göre ayrım esası uygun bulunırnaımış ve hadler 
değiştirilmiştir; (A) grapu için 20 T.L.; (B) grupu için 50 T.L. (TC) g/rupu için (60 T.L. ve (D) ıgru-
pu için 125 T.L. hadleri uygulanacaktır. 

Tablonun son kısmında yer alan nottaki ımisiller yüzde '50 oranında 'indirilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Emlâk alım vergisinde yapılan değişiklikler 

'Tasarı 'gerekçesinin bir kısımla ilgili bölümüne iştirak edilmiştir. 
(Madde 81. —• Tasarının 82 nci maddesidir. Uygulamada şikâyet ve 'güçlükleri önlemJek üzere 

maddenin redaksiyonu daha açık bir bale getirilmiştir. Bu (haliyle, «ivaz karşılığında» 'olmak şar
tı, sadece, «Türkiye Vleki gayrim eınkullerin iktisabında; .gayrilmıenkuller üzerinde irtifak haklarının 
ve gayrimenkul mükellefiyetinin telsisinde, bu hakların ve kuru mülkiyetin devrinde» aranacaktır. 

Madde 82. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 83. — (c) fıkrası aynıen kabul edilmiştir. 
(ıg) fıkrasındaki istisna haddi 40 binden 50 bine çıkarılmıştır; layırıca bu haddin iktisadi ge

lişme ışartları icabı mükellefler bakımından cüzi seviyede kalmasını lönılemek üzere miktarında bir 
mislime kadar artırma yapmak (hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

•Maddo 84, 85, 86, 87, 89 ve 90 aynen kabul ediılımiştir. 
Tasarıdaki 88 nci ımadde metinden çıkarılmıştır. 
Tasarıdaki 91 ve 92 nci maddeler Emlâk Alım Vergisi Kanununun 16 ve 17 inci maddelerini de

ğiştiren 90 ncı madde hükmü kapsamına girmektedir; bu itibarla tasarıdaki 91 ve j92 nci sıra nu
maraları sonra gelen maddelere kaydırılarak teselsül •sağlanmıştır. 

Ek madde 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile ilgili değişolkükler 

Bu kısma ait gerekçeye 'ayrien iştirak edilmiştir. 
Madde 91. — 7338 sayılı Kanunun 10 ncu maddesini değiştirmeyi öngörmektedir; tasarının 95 

nci maddesidir, borçların tenziliyle ilgili olup mer'i mevzuatta mevcut hükmün zühul en tasarıya 
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girmediği görülmüş ve birinci fıkranın sonuna parantez içerisinde eklenımiştir. Diğer fıkralar ay
nen kabul •edilmiştir. t 

Madde 92, 93 ve gerici madde 1. — Maddeler aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili değişijklikler 

Madde 94, 95, 9(5, 97, 98, 99 ve 100. — Maddeler ve gerekçeleri uy mm 'kabul edilmiştir. 
Madde 10.1. — Damga Vergisi Kanununa dkli (I) sayılı tablonun '.bâzı pozisyonlarında değişik

likler öngörülmektedir, 1/1 Y-o numaralı pozisyonun (a) ve (lb) 'berikileri bini eştirilerek 500 liraya 
kadar havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri de 25 kuruş Damga Yergisine tabi tutul-
ımuştur. (e) ve (d) bendleri (lb) ve (c) şeklinde sıralamaya ta)bi tutulmuştur. Tasarının bu imadde-
sinde yer alan diğer pozisyonlar aynen Ikabul edilmiştir. 

Madde 102. — Aynan kabul edilmiştir. Ancak maddede atıf yapılan fıkra 20 nulmaralı olacak 
yenlo zühul en 19 yazılmıştır; bu hata düzeltilmiştir. 

DOKUZUNıCU KIlSIM 

Harçlar kanunundaki değişiklikler 

Madde 103. — Tasarının 107 nci maddesi olup aynen kabul edilmiştir. 
Madde 104. — Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin bâzı pozisyonlarında değişiklikler 

öngörülmüştür. (C -1 /1 , 2, 3 ve 4) numaralı pozisyonlarda yer alan kooperatiflere ait işletmele
rin kayıt ve tescil harçlarının gerçek kişilere ait işletmelerin tarifelerine tabi tutulması, yurdu
muzda kooperatiflerin teşviki bakımından faydalı bulunmuş ve tasarıda bu yönde değişiklikler 
yapılmıştır. (D - I - d) numaralı pozisyonun tarifesi 10 liradan 5 liraya indirilmiştir.. 

Tasarı maddesindeki diğer pozisyonlar aynen kabul edilmiştir. 
Madde 105. — Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin bâzı pozisyonlarında değişiklik

ler öngörülmektedir. 1 1 - 4 - 4 numaralı pozisyon (a - aa) bendinin tarifesinin 25 liradan 10 lira
ya, (a - bb) bendinin tarifesinin 100 liradan 50 liraya, (b) bendindeki her iki tarifenin de 25 
liradan 10 liraya (II - 5 - b) numaralı pozisyonun tarifesinin 10 liradan 5 liraya ve I I - 10 numa
ralı pozisyonun tarifesinin ise 10 liradan 5 liraya indirilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarı maddesindeki diğer pozisyonlar aynen kabul edilmiştir. 
Madde 106. — Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı tarifenin bâzı pozisyonlarında değişiklikler 

öngörülmüştür. 
I - 2 numaralı pozisyonun tarifesinin 50 liradan 25 liraya ve I - 3 numaralı pozisyonun tari

fesinin ise 100 liradan 50 liraya indirilmesi uygun bulunmuştur. 
Tasarı maddesindeki diğer pozisyonlar aynen kabul edilmiştir. 
Madde 107. — Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin bâzı pozisyonlarında değişiklik

ler öngörmektedir. 
I - 2 sayılı pozisyonun tarifesinin binde 75 ten 70 e; I - 6 sayılı pozisyonun tarifesinin binde 

10 dan 5 e; I - 16 sayılı pozisyonun tarifesinin 50 liradan 20 liraya; I - 17 sayılı pozisyonun tarife
sinin 10 liradan 5 liraya indiril m esine karar verilmiştir. 

Tasarı maddesindeki diğer pozisyonlar aynen kabul edilmiştir. 
Madde 108. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 109. — Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı tarifenin bâzı pozisyonlarında değişiklik

ler öngörmektedir. I - Pasaport Harçları pozisyonunun »onunda parantez içinde yer alan hükme, 
işbu kanunla yapılan hare artışlarının kendilerine uygulannııyacağı, şahıslar arasına, işçilerden başka 
sarı basın kartı sahibi, basın mensuplarının hastalık, öğrenim ve staj dolayısiyle yurt dışına çı
kanların da dâhil edilmesini öngören bir ilâve yapılmıştır. 
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Maddedeki tarifeler tasarıdaki miktarları üzerinden aynen kabul edilmiştir. 
Madde UO. — Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin bâzı pozisyonlarında değişiklik

ler öngörülmektedir. 
1 - 2 ve 3 numaralı pozisyonlar yeniden düzenlenmiştir. 
VI - 15 - a - 1 sayılı pozisyonun tarifesinin 300 liradan 50 liraya, mütaakıp pozisyonun ta

rifesinin 500 liradan 100 liraya, bundan soiıraki pozisyonun tarifesinin ise 250 liradan 100 liraya 
indirilmesine karar verilmiştir. 

Tasarı maddesindeki diğer pozisyonlar aynen kabul edilmiştir. 
Komüisyonumuzun temennisi : 
Tasarı metninin bu kısmına VI - 18 sıra numarasiyle özel okul işletime ruhsatnameleri pozisyo

nunun del e n-m esini ve bunlardan alınacak ruhsat haralarının aşağıdaki hadlerdıe 'olmasının Yüce 
Meclise 'arzına karar vermiştir : 

18. — Özel 'oikul işletmıe rahsatnaımeleri 
•a) İlk tahsil «seviyesindeki özel okullardan .her yıl için) özel Anadkulları 

ve özel k reşle r dahil) (2 000 T.l.) 
b) Orta tahsil seviyesindeki 'okullardan (her yıl için) (4 000 T..1.) 
c) Yüksek tahsil seviyesindeki 'okullardan (her yıl için) (6 000 T.l.) 

Madde 111. — Harçlar Kanununa bağlı (9) sa: ıh tarifenin bâzı pozisyonlarında değişiklikler 
o n görülımektedir. 

(1 - 2 - a) Sayılı pozisyonun, tarifesi 25 liradan 50 liraya çıkarılmış ve (II - 1) sayılı pozisyon 
tarilV'sinnin 150 liradan 100 liraya; (II - 4) sayılı pozisyon tarifesi ise 50 liradan 20 liraya indi
rilmiştir. 

Tasarı maddesindeki diğer pozisyonlar aynen kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Değerli Kâğıtlar Kanununda yapılanı değişüklilkler 

Madde 112. — Tasarının 116 ncı maddesi olup aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

Madde 113, 114, 115,116 ve 117 
Tasarının 117, 118, 119, 120 ve 121 nci maddeleri olup aynen kabul ıcdii'lmiştir. 
'Komisyonumuzun temennisi : 
İşbu kanunla tahsil ıcdileeeık gelirlerin 1970 yılı Gelir Bütçesinin çeşiıtli gelirler tertibine irat 

kaydedilmesinle ilişkin geçici bir maddenin metne dâhil edilmesi hususu Yüce Meclisin takdir
lerine sunulur. 

Clenel Kurula öncelik ve ivedilikle sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Afyon 

77. Dinçer 

Çorum. 
A. Güler 

Kars 
Muhalifim 

T. Artaç 

Sözcü 
Ankara 
T. Toker 

Erzincan 
S. Perinçek 

Ordu 
O. Vural 

İmzada bulıuınıaımadı 

Millet Meclisi 

Kâtip 
Muğla 

A. Buldanlı 

Diyarbakır 
A. Ensarioğlu 

Sakarya 
T. Bozttepe 

İmzada bulunamadı 
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Adana 
M. K. Küçüktepepmar 

İmzada bulunamadı 

Kars 
/. H. Alaca 

Siirt 
M. N. Oktay 

İmzada bulunamadı 
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Kars Mlleftvekili Turgut Ant aç'm Finansman Kanunu toaktaJdaki Muhalefet Şenhi 

A. P. Hükümetinde hazırlanıp Komisyonumuza sevk ve görüşülmekte lolaın 1970 yılı Bütçesi 
finansman kanunu tasarısı vo gerekçesi adlı kaumı aynen Finansman kanunu tasarısı şeklinde 
değiştirilmekle Kanunun tümü üzerimde muhalefet şerhimi aşağıda izah edeceğim: .sebeplerle is-
nad ettireceğimden mezkûr tasarıya muhalifim. 

Şöyleki : 
Tasarı bütçenin denik olmasını temin bakımınayıı sevk edilmiş bulunmasına göre her mem

lekette devrimlerin başarıya ulaşabilmesi Bütçenin 'etkili olabilmesi ciddî bir vergi reformu ile 
mümkündür. Bütçenin gelişımesü kamu gelirleri nm artırılması ile kabil olacağına ıgöre bu 'gelir-
Ic'ide dikkat l i ve düzenli bir politika, ile kaynak israfını önlemek mümkündür. 

Vergi reformunda esas sosyal adalet ilkesini sağl'aımjaktır. A. P. sinin bugünkü iktisadi p^oliti-
kası ile bu ilkenin ve vergi reformunun sağlan DI,ısı gayrikabil hale gelmişltir. 

Yukarda bütçenin .etkili <olabıilımeısini beyan etmiştim. (Sıhhatli bir bütçede : 
a) Devlet Bütçesi hızlı kalkınnnayı gerçekleştirecek şekilde hazırlanmalı ve israf önlenme

lidir. 
'h) Hizımetin malıiycıti ile yaratılan değer arasında ilişki kuran ımodern 'bütçe 'tekniği uygulan

malıdır. 
e) Bütçe denk ve gerçekçti olmalıdır. 
IQ) Kamu fonlarının İDevlet Bütçesi kanalı iie bes'lennıe üz el sektörde kullanılmlası önlenme

lidir. 
d) Bütçedeki ödeneklerin ıbölgeler arasındaki 'dengeyi sağlıyacak şekilde dağıtılması öngö

rülmezdir. 
f) Adaletli 'bir vergi reformu ile varlıklıların daha <ço(k, yoksulların daha az vergi ödemeleri 

sağlanmalıdır. 
(Bu şartların tahakkuku lile denik bir bütçenin hızlı kalkınmayı gerçekleştireceğine kaani bu

lunmaktayız. 
Bugünkü Gider V'crgisi 'olumsuzdur. Zira bu vergıi sanayileşmeye »tem düşen ibdır sistemi ifade 

etmektedir. Bunun yanında hızlı [sanayileşmeyi ve sosyal aıda'loti sağlayıcı bir verıgi sistemi ge
tirilmesine vo bu vergi sisteminin reformist hüviyet taşımasına taraftarız. 

Ancak, huzurunuza getirilen finansman kanun tasarısı ve gerekçesi bir vergi reform, kanunu 
hüviyetini taşımamaktadır. Zira : 

1. — ilim ve sistem bakımından, 
2. — Vergi tekniği ve Türkiye'deki iktisadi gerçeklere aykırı bulunmasından, 
3. — Cemiyetin sosyal yapısına ve sübjektif yapısına aykırı düşmesine, 
4. —• Tatbikatının gayrikabil olabileceğinden, 

Bu dört kategoride beyan ettiğimiz hususlardan dolayı getirilen kanunun uygulamada isteni
len neticeyi tahassür edemiyeceği ve uygulamanın memleket ekonomisinde tehlikeli durumlar 
yaratabileceği ve bu şekliyle mezkûr kanunun orta tabaka fakir ve memuru ezici nitelik taşıdı
ğını ifade etmek isterim. 

Bu kanun mahiyeti itibariyle vasıtalı vergileri ifade etmekte bulunduğundan bu tip vergile
rin ağırlığı ve malî yükü itibariyle yoksul halkı daha da yoksul hale getireceğinden mezkûr ka
nunun karşısındayım. 

Bu kanunun tümü içinde maddeleri mütalâa edildikte yeni doğmuş çocuğun oyuncağından 
tutup yiyeceği yemeğe kadar, ders aracı müzik aletinden, köydeki gelinlik kızın çeyiz sandığı
na, nişan yüzüğünden fakir şoförün arabasına kadar orta tabaka halkm yapacağı toprak evden 
eğlencesine kadar her türlü yaşama hakkına müdahaleyi istihdaf etmekte ve bugün malî yıkıntı 
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içinde bulunan memur orta ve fakir tabaka halkı ezici bir nitelik taşımaktadır. Ben bundan do
layı bu kanunun karşısındayım. 

Bu kanunun getirdiği vergiler 24 ncü maddesinde mânasını bulmuştur. Bu maddede verginin 
müşteriye inikas ettirileceği kesinlikle belirtilmiş olmasına ve kanunda Taşıt Alım Vergisi, İşlet
me Veılgisi, Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi, Spor Toto Vergisi, Emlâk Alım Vergisi, Veraset 
Vergisi ve harçlara taallûk eden değişiklikler doğrudan doğruya halk tabakasına intikal eden ver
gilerdir. Bu kanunda zadegân'vari bir düşünüş hâkim olmaktadır. Bunun bir misalini arz edeyim: 
Taşıt Alım Vergisinin 1 sayılı tarifesinde 9f>0 kilo ve daha aşağı olan taşıtlardan alınacak vergi di
ğer taşıtlara göre % 50 bir tenzilâta tabi tutulmuştur. Bu tenzilâta tabi tutulan taşıtları daha 
çok zengin olan kişiler kullandığına göre bu verginin zenginleri nasıl koruduğunu ve fakirlere 
nasıl büyük bir yükün tahmil edilmekte olduğunu ifadeye kâfidir. 

Sevk edilen tasarının 12 ııei madesi 20 bin nüfustan aşağı belediyelerde bu kanunun tatbik 
edilemiyeceği öngörülmüş ve^ Sayın Hükümet Başkanı ile A.P. çevreleri biı propaganda vesi
lesi yaparak umumi efkâra bu yolda duyuruda bulunarak Komisyonun son günde bu maddeyi 
kaldırması kanunun nasıl bir zihniyetle hazırlandığını varit olarak ıgöstermektedir. 

A.P. si rozetini taşıyan bu yeni ve memleket gerçeklerine aykırı finansman kanun tasarısı
nın karşısında bulunduğumuzu ve bunda doğacak mesuliyetleri kabul edemiyeceğimizi ve par
lâmentoda böyle bir mesuliyet iştirakten ietinabedeeeğimizi kesinlikle ifade edeceğim. 

Bir zamanlar propagandalarına bayrak yaptıkları yol vergisi ile, varlık vergisi gibi vergilere 
karşı çıkan A.P. sinin bu tasarıda getirmek istediği verginin ismini koymak lâzımgclirse bunun 
tc'k ismi «Servet Müsadere Vergi Kanun tasarısı» olması lâzımgelir. Senelerden beri A.P. si her 
bütçede yeni vergiler ihdas etmek suretiyle âdeta bir vergi imal makiııaM haline gelmiştir. Bu 
vergi kanun tasarısı malî tarihimizde A.P. si iktidarının kapitalist zenginlerinin zihniyetini ifade 
eden ağır malî hükümleriyle ezici, yıkıcı, yıpratıcı vasfıyla halkımıza iktisadi bir felâket geti
recektir. Bu bakımdan bu vergi kanun tasarısının namı diğerle Finansman Kanun tasarısının kar
şısındayım. Ve bu tasarıya muhalifim. 

Muhalefet şerhimin Umumi Heyete intikaline müsaadelerinizi saygıyla arz ederini. 
C H P . Kars Milletvekili 

Turgut Aytaç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1970 YILI BÜTÇESİ FİNANSMAN KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Taşıt Alım Vergisi 
Mevzuu ve mükellef 

MADDE 1. — Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan ve bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddele
rinde yazh tarifelerde gösterilen taşıtların ivaz mukabili veya hibe suretiyle intikalinde (mükellefi
yeti muhafaza kaydiyle yapılan satışlar dâhil) bu taşıtları satmalanlar veya hibe suretiyle edi
nenler ile trafik şube veya bürolarına kayıtlı olmıyan ve aynı tarifelerde yazılı taşıtları çeşitli 
yollarla iktisabedenler, taşıt alım vergisini ödemeye mecburdurlar. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda kullanılan tâbirle rin taşıdıkları anlamlar, 18 . 2 . 1963 tarih ve 197 
sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 2 nci maddesine göre tâyin edilir. 

Muaflıklar 

MADDE 3. — Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyeler ve 
köy hükmî şahsiyeti tarafından yapılan taşıt alımları ile iktisapları taşıt alım vergisine tabidir. 

Vergileme ölçü ve nisbetleri 

(I) Sayılı tarife 

MADDE 4. — İnsan veya eşya nakline mahsus otomobil, kaptıkaçtı, komyonet, panel ve arazi 
taşıtı aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir : 
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GI40İ0Î KOMİSYONUN DEULŞTtRtŞl 

FİNANSMAN KANUNU TASARISI 

BlRlNC't KISIM 

Taşıt Alım Vergisi 

Mevzu ve mükellef 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Muaflıklar ve istisnalar 
MADDDE 3. — a) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve be

lediyeler ve köy hükmi şahsiyeti tarafından yapılan taşıt alımları ile iktisapları Taşıt Alım 
Vergisine tabi değildir. 

Ib) 4 . 8 . 1964 tarih ve 507 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin kapsamına giren derneklere 
kayıtlı olup profesyonel veya ağır vasıta ehliyetine sahibolan götürü Gelir Vergisi mükellef
lerinin I sayılı tarifeye dâhil taşıtlar ile istiap haddi 5 tona kadar olan kamyonlar ve otur
ma yeri 25 kişiye kadar olan minibüs, otobüs, troleybüs ve benzeri taşıtlarla ilgili alımları bu 
vergiden müstesnadır. 

Bir yıl içinde trafik şube ve bürolarına kayıtlı olmıyan taşıtlarla ilgili birden fazla alım
lar bu istisnadan faydalandırılamaz. istisnanın uygulanabilmesi için ilgili vergi dairesi aracı
lığıyla Maliye Bakanlığından bir belge alınması şarttır. 

c) Yabancı devletlerin Türkye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konso
loslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensubolan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan 
memurları, Türkiye'de resmî bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı 
olmak şartiyle Taşıt Alım Vergisine tabi değildir. 

Vergileme ölçü ve nisbetleri 

(I) sayılı tarife 

MADDE 4. — insan veya eşya nakline mahpus otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, panel ve arazi 
taşıtı aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 
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(Hükümetin teklifi) 

(I) Sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler: 

1 2 - 3 4 - 5 6-8 9-11 12-15 1C - 20 
yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş TL yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. Taşıtların net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kilo 

1 201 - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kilo 
1 801 ve daha yukarı kilo 

Bu hadler, spor ve yarış otomobilleri için % 100 zamlı uygulanır. 

5 000 
7 000 
12 000 
15 000 
20 000 

4 500 
0 500 
11 000 
14 000 
19 000 

4 000 
6 000 
10 000 
13 000 
18 000 

3 200 
4 800 
8 000 
11 000 
16 000 

2 500 
3, 500 
6 000 
9 000 
13 000 

1 500 
2 500 
4 000 
7 000 
10 000 

1 000 
1 500 
3 000 
5 000 
8 000 

(II) Sayılı tarife 

MADDE 5. — Kamyon, minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri aşağıdaki II sayılı tarifeye 
göre vergilendirilir : 

(II) sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler: 

1 2—3 4—5 6—8 9—11 12—15 16—20 
Taşıtların cins ve vasfı yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. 

a) Kamyon : 
îstiab haddi : 

1) 3.000 Kg. a kadar 
2) 3 001 - 5 000 Kg. a kadar 
3) 5 001 Kg. ve daha yukarı 
b) Münibüs, otobüs, troleybüs ve ben

zerleri : 
Oturma yeri : 

1) 25 (dâhil) kişiye kadar 
2) 26 - 35 kişiye kadar 
3) 36 ve daha yukarı kişi için olan 

7 000 
9 000 
12 000 

6 000 
8 000 
10 000 

4 000 
6 000 
9 000 

3 000 
4 500 
7 500 

2 000 
3 000 
5 000 

1 000 
2 000 
3 000 

500 
1 000 
1 500 

8 000 7 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 
11 000 10 000 8 000 5 500 4 000 3 000 1 500 
14 000 13 000 11 000 8 500 6 000 4 000 2 000 

MADDE 6. 
dirilir : 

(III) sayılı tarife 

Motosiklet, yük - yolcu motosikleti ile triportör aşağıdaki tarifeye göre vergilen-
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(I) sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kilo 

1 201 - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kilo 
1 801 ve daha yukarı kilo 

1 yaş 
Tl. 

2 500 
7 000 

12 000 
15 000 
20 000 

2 - 3 yaş 
Tl. 

2 250 
6 500 

11 000 
14 000 
19 000 

4 - 5 yaş 
Tl. 

2 000 
6 000 

10 000 
13 000 
18 000 

6 - 8 yaş 
Tl. 

1 600 
4 800 
8 000 

11 000 
16 000 

9-11 ya.ş 
Tl 

1 250 
3 500 
6 000 
9 000 

13 000 

Bu hadler, spor ve yarış otomobilleri için % 100 zamlı uygulanır. 

MADDE 5. — 
göre vergilendirilir 

(II) sayılı tarife 

Kamyon, minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri aşağıdaki II. sayılı tarifeye 

(II) sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların cins ve vasfı 

a) Kamyon : 
İstiap haddi : 
1 3000 Kg. ,a katlar 
2. 3001 - 5000 Kfc. a kadar 
3. 5001 Kg. ve daha yukarı 
'b)' Minibüs, otobüs trioleylbüs ve iberızerleri 
Oturma yteri : 
1. 25 (dâhil) kişiye kadar 
2. 26 - 35 kişiye kadar 
3. 36 ve Üaha yukarı kişi iyin. oilan 

1 
yaş 
Tl. 

7 000 
9 OOO 

12 000' 

8 000 
11 000 
14 000 

2 — 3 
yaş 
Tl. 

0 000 
8 000 

10 OOO 

7 000 
10 OOO 
13 OOO 

4 — 5 
yaş 
Tl. 

4 000 
ö 000 
9 000 

5 000 
8 000 

11 OOO 

6 — 8 
yaş 
Tl. 

3 000 
4 500 
7 500 

4 OOO 
5 500 
8 500 

9—11 
yaş 
Tl. 

2 000 
3 000 
5 OOO 

3 OOO 
4 000 
6 000 

(III) »ayılı tarife 

MADDE 6. — Motosiklet, yük - yolcu motosikleti ile triportör aşağıdaki tarifeye göre vergilen
dirilir : 
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(Hükümetin teklifi) 

(III) sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler : 

1 2—5 6—11 12—20 
yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. yaş Tl. 

(Motosiklet 
Yük - yolcu motosikleti 1 100 
Triportör 

500 300 
1 100 700 
1 500 1 100 

Verginin tarhı : 
Beyan esası 

r 
200 
500 
800 

100 
350 
500 

MADDE 7. — Taşıt Alım Vergisi, mükellefle rin ilgili trafik şube veya büroları veya noterler 
tarafından tasdik edilmiş beyanı üzerine tarh olunur. 

Taşıt Alım Vergisi mükellefleri, bu vergiye ilişkin beyanlarını, kayıt ve tescilden veya sair 
devir ve temlik muamelelerinin ilmıalinden önce kayıt ve tescilin veya ilgili muamelelerin yapıl
dığı yerin vergi dairesine yapmaya mecburdurlar. 

Beyanda kullanılacak beyannamelerin, şekil, muhteva ve ekleri Maliye Bakanbğınea tertip ve 
tanzim olunur. 

öd, eme suresi 
MADDE 8. — Taşıt Alım Vergisi, ilgili trafik şube veya bürolarmca yapılacak kayıt ve t/a

cilden veya sair devir ve temlik muamelelerinin ikmalinden önce ödenir. 

Çeşitli hükümler 

Trafik Şube veya büro memurlariyle 
noterlerin görevi 

MADDE 9. — Trafik şube veya büro memurları ile noterler, kayıt ve tescil ve noter senedi 
işlemlerini yapmadan önce ilgili vergi dairesince düzenlenmiş Taşıt Alım Vergisinin ödendiğini 
gösterir belgeyi talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 
Kayıt ve tescil veya noter senedinin tanzimini mütaakıp mezkûr belgeler, muhtevası Maliye 

Bakanlığınca tesbit edilecek cetvellere dökülerek muamelenin yapıldığı tarihi takibeden günden 
itibaren en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Trafik Şube veya büro memurlariyle 
noterlerin sorumluluğu 

MADDE 10. — Gerekli verginin ödenmesinden önce muameleyi yapan trafik şube veya büro 
memurları ve noterler, verginin ödenmesinden mükellef ile müteselsilen sorumludurlar, 

Trafik şube veya büro memurları ve noterler bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları 
vergiler için mükelleflere rücu edebilirler. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

(III) sayılı tarife 

Taşıtların yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler 

1 2 — 5 6 — 11 
yaş 
Tl. 

50Ö 
1 100 
1 500 

yaş 
Tl. 

300 
700 

1 100 

yaş 
Tl. 

200 
500 
800 

Motosiklet 
Yıük - yolcu motosikleti 1 100 
Triportör 

Verginin tarhı 

Beyan esası 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddeci komisyonca aynen kabul edilmiştir, 

ödeme süresi 

MADDE 8. — Th^i'Hii 8 nci roa^rbci 'ho-rl yonca aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

Trafik şube veya bura memurları ile noterlerin görevi 

MADDE 9. — Tasarının. 9 ucu. maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Trafik şube rcııa büro memu, lan ile noterlerin sorumluluğu 

MADDE 10, — Tc.-'/arıviin J.O ILTÜ. maddesi KO;J: : yonca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197) 



— 36 — 

(Hükümetin teklifi) 

II - Kısım 

tşletme Vergisi 

Mevzu, mükellef 

MADDE 11. — Bir takvim yılı içinde Ibu kanuna Jbağlı I numaralı taibloda gösterilen hizmet 
işletmelerini işletenler, mezkûr tabloda gösterilen hadlerde işletme vergisini 'ödemeye mecburdur
lar. 

II - Bir takvim yılı içinde bu kanuna bağlı II numaralı taibloda gösterilen işletmeleri işleten
ler ve aynı taibloda yazılı emtianın parekende satışını yapanlar ile I numaralı tabloda asgari ve 
âzami hadleri gösterilen derecelere göre vergilendirilmek istemiyen mükellefler kendi talepleri 
üzerine, I ve II numaralı tablolarda gösterilen nisbetler üzerinden ve Maliye Bakanlığınca hazır
lanacak parakende satış vesikalarını makinalı kasalarda kullanmak suretiyle tahsil ettikleri işlet
me vergisini satış vergisi olarak ödemeye mecburdurlar. 

Makinalı kasaların işletilmesi ve parekende satış vesikalarının düzenlenmesi ile kullanılmasına 
mütaallik esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Trir yönetmelikte (belirtilir. 

Bu fıkrada gösterilen konularda (çalışan toptancı mükellefler de işletme vergisine tâbidir. 

Muaflıklar 

MADDE 12. — Son nüfus sayımına göre bele üye içi nüfusu 20 000 ve daha aşağı olan yer
lerde faaliyet gösteren mükellefler işletme vergisinden muaftır. (Bu muafiyet haddi sahil ilçeleri 
için 10 000 dir. 

Vergileme ölçüleri 

MADDE 13. — Onbirinci maddenin I nci fıkrasında yazılı faaliyetlerde bulunan mükellefle
rin ödiyecekleri vergiler, hu kanuna bağlı tablolarda asgari ve âzami vergi (hadleri gösterilen her iş 
ve emtia nevi için altı derece halinde ve hu kanun ile Vergi Usul Kanunundaki esaslar dâhilin
de tesfbit olunur. 

Mükellefin tesbit edilmiş olan vergi derecelerinden hangisine gireceği Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilen 'esaslar dâhilinde vergi dairesi tarafından tâyin olunur. 

Matrah 

MADDE 14. — Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde veya I nci tablonun satış 
vergisi nispetlerine göre ödenecek işletme vergilinin matrahı, satılan maddelerin veya yapılan 
hizmetlerin satış (bedelidir. 

Satış bedeli tâbiri; satılan maddeler veya yapılan hizmetler karşılığında her ne şekilde olursa 
olsun müşteriden alınan veya müşterinin (borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamını ifade 
eder. 

Satış bedeli ıbulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa göre hesaplanacak emsal bedeli 
vergiye matrah ittihaz olunur. 

İşletme Vergisi derecelerinin tesbiti 

MADDE 15. — İşletme Vergisi dereceleri, Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine göre ha
zırlanacak cetveller üzerine İl merkezindeki ticaret odaları Ticaret Odası bulunmıyan il merke
zinde belediyelerce seçilecek 4 kişi ile ö il defterdarının ve (mazereti halinde tevkil edeceği bir Ma
liye memurunun ^başkanlığında 'kurulan özel bir komisyon tarafından ilçe itibariyle asgari 8 âza-
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(Geçici Komisyonun dejjiştirişi) 

II. KISIM 

İşletme Vergisi 

Mevzuu, mükellef 

MADDE 11. — 1. Bu kanuna bağlı I numaralı tabloda gösterilen hizmet işletmelerini işleten
ler, mezkûr tabloda gösterilen hadlerde işletme vergisini ödemeye mecburdurlar. 

II - Bu kanuna bağlı II numaralı tabloda gösterilen işletmeleri işletenler ve aynı tabloda ya
zılı emtianın perakende satışım yapanlar ile I numaralı tabloda asgari ve âzami hadleri gösterilen 
derecelere göre vergilendirilmek istemiyen mükellefler kendi talepleri üzerine, I ve II numaralı tab
lolarda göstrilen nisbetler üzerinden ve Maliye Bakanlığınca hazırlanacak perakende satış ve
sikalarını veya aynı vesikaları makinalı kasalarda kullanmak suretiyle tahsil ettikleri işletme 
vergisini şotaş vergisi olarak ödemeye mecburdurlar. 

Makinalı kasaların işletilmesi ve perakende satış vesikalarının düzenlenmesi ile kullanılmasına 
müteallik esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Bu maddede belirtilen tablolarda gösterilen konularda perakende satış yapan toptancı mü
kellefler de işletme vergisine tabidir. 

Muaflıklar 

MADDE 12. — Son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 20 000 ve daha aşağı olan yerler
de faaliyet gösteren mükellefler işletme vergisinden muaftır. (Bu kanuna ekli II No. lu tablodaki 
1, 2, 3, 15, 18, 20, 21 ve 22 numaralı pozisyonlar hariç). 

Vergileme ölçüleri 

MADDE 13. — Onbirinci maddenin 1 nci fıkrasında yazık faaliyetlerde bulunan mükellefle
rin ©diyecekleri vergiler, bu kanuna bağlı tablolarda asgari ve âzami vergi hadleri gösterilen 
her iş ve emtia nevi için altı derece halinde ve bu kanun ile Vergi Usul Kanunundaki esaslar 
dâhilinde tesbit olunur. 

Mükellefin tesbit edilmiş olan vergi derecelerinden hangisine gireceği Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilen esaslar dâhilinde vergi dairesi tarafından tâyin olunur. 

Matrah 

MADDE 14. — Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde veya I nci Tablonun Satış 
Vergisi nisbetlerine göre ödenecek işletme Vergisinin matrahı, satılan maddelerin veya yapılan 
hizmetlerin satış bedelidir. 

Satış bedeli tâbiri; satılan maddeler veya yapılan hizmetler karşılığında her ne şekilde olursa 
olsun müşteriden alınan veya müşterinin borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamını 
ifade eder. 

Satış bedeli bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa göre hesaplanacak emsal bedeli 
vergiye matrah ittihaz olunur. 

İşletme Vergisi derecelerinin tesbiti 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

mi 6 kademeli <elmak üzere ayrı ayrı tâyin olunur. Şu kadar ki, merkez ilçesi dışındaki mükellef
lere ait derecelerin tesbitinde o il merkezinde seçilmiş olan üyelerden ikisinin yerine o ilçelerin 
belediyelerince seçilmiş 'olan iki üye toplantılara katılır. 

İşletme Vergisi derecelerinin tâyininde nazara alınacak esaslar Maliye 'Bakanlığınca hazırlana
cak bir yönetmelikte belirtilir. 

Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihinden başlıyarpjk 15 gün içinde tâyin ve tesbit işini ta
mamlar. Lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca 2 aya kadar uzatılır. 

işletme Vergisi derecelerinin kesinleşmesi ve ilânı bakımından Vergi Usul Kanununda ortala
ma kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânına ilişkin madde hükmü uygulanır. 

Teklif yeri 

MADDE 16. — İşletme Vergisi vergiyi doğuran olayların vukubulduğu yer vergi dairesince 
tarholunur, 

Beyan esası 

MADDE 17. — işletme Vergisi ilgili beyannamelerde mükellefçe gösterilen bilgilere dayanı
larak ; birinci maddenin II nci fıkrasında yazılı hal seçildiği takdirde, yazılı beyan üzerine tarho
lunur. 

Vergilendirme dönemi 

MADDE 18. — İşletme Vergisinde vergilendirme dönemi faaliyet gösterilecek takvim yılıdır. 
Onlbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde; faaliyet gösterilen her ay vergilendirme 

dönemini teşkil eder. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası 

MADDE 19. — İşletme Vergisi beyannamesinin şekil, muhteva, ve ekleri Maliye Bakanlığınca ter
tip ve tanzim olunur. 

Beyannamenin verilme zamanı 

MADDE 20. *— İşletme Vergisi beyannamesi, aidolduğu takvim yılının Ocak ayı içinde; tak
vim yılı içinde işe başlanılması halinde, bu ayı takibeden ay içinde ilgili vergi dairesine ve
rilir. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde; her mükellef, bir ay içindeki (yeniden işe 
başlıyanlar için işe başlanan ayı takibeden ay) vergiye tabi muamelelerini bir beyanname 
ile ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedir. 

Tarh zamanı 

MADDE 21. — İşletme Vergisi, beyannamenin verildiği günü; beyanname posta ile gön-
derilmişse tarhiyatı yapacak vergi dairesine geldiği tarihi takibeden bir ay içinde tarholunur. 

Vergilendirme dönemi içinde işe başlıyan veya işi bırakan mükelleflerin vergileri 

MADDE 22. — Takvim yılı içinde işe başlıyan veya işi bırakan mükelleflerin vergisi, yıl
lık vergiiden işe başlanılan ay hariç tutulmak ve işin bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle 
çalışılan aylara isabet eden miktardır. 

Vergilendirme dönemi içinde işin bırakıldığı ayı takibeden aylara isabet eden vergiler ter
kin olunur. Ancak keyfiyetin işin terkedildiği ay içinde vergi dairesine bildirilmesi lâzımdır. 
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Teklif yeri 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Beyan esası 

MADDE 17. — İşletme Vergisi ilgili beyannamelerde mükellefçe gösterilen bilgilere dayanıla
rak onbirinci maddenin II nci fıkrasında 3razılı hal seçildiği takdirde, yazılı beyan üzerine tarho-
lunur. 

Vergilendirme dönemi 

MADDE 18. — işletme Vergisinde vergilendirme dönemi faaliyet gösterilecek takvim yılıdır. 
Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde; faaliyet gösterilen her ay vergilendir

me dönemini teşkil eder. 

Beyannamenin sekil ve muhtevası 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Beyannamenin verilme zamanı 

MADDE 20. — İşletme Vergisi beyannamesi, aidolduğu takvim yılının Ocak ayı içinde; 
takvim yılı içinde işe başlanılması halinde bu ayı takibeden ay içinde ilgili vergi dairesine 
verilir. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde; her mükellef, bir ay içindeki (yeniden işe 
başlıyanlar için işe başlanan ayı takibeden ay) vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile 
ertesi aym 15 nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedir. 

Tarh zamanı 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Vergilendirme dönemi içinde işe başlıyan veya işi bırakan mükelleflerin vergileri 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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Ödeme zamanı 

MADDE 23. — işletme Vergisi, biri Mart, diğerleri Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım ve Ocak 
aylarında olmak üzere 6 eşit taksitte ödenir. 

Yıl içinde işe başlıyan mükellefler işe başlanılan ayı ta'kibeden taksit aylarının adedi kadar 
taksitle işletme vergisini öderler. 

Onıbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde; mükellefler, beyanname üzerinden tarh ve 
tahakkuk ettirilen vergileri beyanname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar. 

Çeşitli hükümler 

Verginin inikası 

MADDE 24. — işletme Vergisi tarifeli ve hizmet ve satışlarda bu tabloların ilgili hanelerin
de gösterilen Satış Vergisi nispetlerinde müşteriye inkâs ettirilir. 

Perakende satışın tarifi : 

MADDE 25. — Yukardaki hükümlerde yer alan perakende satıştan maksat; satışı yapılan 
madde ve malzemenin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındaki kimselere 
satılmasıdır. 

İşletme Vergisinin gider kaydedilemiyeceği 

MADDE 26. — işletme Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tesbitinde gider ola
rak kabul edilmez. 

MADDE 27. — •, Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, mükellefler birinci maddenin I nci veya 
II nci fıkralarında gösterilen vergilendirilme şekillerinden hangisini tercih ettiklerini Maliye Ba
kanlığınca seçilecek haberleşme araçlariyle yapılacak 3 gün süreli ilânlardan sonra geçecek 15 gün 
içinde ilgili vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedirler. 

Yeniden işe başlıyan mükellefler, işe başladıkları ay içinde vergilendirilme şeklini seçip ilgili 
vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Birinci maddenin II nci fıkrasında gösterilen vergilendirilme şeklini seçen mükellefler, aynı 
işe devam ettikleri müddetçe 3 yıl için bu usulden dönemezler. 

İcranın geciktirilmesi 

MADDE 28. — itiraz isteği işletme Vergisinin asgari veya mükellefçe kabul olunan dereceye 
tekabül eden miktarının tahsilini durdurmaz. 

Özel usulsüzlük cezaları 

MADDE 29. — İşletmede vergi dairelerince mühürlenmiş makinalı kasa veya Maliye Bakanlı
ğınca hazrılanmış perakende satış vesikası bulundurmaya mükelleflere birinci tesbitte 3 000 lira, 
ikinci tesbitte 5 000 lira usulsüzlük cezası kesilir; 3 ncü tesbitte vergi dairesinin teklifi üzerine iş
letme Adliye ve Maliye bakanlıklarının müştereken tâyin edecekleri yetkili mahkemeler karariyle 
3 aydan as olmamak üzere 1 seneye kadar süreyle kapatılır. 

MADDE 30. — işletme Vergisini Satış Vergiui olarak ödemeye mecbur olanlar, Maliye Bakan
lığınca hazırlanmış bulunan perakende satış vesikalarını her bir muamele için kullanmak mecburi-
yetindedirler. Bu vesikaları vermiyen mükelleflere aynı yıl için birinci tesbitte 500 lira, ikinci tes
bitte 1 000 lira, üçüncü ve mütaakıp tesbitlerde ikişer bin lira usulsüzlük cezası kesilir. 
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Ödeme zamanı 

MADDE 33. — işletme Vergisi, biri Mart diğerleri Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım ve Ocak 
aylarında olmak üzere 6 eşit taksitte ödenir. 

Yıl içinde işe başlıyan mükellefler işe başlanılan ayı takibeden taksit aylarının adedi ka
dar taksitle İşletme Vergisini öderler. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı halde; mükellefler, beyanname üzerinden tarh 
ve tahakkuk ettirilen vergileri beyaname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar. 

Çeşitli hükümler 

Verginin İnikası 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Perakende satışın tarifi 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

İşletme Vergisinin gider kaydedilmiyeceği 

MADDE 26. — Tasarının 26 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, mükellefler onbirinci maddenin I nci veya 
II nci fıkralarında gösterilen vergilendirme şekillerinden hangisini tercih ettiklerini Maliye Ba
kanlığınca seçilecek haberleşme araçlariyle yapılacak 3 gün süreli ilânlardan sonra geçecek 15 
gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedirler. 

Yeniden işe başlıyan mükellefler, işe başladıkları ay içinde vergilendirilme şeklini seçip ilgili 
vergi dairesinle bildirmeye mecburdurlar. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında gösterilen vergilendirme şeklini seçen mükellefler, aynı 
işe devam ettikleri müddetçe 3 yıl için bu usulden dönemezler. 

İcranın geciktirilmesi 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

özel usulsüzlük cezaları 

MADDE 29. — işletmede vergi dairelerince mühürlenmiş makinalı kasa veya Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanmış perakende satış vesikası bulundurmıyan mükelleflere birinci tesbitte 3 000 lira, 
ikinci tesbitte 5 000 lira usulsüzlük cezası kesilir; 3 ncü tesbitte vergi dairesinin teklifi üzerine 
işletme, Adalet Bakanlığının tâyin edeceği yetkili mahkemeler karariyle 3 aydan az olmamak üze 
re 1 seneye kadar sureyle kapatılır. 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 31. — 29 ve 30 ncu maddelerde gösterilen hususlarm tesbit edildiği tutanakların, mü
kellef veya müstalıdem tarafından imzalanmaması halinde, bunların yürürlüğe konulması için yok
lama memurları veya vergi inceleme elemanlarınca bir polis memnriyle birlikte imza edilmeleri ye
terlidir. 

MADDE 32. — Nev'i Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek makinalı kasalar, Vergi Usul Kanu
nuna göre bulunacak öz sermayeleri 100 000 liranın altında olan işletmelere Devlet Malzeme Ofisi 
tarafından ve 12 ay taksitle satılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Maliye Bakanlığı, birinci maddenin I nci fıkrasında yazılı ve 1970 tak
vim yılında faaliyet gösterecek işletmeleri kısmi olarak vergilendirmeye yetkilidir. 

Birinci maddenin ÎI nci fıkrasında yazılı faaliyetlere taallûk eden vergilendirmenin 1970 yılı 
başlangıç ayı, Maliye Bakanlığınca 15 gün önceden Resmî Gazete ile ilân olunur. 

(I) Numaralı tablo 

Bu kanunun 11 nci 
maddesinin I I inci 

Bu kanunun 11 nci maddesinin I nci fıkrasına göre öde-
'fücrasına göre vergileme ölçüleri necek satış vergisi 

(Tl.) (Tl.) nisbetleri 
İşletmenin nev'i Asgari vergi haddi Âzami vergi haddi (%) 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Lokantalar 
îçkili 
Çalgılı 
Meyhaneler 
Çalgısız 
Pastaneler 
Bahçe işletenler 
îçkili 
Çalgılı 
Kadın (beriberi işletenler 
ve birinci sınıf) 
Bezik ve benzeri yerler iş 
Bilardo, piyango, masa 

(I/üks 

İçtenler 
futbolu 

ve (benzeri yerler işletenler 
Birahaneler 
Çalgısız 
Gazinolar 
îçkili 
Çalgılı 
İçkisiz ve çalgısız; 
Kır bahçesi işletenler 
îçkili 
Çalgılı 
Samamca ve (benzeri talilh 
maharet oyunları 

ve 

6 000 
-6 000 

16 000 
11 500 

if> 000 
•7 000 

10 000 
(10 000 

ilO 000 

'6 000 

1'5 000 
!İ5 000 

7 »500 

'3 000 
2 500 

150 000 
150 000 

150 000 
50 000 

150 000 
150 000 

50 000 
100 000 

120 000 

125 000 

175 000 
150 000 
80 000 

40 OOO 
40 000 

315 000 

10 
10 

10 
15 

10 
.10 

15 
15 

— 

10 

10 
10 
10 

10 
10 
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MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Maliye Bakanlığı onbirinci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı ve İ97Ü 
takvim yılında faaliyet gösterecek işletmeleri kısmi olarak vergilendirmeye yetkilidir. 

Onbirinci maddenin II nci fıla-asmda yazılı faaliyetlere taallûk eden vergilendirmenin 1970 
yılı başlangıç ayı, Maliye Bakanlığınca 15 gün önceden Hesmî Gazete ile ilân olunur. 

(I) NUMARALI TABLO 

Bu kanunun 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre vergileme ölçüleri 

Bu kaııuının 11 nci 
maddesinin II nci 

Asgari vergi Âzami vergi fıkrasına göre öde-
hadcli haddi necek satış vergisi 

İşletmenin nev'i (Tl.) (Tl.) nisbetleri (%) 

1. Lokantalar 
içkili (3 ncü sınıf içkili lokantalar hariç) 
Çalgılı 

2. Meyhaneler 
Çalgısız 

3. Bahçe işletenler 
içkili 
Çalgılı 

4. Bezik salonları ve benzeri yerler işletenler 
5. Bilardo, piyango, masa futbolu ve benzeri 

yerler işletenler 
G. Gazinolar 

içkili 
Çalgılı 

7. Kır bahçesi işletenler 
içkili 
Çalgılı 

8. Samamca ve benzeri talih ve maharet oyun
ları 

6 00Ü 
6 000 

150 000 
150 000 

10 
10 

0 000 150 000 10 

6 000 
G 000 
10 000 

150 000 
150 000 
100 000 

10 
10 
15 

10 000 120 000 

15 000 
15 000 

3 000 
3 000 

175 000 
150 000 

40 000 
40 000 

10 
10 

10 
10 

5 000 35 000 
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(II) Numaralı tablo 

.Satış 
İşletme veya emtianın nevi 

1. Kuyumcular 
'2. Sarraflar 
o. Mücevherattılar 
4. Plaj işletenler 
f). Sauna isletenler 
6. Lokantalar 

İçkili - çalgılı 
7. Meyhaneler 

Çalgılı 
8. Bahçe işletenler 

îçikili - çalgılı 
9. Bar işletenler 

10. Birahaneler 
Çalgılı 

11. Gazinoalar 
İçkili - çalgılı 

12. Kır (bahçesi işletenler 
İçkili - çalgılı 

13. Pavyon işletenler 
14. Çiçekçiler 
15. Şekerciler 
16. Deri elbise ve kadın çantaları 
17. Her <çe«it mohil'ya, koltuk, kornij, halı 
18. Gümüş eşya 
119. Fos Ibııjiteri, mücevherat (taklit ziynet eşyası) 
20. PMk 
21. Gözlük ve dürhün 
22. Oyuncak, toyun aletleri Ve müzik aletleri 
23. Nalfouriye, İnşaat hırdavatı, boya, sıhhi tesisat malzemesi grupu 
24. Parfümeri eşyası 
25. Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya 
26. Her »çeşit oto lâstiği, yedek parça ve malzemesi 
27. Albajur, avize, kristal eşya 
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(11) NUMARALI TABLO 

İşletme veya emtianın nev'i 

(Meşkûk altın ve bilezikler hariç) 
Kuyumcular 
Sarraflar 
Mücevheratçılar 
Sauna işletenler 
Lokantalar 
İçkili ve çalgılı 
Meyhaneler 
Çalgılı 
Birahaneler 
Çalgılı 
Bahçe işletenler 
İçkili ve çalgılı 
Bar işletenler 
Gazinolar 
İçkili ve çalgılı 
Kır bahçesi işletenler 
İçkili ve çalgılı 
Paviyon işletenler 
Her çeşit mobilya, koltuk, korniş halı grupu 
(Bin liraya kadar satışlar için % 1 uygulanır.) 
Gümüş eşya grupu 
Fos bijütörü, mücevherat grupu (Taklit ziynet eşyası) 
Plâk 
Oyun aletleri 
Nalburiye inşaat hırdavatı, boya, sıhhi tesisat malzemesi grupu (Kapı tok 
mağı, kilit, menteşe ve her nev'i çiviyle ilgili toplam satışların 100 lirası için 
% 1) 
Parfümeri eşyası 
Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu 
Her çeşit oto lâstiği, yedek parça ve malzemesi grupu 
Her nev'i kristal eşya 

Satış Vergisi 
nisbeti 

(%) 

10 
10 
15 
15 

15 

15 

15 

15 
25 

15 

10 
30 

10 
15 
15 
10 
15 

;> 
15 
25 
5 

15 

Not: I ve II numaralı tablolarda işletme ve emtianın nev'i olarak gösterilen iş kollarına dâhil 
mal ve hizmetler, diğer mal ve hizmetlerle birlikte faaliyet konusuna alındığı takdirde yalnızca bu 
hizmet ve mallar vergiye tabidir. 

I ve II numaralı tablolardaki nisbetlere göre tesbit olunan vergi, her bir muamele ivin 5 kuruş
tan az olamaz. Verginin hesaplanmasında 5 kuruştan küçük küsurlar nazara alınmaz. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Uayıiimenkul Kıymet Artışı Vergisi 

Mevzu, : Vergiyi doğuran olay 

•MADDE 33. — TliıCdyc'defei arazi, arsa ve bunlar üzerindeki binaların (bağım
sız bölümler dâhil) ivazlı veya ivazsız (veraFet yolu ila intikal hariç) devir ve temlikinden 
ve bunların karşılıklı olarak trampa edilmesinden doğan değer farkları vergiye tabidir. 

Mükellef 

MADDE 34. — Verginin mükellefi, bina, arazi ve arsaları devir ve temlik eden gerçek ve 
tüzel kişilerdir. 

İstisna ve muaflıklar 

MADDE 35. — a) Genel Bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve be
lediyeler ile köyler vergiye tabi değildir. 

b) Belediye sınırlanılın ve belediye sınırlarımla ı•mcavir bulunan ve beldenin müstakbel inki
şafı bakımından üüzuan görülen (sahaların dışındaki devir ve temliklerden doğan değer farkla
rının 30 000 lirası vergiden müstesnadır. 

•c) Belediye sınırlarının ve Belediye sınırlarına (mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inki
şafı bakımından lüzum görülen sahaların içindeki devir ve temliklerden doğan değer farklarının 
5 000 lirası vergiden müstesnadır. 

Matrah 

MADDE 36. — Verginin matrahı arazi, arsa ve bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bölüm-
îeri dâhil) devir ve t emlk karşılığında iktisabolıman değerler ile bunların iktisap maliyetleri 
arasındaki farktır. 

îktisaboOunan değerler beyan tarihindeki rayiç bedelden aşağı olamaz. 
Arazi, arsa ve bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bölümler dâhil) ivazsız devir ve temli

kinde matrah, bunların Veraset ve intikal Vergisine esas olan değerleri ile iktisap maliyetleri 
arasındaki farktır. 

iktisap maliyetinin tesbiti 

MADDE 37. — iktisap anal'iyeti aşağıdaki esaslara gere tesbit olunur. 
a) Arazi, arsa ve bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bölümler dâhil) iktisabı için Em

lâk Alıım Vergisinin matrahı olarak beyan edilmiş değer. 
Emlâk Alım Vergisinin yürürlüğünden önceki tarihlerde, iktisabclunian gayrimenkulİer için, 

tapu intikal harcı matrahına esas alınmış değerler, 
(Yukardaki değerlerin idarece düşük bulunarak takdir yolu ile tesbit edilmesi halinde kesin

leşmiş değerler.) 
b) Vergiyi doğuran olayın vukuundan 5 yıl ve daha önce iıktisabedilmiş gayrirnenkuJllerde 

(a) fıkrasındaki iktisap maliyeti yerine son 5 yılda Bina ve Arazi Vergisine matrah olmuş değer-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197) 



— 47 — 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul kıymet artışı vergisi 

Mevzu : Vergiyi doğuran olay 

MADDE 33. — Türkiye'deki arazi, arsa veya bunların üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
ler dâhil) ivazlı veya ivazsız, (veraset yolu ile intikaller ve kanuni mirasçılara yapılan şartlı veya 
şartsız hibeler kanuni mirasçılar arasında yapılan her nevi taksim, ifraz, temlik veya trampalar ile 
müşterek malikler arasında yapılan taksim ve ifrazlar hariç) devir ve temlikinde ve bunların kar
şılıklı olarak trampa edilmesinden doğan değer farkları vergiye tabidir. 

Mükellef 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi Ko misyonca aynen kabul edilmiştir. 

İstisna ve muaflıklar 

MADDE 35. — a) "G-enea bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediye
ler ile köyler vergiye tabi değildir. 

b) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inki
şafı bakımından lüzum görülen sahaların dışındaki devir ve temliklerden doğan değer farklarının 
40 O0O lirası veya iktisabolunan değerlerin % 10 u vergiden müstesnadır. 

c) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel inki
şafı bakımından lüzum görülen sahaların içindeki devir ve temliklerden doğan değer farklarının 
5 000 lirası, (ziraat arazisinin devir ve temlikinde değer farklarının 25 bin lirası veya iktisabolu
nan değerlerin % 10 u) vergiden müstesnadır. 

Matrah 

MADDE 36. — Verginin matrahı arazi, arsa ve bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
leri dâhil) devir ve temliki karşılığında iktisabolunan değerler ile bunların iktisap maliyetleri ara
sındaki. farktır. 

Devir ve temlik karşılığında iktisabolunan değerler beyan tarihindeki rayiç bedelden aşağı ola
maz. 

Arazi, arsa ve bunlar üzerindeki binaların (batımsız bölümler dâhil) ivazsız devir ve temlikin
de matrah, bunların devir ve temlik tarihindeki rayiç bedelleri ile devir ve temdik edenin iktisap 
maliyetleri arasındaki farktır. 

İktisap maliyetinin t esinti 

MADDE 37. — îktisap maliyeti (geçici madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle) aşağıdaki 
esaslara göre tesbit olunur. 

a) Vergiyi doğuran olayın vukuu tarihinde Bina ve Arazi vergilerinin tarhına esas olan vergi 
değeri, 

b) Bina ve Arazi vergilerinin tarhına esas olan vergi değerinden yüksek bir iktisap değeri 
mevcutsa bu değer, 

Bu fıkrada Bina ve Arazi Vergisi tarhına esas olan değerden yüksek değer olarak kabul edile
cek değerler, (ivazlı intikallerde) Emlâk Alım Vergisi, ivazsız intikallerde Veraset ve intikal Ver
gisi matrahının tesbitine esas olan değerdir. 
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ler, (Binalarda Bina Vergisi tarhına esas olan safi iradın 10 katı, arazi ve arsalarda Arazi Ver
gisi tarhına esas olan değer). 

Sırayla iktisap maliyetini teşkil eder. 

Matrahtan yapılacak tenziller 

MADDE 38. — Aşağıda gösterilen giderler v atrahtan tenzil olunur. 
a) Gayrimenkulun iktisabı için ödenmiş bulanan her türlü aynı vergi, resim ve harçlarla 

faiz, Gider Vergisi, komlisyon ve (benzeri masraflar. 
b) iktisaptan itibaren her yü için iktisap maliyetinin % 5 i oranında hesaplanacak götürü 

gider ile bina ve arazi için ödenmiş bulunan birta ve arazi vergileri, 

Verginin nisbetı 

MADDE 39. — Vergi, 36, 37 ve 38 nci maddeler gereğince tesbit edilen matrah üzerinden 
aşağıdaki nisbetlerde alınır. 

Verginin 
nisbeti 

% 

İlk 50 000 lira için 20 
Sonra gelen 250 000 lira için 40 
300 001 lira ve daha fazlası için 60 

Tarh, tahakkuk ve ödeme esasları tarh yeri 

MADDE 40. — Vergi, gayrimenkulun bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. 

Beyan esası, beyannamenin şekli ve ödeme süresi 

MADDE 41. — Bu kanuna göre vergi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. 
Beyannamenin şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit ve tâyin olunur. 
Beyanname, gayrimenkullün tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili vergi 

dairesine verilir; ve vergi aynı süre içinde ödenir. 

Vergi Teminatı 

MADDE 42. — Mükellefler, devir ve temlik dolayısiyle kendilerine ödenecek meblağın (İvazsız 
intikallerde beyan edecekleri değerin) % 10 unu verginin teminatı olarak seldi ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak bir bildirimle gayrimenkullün bulunduğu yer vergi daire
sine yatırmaya mecburdurlar. 

Asgari Vergi 

MADDE 43. — Arsa, arazi ve bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bölümler dâhil) hisse üze
rinden veya taksim veya ifraz suretiyle devir ve temlik edilmesi halinde, muameleye konu olan 
gayrimenkulun vergisi, gayrimenkulun tümü için rayiç bedel esas alınmak suretiyle hesaplanan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 197) 



— 49 — 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Matrahtan yapılacak tenziller 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Vevginin nisbeti 

MADDE 39. — Vergi, 36, 37 ve 38 nci maddeler gereğince tesbit edilen matrah üzerinden aşa
ğıdaki nisbetlerde alınır. 

Verginin nisbeti 
% 

îlk 50 000 lira için 15 
Sonra gelen 50 000 lira için 20 
Sonra gelen 200 000 lira için 30 
Sonra gelen 300 000 lira için 40 
Sonra gelen 400 000 lira için 50 
1 000 001 lira ve daha fazlası için 60 

Tarh, t alı ali kul; ve ödeme esastan tarh yeri 

MADDE 40. — Tasarının 40 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Beyan esası, beyannamenin şekli ve ödeme süresi 

MADDE 41. — Tasannm 41 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Vergi teminatı 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Asgari vergi 

MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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verginin, muamele konusu gayrimenkule isabet eden kısmından aşağı olamaz, Bu asgari verginin 
hesaplanmasında; muamele konusu gayrimenkulun iktisap maliyetinin, bu gayrimenkulun tümü
nün iktisap maliyetine olan oranı esas alınır. 

Muamele konusu gayrimenkulun iktisap maliyeti ise, bu gayrimenkul karşılığında iktisabo-
lunan değerlerin gayrimenkulun tümünün rayiç bedeline oranlanması suretiyle bulunur. 

Çeşitli hükümler 

Mahsup 

MADDE 44. — Mükellefin kesinleşen vergisinden, 42 nci madde gereğince vergi karşılığı 
olarak tevkif edilen para mahsufoedilir. İFazlası vergi dairesince mükellefe bildirilir. Bildirme 
tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat halinde kendisine ret ve iade olunur. 

Bu kanuna göre vergiye tabi diğer farkları gelir veya kurumlar vergisinin mevzuuna girdiği 
takdirde, 42 nci madde gereğince vergi teminata alınmakla iktifa olunur. Teminat olarak alınan 
bu vergi Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsubedilir. 

Vergi Usul ve Emlâk Ahm Vergisi kanunlarının uygulanması 

MADDE 45. — Bu kanun hükümleri mahfuz olmak üzere, Vergi Usul Kanunu ile emlâk alım 
vergisi Kanununun 12, 13, 14 ve 15 nci maddeleri hükümleri bu vergi hakkında da uygulanır. 

Tapu memurlarının görevi 

MADDE 46. — Tapu memurları, vergi teminatının yatırıldığım gösteren makbuz ibraz edil
medikçe, tapu işlemlerini yapamazlar. Gerekli teminatın tamamen yatırılmasından önce muamele 
yapan tapu memurları vergi teminatının ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen so
rumludurlar. 

İlgili memurlar bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları meblâğlar için mükelleflere 
rücu edebilirler. 
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ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Mahsup 

MADDE 44. — Mükellefin kesinleşen vergisinden, 42 nci madde gereğince vergi karşılığı ola
rak tevkif edilen para mahsubediüir. Fazlası vergi dairesince mükellefe bildirilir. Bildirme tari
hinden itibaren 'bir yıl içinde müracaat halinde kendisine ret ve iade olunur. 

Bu kanuna göre vergiye tabi değer farkları Gelir veya Kurumlar Vergisinin mevzuuna girdiği 
takdirde, 42 nci madde gereğince vergi teminatı alınmakla iktifa olunur. Teminat olarak alınan bu 
vergi (Mir ve Kurumlar Vergisinden tamamen mahsuhedilir. 

Vergi Usul ve Emlâk Alım Vergisi kanunlarının uygulanması 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Tapu memurlarının görevi 

MADDE 46. — Tasarının 46 nci maddesi Komisyorica aynen kabul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun uygulanmasında, Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe girin
ceye kadar iktisap maliyeti aşağıdaki şekilde tesbit olunan değerlerdir : 

a) Bina Vergisi tarhına esas gayrisâfi iratları veya Arazi Vergisi tarhına ©sas değerleri 
1 . 1 . 1947 den önce tahrir veya takdir edilmek suretiyle konulmuş olan gayrimıenıkuller için, 
Vergi Usul Kanununun 268 nci maddesinde gösterilen vergi değerlerinin 12 katı, 

TD) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1947 - 1 . 1 . 1959 tarihleri arasımda konulmuş 
bulunan gayrimenkuller için, Vergi Usul Kanununun 268 nci maddesinde gösterilen değerin 
8 katı, 

c) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1959 - 1 . 1 . 1965 tarihleri arasında konulmuş 
gayrimenkuller için V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösterilen değerin 5 katı, 

d) Gayrisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1965 - 1 . 1 . 1968 tarihileri arasında konulmuş 
gayrimenkuller için V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösterilen değerin 2 katı, 

e) Gayrİisâfi iratları veya değerleri 1 . 1 . 1968 den sonra konulmuş gayrimenkuller için 
V. U. K. nun 268 nci maddesinde gösterilen değerin bir buçuk katı. 

Ancak, yukardaki misiller uygulanarak bulunacak değerlerden yüksek bir iktisap değeri mev
cutsa bu değerin iktisap maliyeti olarak beyanı ihtiyarîdir. 

Bu takdirde ihtiyaren beyan olunacak değerin ivazsız intikallerde Veraset ve İntikal Vergi
sinin ivazlı intikallerde Emlâk Alım Vergisi veya tapu devir harçlarının matrahının tesbitine esas 
olmuş değer olması şarttır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 197) 



— 52 — 

(Hükümetin teklifi) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Spor - Toto Vergisi : 

Mevzuu 

MADDE 47. — Spor - Toto oyunu, Spor - Toto Vergisine tabidir. 

Mükellef, matrah, nisbet 

Mükellef 

MADDE 48. — Spor - Toto Vergisini Spor - Toto idaresi öder. 

Matrah 

MADDE 49. — Spor - Toto Vergisinin matralıı, Spor - Toto kuponlarında doldurulan kolon 
başına alınan ücrettir. 

Spor - Toto Vergisi matraha ayrıca katılmam ve tarifedeki ücret haricinde aksettirilmez. 
Matrahtan gider ve vergi adı ile başka her hangi bir indirim yapılamaz. 

Nisbet 

MADDE 50. — Spor - Toto Vergisinin nisbeti % 20 dir. 

Verginin tarhı 

Bey (m esası 

MADDE 51. — Spor - Toto Vergisi Spor - Toto Müdürlüğünün beyanı üzerine tarh olunur. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası ile verilme zamanı ve yeri 

MADDE 52. — Beyanda kullanılacak beyannamenin şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunur. 

Spor - Toto Müdürlüğü 1 ay içinde nakden veya hesaben aldığı ücretlerin beyannamesini ertesi 
ayın 20 nci günü akşamına kadar bulunduğu yer vergi dairesine vermek mecburiyetindedir. 

Ödeme süresi 

MADDE 53. — Spor - Toto Müdürlüğü beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergi
leri beyanname Verme süresi içinde ödemeye mecburdur. 

BEŞİNCİ KİSİM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklik 

MADDE 54. — 13 Temmuz 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü madde
sinin (a) bendi kaldırılmış ve aynı maddenin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tezyini seramik eşya 

g) Teknik süsleme dışında tamamen elle süslenmeye tabi tutulan ve sanat değeri olan vazo, 
duvar tabağı ve heykelcik gibi seramikten mamul süs eşyası, 
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DÖRDÜNCÜ KISIM ' 

Spor Toto Vergisi 

Mevzuu 

MADDE 47. — Tasarımın 47 nci maddesi Ko nisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Mükellef, matrah, nisbet 

mükellef 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi Koiiiif yonca aynen kabul edilmiştir. 

Matrah 

MADDE 49. — Tasarının 49 nou maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Nisbet 

MADDE 50. — Tasarının 50 tnci maddesi Komisyonca aynen kabul »edilmiştir. 

Verginin tarhı 

Beyan esası 

MADDE 51. — Tasarınım 51 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Beyannamenin şekil ve muhteva?) ile verilme zamanı ve yeri 

MADDE 52. — Taşanının 52 nci maddesi Ko uisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Ödeme süresi 

MADDE 53. — Tasannın 53 nou maddesi Konnisyoııoa aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi Koı-ıısyonca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 55. — Aynı Kanunun değişik 13 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
(II) sayılı tablonun 3, 5, 6 ve 8 nci pozisyonlanndaki mamullerin montaj (başkaları hesabı

na yapılan montaj dâhil) suretiyle imal edilmesi halinde, mükellef, montajı yapandır. 

MADDE 56. — Aynı kanunun değişik 14 ncü maddesi aşağidaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrah 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim edilen : 
a) 1 nci tabloda siklet üzerinden vergiye tabi olan akaryakıtlarla III ncü tablodaki tuzun 

saf sikletleri, 
b) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
c) Elektriğin kilovat saat olarak miktan, 
d) Havagazmm metreküp olarak miktan, 
e) Kahvenin gayrisâfi sıkleti, 
f) Tekele tabi maddelerden tütün mamulleri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın aylık sa

tış bedelleri tutan, 
Aylık satış bedelleri tutan tâbiri, Tekel Genel Müdürlüğü Tevzi ve Satış Üniteleri tarafından 

bir ay içinde bayilere yapılan tekel maddeleri satış bedellerinin toplamını ifade eder. 
g) Diğer maddelerin satış bedelidir. 
Satış bedeli tâbiri, teslim edilen maddeler karşılığında her ne adla olursa olsun müşteriden alı

nan veya müşterinin borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamını ifade eder. 
h) Satış bedeli veya aylık satış bedeli tutan bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa 

göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye matrah itihaz olunur. 
II sayılı tablonun 3 ncü pozisyonundaki mamullerin montajının başkalan hesabına yapılması 

halinde, matrah, mamulün V. U. K. nuna göre bulunacak emsal bedelidir. 

MADDE 57. — Aynı kanunun değişik 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
b) ölçü esası 

Madde 24. — İthal edilen : 
a) 1 nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi tutulmuş olan akaryakıtlarla, III ncü tablodaki 

tuzun sâf sıkletleri (akaryakıtların zarflan bu kanuna bağlı IV ncü tablodaki pozisyonuna göre 
vergilendirilir.) 

b) Kibritin çöp adedi olarak miktan, 
c) Elektriğin kilovatsaat olarak miktan, 
d) Havagazmm metreküb olarak miktarı, 
e) Kahvenin gayrisâfi sıkleti, 

MADDE 58. — Aynı kanunun değişik 27 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
II sayılı tablonun 3,5 ve 6 nci pozisyonlanndaki mamuller ile I sayılı tablonun 9/B, 0, D ve 

E poziyonundaki camlar için ilk madde indirimi uygulanmaz. 
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MADDE 55. — Aynı kanunun değişik 13 ncü maddesinle aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarındaki mamullerin montaj (başkaları hesabına 

yapılan tmomlttaj dâhil) suretiyle imâl edilmesi halinde, mükellef, montajı yapanıdır. 

MADDE 56. — Aym kanunun değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrah 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim edilen : 
a) 1 nci (tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi lolam akaryakıtlarla III noü tablodaki tuzun 

saf ısMetleri, 
b) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
c) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
d) Havagazmın metreküp olarak miktarı, 
e) Kahvenin giayrisâfi sikieti, 
f) Tekelle tabi maddelerden tütün1 mamulleri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın aylık satış 

bedelleri tultarı, 
Aylık satış bedelleri tutarı ItâJbiri, Tekel Genel Müdürlüğü tevzi ve salaş üniteleri tarafından 

bir ay içinde bayilere yapılan tekel maddeleri satış bedelllerindın toplamımı ifade eder. 
g) Diğer maddelerin Satış bedelidir. 
Satış bedeli tâbiri, teslim edilen maddeler karşılığında her ne adla olursa olsun (müşteriden alı

nan veya müşterinin borçlandığı para veya diğer değerlerin Itoplaanını ifade eder. 
h) Satış bedeli veya aylak satış bedeli tutarı bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa 

göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye matrah ittihaz olunur. 
II sayılı tabolnun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlannaaiki mamullerin montajının başkaları hesabına 

yapılması halinde matrah mamulün V. U. K. nuna göre bulunacak emsal bedelidir. 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi Koııüsyonıca aynen kabul edillmişitir. 

MADDE 53. — Aynı kanunun değişik 27 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlannrmdalki mamuller ile 1 sayılı tablonun 9/B, C, D 

ve E pozisyonundaki camlar için ilk madde indirimi uygulanmaz. 
Ancak, dâhilde alınan istihsal Vergisine tâbi tutulan maddeler İstihsal Vergisi ödenmek sure

tiyle tedarik edilerek II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 nıcı pozisyonlarında ve 1 sayılı tablonun 9/B, 
C, D ve E pozisyonunda gösterilen mamullerin imalinde ve bunların bünyesine girecek şekilde 
kullanıldığı takdirde, ilk madde indirimi esası uygulanır. 
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MADDE 59. — Aynı kanunun değişik 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet 
Madde 33. — Banka ve sigorta muameleleri vergisinin niöbeti % 25 dir. T. 0. Merkez Ban

kası ile bankalar arasındaki reeskont muameleleri için bu nisfbet % 20 dir. Kambiyo muamelele
rinde nisbet matrahın onlbinde beşidir. 

MADDE 60. — Aynı kanunun değişik 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mevzuu, vergiyi doğuran olay 

Madde 34. — Türkiye sınırları içinde petrol boru hatları ile yapılan yerli hampetrfol taşı
maları ve aşağıda yazılı umuma mahsus vasıtalarla yapılan taşımalardan yük taşımaları ile bel
li bir tarifeye dayanılarak yapılan yolcu taşımaları Nakliyat Vergisine tabidir. 

a) Demiryolu üzerinde işliyen vasıtalar, 
Ib) Tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yolcu taşımaya mahsus sair motorlu kara nakil va

sıtaları (otomobil, kamyonet, motosiklet, motorlu bisiklet hariç) 
c) Makine ile müteharrik gemiler, 
d) Uçaklar, 

MADDE 61. — Aynı kanunun değişik 35 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye bir (k) bendi eklenmştir: 

İstinaslar 

Madde 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük taşımaları ile yerli hampetrol taşımaları Nakli
yat Vergisinden müstesnadır : 

k) Bir petrol Iboru hattına iltisak halinde bulunan tâli derecedeki boru hatları ile iltisak nok
tasına kadar yapılan yerli hampetrol taşımaları: 

MADDE 62. — Aynı kanunun değişik 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirillnıiştir : 

Mükellef 

Madde 36. — Nakliyat Vergisini 34 ncü maddede yasılı makil vasıtalarını ve petrol boru 
hatlarını işletenler öder. (Petrol bora hatlarını işletenler, Petrol Kanununa göre belge sahibi ta
şıyıcılarıdır.) 

Belge sahibi taşıyıcılar bu kanun gereğince cdiyecekleri Petrol Boru Hattı Nakliyat Vergi
sini, 6326 sayılı Petrol Kanununun veya bu kanmmn ek ve tadillerinin ilgili hükümlerime göre tes-
bit 'edilecek Petrol boru hattı ücret tarifelerindeki taşıma ücretine ilâve suretiyle petrolü taşıtan
dan tahsil ederler. 

«Belli bir iş veya belli bir süre için kiralanan, taşıtlarla kiralayana ait eşya ve şahısların ta-
şmmaisında vergi mükellefi taşıt sahibidir.» 

MADDE 63. — Aynı kanunim 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Matrah 

Madde 37. — Nakliyat Vergisinin matrahı yolcu ve yük taşımaları karşılığında nakten ve
ya heisaben alman ücret, petrol buru hatları ile yapılan taşımalarda taşman yerli hampetrolün 
varil olarak miktarıdır. (Yataklı vagonlarla vâki seyahatlerde ödenen yaltak ücretinin Türkiye 
sınırları içinde isabet eden kısmı matraha dâhil edilir.) Belli bir iş veya belli bir süre için kira-
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MADDE 59. — Tasarımım 59 ncu maddesi Koıniısyonca aynen kaibul eddflmııiştir. 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Tasarımım 61 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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lanan nakil vasıtaları ile kiralıyana ait eşya ve şahısların taşınmasında vergi matrahı nakil va-
ısıtası sahibine 'ödenen kira ıbedeffidir. 

MADDE 64. — Aynı kanunun değişik 38 nci irnaddesinim matlabı ve birinci fıkrası hükmü 
aşağıdaki ş'eıkilde değiştirilmiş ve bu fıkraya bir (III) ncü bend eklenmiştir : 

Verginin nisbeti ve haddi 

Madde 38. — Nakliyat Vergisinin nisbet vs hadleri aşağıda gösterilmiştir. 
III - Petrol boru hatları ile yapıttan yerli haınpetriol taşımalarında varil basma 

3 Tl. 

MADDE 65. — Aynı kanuna aşağıdaki mükerrer 38 nciımadde eklenmiştir: 

MÜKERRER MADDE 38. — Petrol boru hatları ile yapılara yerli hampetrol taşımalarından 
bu kanun gereğince alınacak olan Nakyilat Vergisi hakkında, 6326 sayılı Petrol Kanununun 
«Vergi ısının» ımatlalbını taşıyan, 6558 sayılı Kanımla değişik 111 nci maddesi hükümleri uygu
lanmaz. 

MADDE Q6. — Aym kanunun 43 ncü maddesi aaşğldaki şekilde değiştirilmiştir: 

Nishet • 

Madde 43. — PTT hizmetleri vergisi aşağı da gösterilen nisbötlerde alınır. 
1. Posta hizımetleri % 8 
2. Telgraf hizmetleri % 10 
3. Telefon hizmetleri !% 15 
MADDE 67. — Aynı kanuna Bina inşaat Vergi*i başlığı altında ve aşağıda gösterilen ek - 1, 

2, 3 ve 4 ncü maddeleri ihtiva eden üçüncü kısım eklenmiş; kısımlar arasında müşterek hüküm
lerle ilgili üçüncü kısım dördüncü kısım olarak değiştirilmiştir : 

Mevzu, vergiyi doğuran olay 

EK MADDE 1. — Bu kanuna bağlı V sayılı tabloda yazılı olup belediye sınırları içinde 
yapılan her türlü bina inşaatı, (ilâve ve tadiller Ihadil) inşaat ruhsatının alınmaısmda, mezkûr 
tabtoda gösterilen nisbet ve hadlerde Bina inşaat Vergisine tabidir. 

İstisnalar 

EK MADDE 2. — Genel, katma, özel idare ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü 
tına inşaatı 'ile hastane, prevantoryum, sanatoryum parasız dispanserler, fabrika, değirmen, ima-
latbameler ve nüfusu 5 000 den az olan belediye ısınırları içindeki her türlü inşaat ve yüzölçümü 
100 an2 yi laşjmıyan konut birimleri Bina inşaat Vergisinden müstesnadır. 
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MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Tasarının 65 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Aynı kanunun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet : 

Madde 43. — PTT hizmetleri vergisi aşağıda gösterilen nisbetlerde alınır. 
1. — Posta hizmetleri (% 10) 
2. — Telgraf hizmetleri (% 10) 
3. — Telefon hizmetleri (% 10) 

MADDE 67. — Aynı kanuna bina inşaat vergisi başlığı altında ve aşağıda gösterilen ek - 1, 
2, 3 ve 4 ncü maddeleri ihtiva eden üçüncü kısım eklenmiş; kısımlar arasında müşterek hükümler
le ilgili üçüncü kısım dördüncü kısım olarak değiştirilmiştir: 

Mevzu, vergiyi doğuran olay 

EK MADDE 1. — Bu kanuna bağlı V sayılı tabloda yazılı olup, belediye sınırları içinde ya
pılan her türlü bina inşaatı, (ilâve tadiller dâhil) inşaat ruhsatının alınmasında, mezkûr tab
loda gösterilen nisbet ve hadlerde bina inşaat vergisine tabidir. 

İstisnalar 

EK MADDE 2. — Genel, katma, özel idare ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü 
bina inşaatı ile hastane, prevantonyum, sanatoryum, parasız dispanserler, fabrika, değirmen, ima
lâthaneler ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesince teşviki karara bağlanmış 
otel ve moteller, Devlete veya derneklere devrolunmak üzere inşa edilen okullar, talebe yurtları, 
kooperatifler eliyle yapılan sınayi ve küçük sanat siteleri ve esnaf çarşıları, nüfusu 20 000 den 
az olan belediye sınırları içindeki her türlü inşaat ve yüzölçümü 100 m2 yi aşmıyan konut 'birim
leri bina inşaat vergisinden müstesnadır. 

Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetlerin vukubulduğu bölgelerde, bu âfetlerin vuku
unu takibeden yıldan itibaren en geç 3 yıl içinde inşa edilen binalar, bu vergiye tabi değildir. 

Mezkûr bölgeler Maliye ve tmar ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 
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Mükellef 

EK MADDE 3. — Bina İnşaat Vergisini, inşaat, ilâve veya tadilât için inşaat ruhsatı alan
lar öder. 

Matrah 

EK MADDE 4. —Bina İnşaat Vergisinin matrahı, binaların her bir konut veya işyeri biriminin 
ayrı, ayrı inşaat sahalarının yüzölçümleridir. 

Matrahın hesaplanmasında m2 kesirleri atılır. 

MADDE 68. — Aynı kanunun 45 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bina inşaat Vergisi, mükelleflerin, ilgili belediyelerce tasdik edilmiş yazılı beyanı üzerine tarh 
olunur. 

MADDE 69. — Aynı kanunun değişik 47 nci maddesine aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir : 
g) Bina İnşaat Vergisi mükellefleri, inşaat Vergisine ait muamelelerini inşaat ruhsatının alın

masından önce ilgili vergi dairesine bir beyannameyle bildirmeye mecburdurlar. 

MADDE 70. — Aynı kanuna 66 nci maddesinden sonra aşağıdaki ek 1 ve 2 nci maddeleri ihti
va eden altıncı bölüm eklenmiştir : 

Altıncı Bölüm 

Bina İnşaat Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

Belediye ve tapu memurlarının (jörevleri 

EK MADDE 1. — Belediye imar ve yapı kontrol memurları inşaat ve iskân ruhsatlarının veril
mesinden önce, ilgili vergi dairesince tanzim edilmiş Bina İnşaat Vergisinin ödendiğini gösterir 
belgeleri talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Tapu ve Kadastro idareleri, ilgili muameleleri yapmadan önce, Bina inşaat Vergisinin öden
diğini gösterir belgeleri talebetmeye ve muhafazaya mecburdurlar. 

Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 
Gerekli muamelelerin ifasını mütaakıp mezkûr belgeler, muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit 

olunacak cetvellere dökülür ve bunlar muamelenin yapıldığı tarihten itibaren en g*eç 15 gün için
de ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Belediye ve tapu memurlarının sorumluluğu 

EK MADDE 2. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce muamele yapan belediye ve 
tapu memurları verginin ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar. 

Belediye ve tapu memurları bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükel
leflere rücu edebilirler. 
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Mükellef 

EK MADDE 3. — Bina inşaat vergisini inşaat, ilâve veya tadilât için inşaat ruhsatı alanlar 
öder, 

Matrah 

EK MADDE 4. — Bina inşaat vergisinin matrahı binaların her bir konut veya işyeri birimi
nin ayrı ayrı inşaat sahalarının yüzölçümleridir. 

MADDE 68. — Tasarının 68 nci maddesi komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Aynı kanunun değişik 47 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir. 

c) PTT Grenel Müdürlüğü ile taşıma müesseseleri ve petrol boru hattı belge sahipleri bir ay 
içinde nakden veya hesaben aldıkları ücretleri ve taşıdıkları yerli hampetrolün beyannamesini o 
ayın sonundan itibaren 45 gün içinde verirler. Devlet Demiryolları, Devlet Havayolları ve De
nizcilik Bankası için bu müddet 75 gündür. 

g) Bina inşaat vergisi mükellefleri, inşaat vergisine ait muamelelerini inşaat ruhsatının alın
masından önce ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. 

MADDE 70. — Tasarının bu maddesi komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
Ancak bu maddedeki ek maddelerin sıra numaraları 5 ve 6 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 71. — Tasarının bu maddesi 69 ncu madde ile birleştirilmiştir. 
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MADDE 71. — Aynı kanunun değişik 47 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

C) PTT Genel Müdürlüğü ile taşıma müesseseleri ve petrol boru hattı belge sahipleri bir ay 
içinde nakden veya hesaben aldıkları ücretlerin ve taşıdıkları yerli hampetrolün beyannamesini o 
ayın sonundan itibaren 45 gün içinde verirler. Devlet Demiryolları, Devlet Havayolları ve Denizci
lik Bankası için bu müddet 75 gündür. 

MADDE 72. — Aynı kanuna bağlı I sayılı <îlk İstihsal Maddeleri Tablosu» nun değişik 2/B 
pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

E) Sıvılandırılmış petrol gazı (L. P. G.) (1 Kg.s. den 25 Kr.) 

MADDE 73. — Aynı kanuna bağlı I sayılı tablonun 9 ncu pozisyonu aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

9. Camlar : 
A) Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk istihsal mahsulü her türlü cam ve 

cam eşye (B, C, D ve E fıkralarındaki camlar hariç) % 30 
B) işlenmemiş çekme veya üfleme cam (imâl sırasında kaplama yapılmış olsun olmasın) kare 

veya mustatil veya gayrişekilde kesilerek şekillendirilmiş yaprak halinde cam) 
a) 3 Mm. den daha fazla kalınlıkta olan âdi 

pencere camları % 40 
b) Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili pencere 

camları % 50 
c) Sairler % 50 
C) Emniyet camları % 50 
D) Cam damacana, şişe, küçük şişe (ilâç şi

şeleri hariç) % 40 
E) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya 

(Optik tarzda işlenmemiş ve optik camdan yapıl
mamış) lâmba şişeleri ve elektrik ampulleri ha
riç) % 60 

MADDE 74. — Aynı kanuna bağlı II sayılı tablonun 3 ncü pozisyonunun (C) bendindeki 
(yük taşımaya mahsus olanlar hariç) ibaresi kaldırılmıştır. 

MADDE 75. — Aynı kanuna bağlı II sayılı tablonun 5 nci pozisyonuna aşağıdaki (e) bendi 
eklenmiştir : 

e) Her türlü televizyon % 25 
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(% 
(% 
<% 
(% 

(% 

(% 

40) 
50) 
50) 
50) 

40) 

40) 

MADDE 71. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı ilk istihsal Maddeleri tablosunun değişik 2/E po
zisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

E) Sıvılandırılmış petrol gazı (L.P.G.) (1 Kg. s. den 30 Krş.) 

MADDE 72. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı tablonun 9 ncu pozisyonu aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

9. Camlar : 
A) Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk istihsal mahsulü 

her türlü cam ve cam eşya (B,C,D ve E fıkralarındaki camlar hariç) 20 
B) işlenmemiş çekme veya üfleme cam (imal sırasında kaplama yapılmış ol

sun olmasın) (Kare veya müstatil veya gayrı şekilde kesilerek şekillendirilmiş 
yaprak halinde cam) 

a) 4 mm den daha fasla kalınlıkta olan âdi ve buzlu pencere camları 
b) Renkli, dalgalı ve çizgili pencere camları 
c) Sairler 
C) Emniyet camları 
D) Cam damacana, şişe, küçük şişe (ilâç şisoleri ile tabiî meyva suları için 

kullanılan şişeler hariç) 
E) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (optik tarzda işlenmemiş ve op

tik camdan yapılmamış) (lâmba ve şişeleri ile elektrik ampulleri hariç) 

MADDE 73. — Tasarının 74 ncü maddesi 73 ncü madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Tasarının 75 nci maddesi 74 ncü madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 75. — Aynı kanuna bağlı II sayılı tablonun 7 nci pozisyonuna aşağıdaki c, d, e, f, g 
bendleri eklenmiştir : 

c) Cilâsız veya sırsız seramikten döşemelik veya kaplamalık karolar ve ben
zerleri 

d) Seramikten döşemelik veya kaplamalık diğer karolar ve benzerleri 
e) Musluk taşları, lavabolar, bideler, apteshane küvetleri, banyolar ve sıhhi 

tesisatta kullanılan benzeri sair sabit teçhizat 
f) Porselenden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde kul

lanılan diğer eşya 
g) Sair seramik maddelerden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet 

işlerinde kullanılan diğer eşya 

(% 
(% 

(% 

(% 

(% 

20) 
20) 

20) 

20) 

20) 
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MADDE 76. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun 7 nci pozisyonuna aşağıdaki (c) ve (d) 
bendleri eklenmiştir : 

c) Cilâsız veya sırsız seramikten döşemelik 
veya kaplamalık karolar ve benzerleri % 35 

d) Seramikten döşemelik veya kaplamalık 
diğer karolar ve benzerleri % 40 

MADDE 77. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun değişik başlığı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

III - Kahve, kakao, glikoz, kola özütleri ile bâzı alkollü ve alkolsüz içkiler tablosu. 

MADDE 78. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içkiler: 
a) Tabiî köpürür şarap 
b) Sair şaraplar 
c) Viski 
d) Vermut ve kınakına şarabı 
e) Her çeşit kolalı içkiler 
f) Her çeşit kolalı içkiler 

MADDE 79. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

4. Glikoz % 25 

MADDE 80. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun sonuna 6 ncı pozisyon eklenmiştir : 
6. Her türlü kolalı içki imalinde kullanılan 

özütler % 50 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

70 
40 
70 
40 
50 
30 
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MADDE 76. — Aynı kanuna bağlı III sayılı la" lonun başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
III - Kahve, kakao, glikoz, kola özütleri ile busı alkollü ve alkolsüz içkiler tablosu. 

MADDE 77. — Aynı kanuna bağlı III sayılı ta-lonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içkiler . 
a) Tabiî köpürür şarap (% 70) 
b) Sair şaraplar (% 20) 
c) Viski (% 70) 
d) Vermut ve kınakına şarabı (% 50) 
e) Her çeşit bira (% 20) 
f) Her çeşit kolalı içkiler (% 30) 
MADDE 78. — Tasarının 79 ncu maddesi 78 r.oi madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 

kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Tasarının 80 nci maddesi 79 ncu madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S Sayısı : 197) 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 81. — Aynı kanuna aşağıdaki (V) sayılı tablo eklenmiştir : 

V — Bina inşaatları tablosu : 

1. Konut inşaatları : 

A) 10.1. - 120 m2 İlk konut birimleri için 
a) 1 ilâ 3 ncü katlara ait inşaatlarda 
b) 4 ncü ve daha yukarı katlara ait inşaat 

larda 
B) 121 - 150 m2 lik konut birimleri için 

a) 1 ilâ 3 ncü katlara ait inşaatlarda 
b) 4 ncü ve daha yukarı katlara ait inşaat 

larda 
(J) 151 - 200 m2 lik konut birimleri için 

a) 1 ilâ 3 ncü katlara ait inşaatlarda 
b) 4 ncü ve daha yukarı katlara ait inşaat 

larda 
D) 200 m2 den fazla konut birimleri için 

a) 1 ilâ 3 ncü katlara ait inşaatlarda 
b) 4 ncü ve daha yukarı katlara ait inşaat

larda 

Beton 
demir, kârgir 
ve yarı kârgir 

inşaatlarda 
konut birimi 

için m2 de (Tl.) 

20 

30 

50 

50 

00 

75 

100 

150 

Ahşap 
inşaat laı •da 

konut birimi 
için m2 de 

10 

10 

20 

20 

30 

30 

50 

50 

(Tl.) 

Diğer 
inşaatlarda 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

7 

7 

10 

10 

15 

15 

25 

25 

2. İşyeri inşaatları : 

Beton, 
demir, kârgir 

ve yarı kârgir Ahşap Diğer 
inşaatlarda inşaatlarda inşaatlarda 

işyeri birimleri işyeri birimleri işyeri birimleri 
için nı2 de (Tl.) için m2 de (Tl.) için m2 de (Tl.) 

15 10 
15 
9r, 

A) 0 - 5 0 m2 lik işyeri birimleri için 25 
B) 51 - 100 m2 lik işyeri birimleri için 50 zo 
C) 100 m2 den fazla işyeri birimleri için 75 oo zo 

Yukardaki 1 ve 2 No. lu tarifeler; belediye sınırı içi nüfusu (En son nüfus sayımı sonuçlarına, 
göre) 100 001 - 200 000 arasında olan şehirlerde % 10; 200 001 - 400 000 arasında olan şehirlerde 
% 20; 400 000 in üstünde olan şehirlerde % 30 orunlarında zamla uygulanır. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 80. — Aynı kanuna aşağıdaki (V) sayılı tablo eklenmiştir. 

V - Bina inşaat tablosu : 

1. — Konut insatı : 

A) J01 - 120 ıu- lik konul birimleri, irin 
B) 121 - J50 m- lik konut birimleri için 
O) 151 - 200 m- lik konul birimleri irin 
D) 200 m- den i'azla konut birimleri için 

Beton, 
demir, kâryir 
ve yarı kargir 

inşaatta 
konut birimi 

irin m2 do (Tl.) 

20 
50 
60 

125 

Ahşap 
inşaatta 

konut birimi 
için m2 de (Tl.) 

10 
20 
150 
50 

Diğer 
inşaat la 

konul birimi 
için m2 de (Tl. 

7 
J0 
15 
25 

2. — işyeri inşaatı : 

Beton, 
demir, kfır^ir 
ve yarı kargır Ahşap Diğer 

inşaatta. inşaatla inşaatla 
işyeri birimleri işyeri birimleri işyeri birimleri 
için m- de (Tl.) için ıır de (Tl.) için m- de (Tl.) 

A) 0 - 50 ıır lik işyeri birimleri için <25 15 .10 

,)! 100 ıır lik işyeri bilimleri için 50 25 .15 
O) 100 ıır den İ'azla işyeri birimleri için 75 ;V> 25 
Yukardaki 1 ve 2 No. lu rarifeler; belediye sınırı içi nüfusu (en son nüfus sayımı sonuçlarına 

göre) 100 001 - 200 000 arasında olan şehirlerde % 5; 200 001 - 400 000 arasında olan şehirlerde 
% 10; 400 000 in üstünde olan şehirlerde % 15 oranlarında zamla uygulanır, 
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(Hükümetin teklifi) 

ALTINCI KISIM 

Emlâk Alım Vergisi Kanununa a yapılan değişiklikler 

MADDE 82. — 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

ivaz karşılığında, Türkiye'deki gayrimenkullerin iktisabı, gayrimenkuller üzerinde irtifak 
haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin tesisi, bu haiklarm ve kuru mülkiyetin devri; arsa 
üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklentiler veya 
ortak yer payları dâhil) meydana getirilmesi, Emlâk Alım Vergisine tabidir. 

MADDE 83. — Aynı kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«.Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar (eklen

tiler veya ortak yer payları dâhil) meydana getirilmesinde mükellef, adlarına yapı kullanma izni 
(iskân belgesi) verilenlerdir. 

MADDE 84. — Aynı kanunun 3 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir: 

c) Karşılıklı olmak şartiyle diplomatik, ihtiyaçlarla konsolosluk ihtiyaçları için yapılan ve 
1 nci maddenin kapsamına giren iktisap ve işlemler, 

g) Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafından münferiden veya usul ve füruu veya 3 ncü dere
ceye kadar kan ve sihri hısımlar tarafından müştereken arsa üzerine inşa veya binaya ilâve sure
tiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde, meydana getirilen binalar, 
bağımsız bölümler veya katların toplam satış değerlerinin 40 000 lirası, 

MADDE 85. — Aynı kanunun 4 ncü maddesinin (a) fıkrasının başına «kuru mülkiyetin dev
ri ile» ibaresi eklenmiş aynı maddeye ayrıca aşağıdaki (e) fıkrası ilâve edilmiştir : 

e) Arsa veya bina üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya 
katlar meydana getirilmesinde satış değeri, 

MADDE 86. — Aynı kanunun 8, 10 ve 11 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyan esası 

Madde 8. — Emlâk Alım Vergisi, arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, ba
ğımsız bölümler veya katlar meydana getirilmerinde vergi dairesine, diğer hallerde tapu dairesi
ne yapılacak yazılı beyan üzerine tarholunur. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit ve tâyin olunur. 
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(Geçici Komisyonun değiştirici) 

ALTINCI KISIM 

Emlâk Alım Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 81. — 18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar; bağımsız bölümler veya katlar (eklenti
ler veya ortak yer payları dâhil) meydana getirilmesi ile ivaz karşılığında, Türkiye'deki gayrimen-
kullerin iktisabı, gayrimenkuller üzerinde irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin te
sisi, bu hakların ve kuru mülkiyetin devri Emlâk Alım Vergisine tabidir. 

MADDE 82. — Tasarının 83 ncü maddesi 82 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Aynı kanunun 3 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir : 

c) Karşılıklı olmak şartiyle diplomatik ihtiyaçlarla konsolosluk ihtiyaçları için yapılan ve 
1 nci maddenin kapsamına giren iktisap ve işlemler, 

ğ) Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafından münferiden veya usul ve furuu veya 3 ncü dere
ceye kadar kan ve sihri hısımlar tarafından müştereken arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle 
binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde, meydana getirilen binalar, bağım
sız bölümler veya katların toplam satış değerleri ıin 50 000 lirası (Bakanlar Kurulu bu haddi bir 
misline kadar artırmaya yetkilidir.) 

MADDE 84. — Tasarının 85 nci maddesi 84 ncü madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Tasarının 86 nci maddesi 85 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Tarh yeri 

Madde 10. — Emlâk Alım Vergisi 8 nci maddeye göre yazılı beyanın verildiği vergi daire
since veya tapu dairesince tarh olunur. 

Tarh zamanı 

Madde 11. — Emlâk Alım Vergisi, arsa ürerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, 
bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde belediyelerce yapı kullanma izninin (is
kân belgesi) verilmesinden, diğer hallerde muamelenin tapu dairelerinde yapılmasından önce tarh 
olunur. 

MADDE 87. — Aynı kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

ilgililer tarafından beyan edilecek satış değerleri ve satış bedelleri, beyan tarihindeki rayiç 
bedelden aşağı olamaz. 

Eayiç bedel beyan tarihindeki normal alım - satım bedelidir.» 

MADDE 88. — Aynı kanunun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyan edilen değerle rayiç bedelin mukayesesi 

Madde 13. — Beyan olunan değer rayiç bedelden % 20 ye kadar noksan olursa veya % 20 yi 
aşan nisbette noksan olmakla beraber aradaki fark 5 O00 lirayı geçemez ise Takdir Komisyonu ka
rarı üzerine bir işlem yapılmaz, 

Beyan olunan değer rayiç bedelden % 20 yi aşan nisbette noksan olur ve aradaki fark 5 000 
liradan yüksek bulunursa beyan olunan değer yerine rayiç bedel vergiye matrah ittihaz olunur. 

Beyan olunan değerle rayiç bedel arasındaki fark yukardaki hadleri aşarsa, rayiç bedel ile be
yan olunan değer arasındaki farktan rayiç bedelin % 20 sinin 5 000 liraya kadar olan kısmı üze
rinden ikmalen ve cezasız olarak vergi tarhedilir. Farkın Ibu hadleri aşan kısmı üzerinden ise Ver
gi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi kusur cezası ile birlikte tarholunur. 

İlgililerin kasden vergi ziyama sebebiyet verdiklerinin tesbiti halinde Vergi Usul Kanununun 
bu fiillere uyan ceza hükümleri uygulanır. 

Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana 
getirilmesinde kaçakçılık cezası uygulanmaz ve yukarıda yazılı % 20 nisbeti % 25 olarak uygula
nır. 

MADDE 89. — Aynı kanunun 15 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Vergi daireleri gerek re'sen ve gerekse bildirim suretiyle eksik beyan edildiğini öğrendikleri 
satış bedeli ve satış değerleri için rayiç bedel takdiri yaptırırlar. 

MADDE 90. — Aynı kanunun 16 ve 17 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ödeme zamanı ve yeri 

MADDE 91. — Emlâk Alım Vergisi arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle binalar, ba
ğımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde yapı kullanma izninin (iskân belgesi) ve
rilmesinden, diğer hallerde muamelenin tapu dairesinde yapılmasından önce vergi dairesine ödenir. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 86. — Tasarının 87 nci maddesi 86 ncı madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Tasan metninin, 88 nci maddesine tekabül eden madde tasandan çıkarılmış
tır. 

MADDE 87. — Tasannın 89 ncu maddesi 87 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Tasannın 90 ncı maddesi 88 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Memurlarım, Sorumlulukları 

MADDE 92. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce muamele yapan tapu memurları 
ve yapı kullanma izni (iskân belgesi) veren memurlar verginin ödenmesinden mükellefler ile bir
likte müteselsilen sorumludurlar. 

ilgili memurlar bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükelleflere rücu 
edebilirler. 

MADDE 93. — Aynı Kanunun 17 nci maddesinden sonra aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Mahsup 
EK MADDE 1. — Arsa üzerine inşa veya binaya ilâve suretiyle (binalar, kaJtlar veya bağımsız 

bölümler meydana getirilmesinde hesaplanan Emlâk Alım Vergisinden, bunların meydana getiril
diği takvim yılından önceki 5 yıl içinde üzerine inşaat veya ilâve yapılan arsa veya binaların ta
mamı veya payına ilişkin olarak aynı mükellefler tarafından ödenmiş bulunan Emlâk Alım Ver
gisi mahsup olunur. 

MADDE 94. — Aynı kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Bu miktar 50 liradan az, 250 liradan çok olamaz. 

Yedinci Kısım 

Veraset v>e İntikal Vergisi Kanuniyle ilgili değişiklikler 

MADDE 9'5. — 7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Matrahın tâyini, verginin tarhı ve ınisbet 

Verginin matrahı ve ilk tarhiyat 

Madde 10. — Veraset ve intikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergisi Usul 
Kanununa göre ibulunan değerleridir. 

Mükellef ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve intikal Vergisi mevzuuna giren 
mallan aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, ıbelirtilmiyenler bakımından 
ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre de
ğerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. 

a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden 
takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir. 

Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracaklan Ibilânçoyu esas alarak öz sermaye
lerini tesbit edebilirler. 

İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari serma
ye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir. 

Öz sermaye veya ticari varlık; bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan 
hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci 
bölümündeki esaslara göre tesbit olunur. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 89. — Tasarının 93 ncü maddesi 89 ncu madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Tasarının 94 ncü maddesi 90 ncı madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanuniyle ilgili değişiklikler 

MADDE 91. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Matrahın tâyini, verdinin tarhı ve nishet 

Verginin matrahı ve ilk tarhiyat 

Madde 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanu
nuna göre bulunan değerlerdir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgeldiği 
takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.) 

Mükellef ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren mal
ları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi 
Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve 
beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. 

a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden tak
vim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir. 

Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayeleri
ni tesbit edebilirler. 

işletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak 
murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir. 

öz sermaye veya ticari varlık; bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan haller
de Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci bölümün
deki esaslara göre tesbit olunur. 
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(Hükümetin teklifi) 

b) Gayrimenkuller ticari işletmeye dâhil olsun olmasın rayiç bedelle değerlenir. 
c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir. 
d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son mua

mele değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıJtlı olup da üç yıl içinde muamele 
görmemiş ise itibari değerle değerlenir. 

e)l Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 281 nci maddesindeki hükümlere göre değerlenir. 
f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit olu

nacak kura göre değerlenir. 
g) Haklar; tescile tâbi bilûmum hakların değeri /tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen 

değerdir. 
Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dışındaki bilûmum haklar (sınai ve 

edebî mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından değerlendirilemez ve ilk tar-
hiyatta nazara alınmaz. 

idare yukarıdaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin 
verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden 
malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir. 

ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre 
beyan edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki 
farka ait vergi, küsur cezalı olarak alınır. 

Ancak, gayrimenkullere ilişkin değerlemelerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza 
uygulanmaz. 

Bu madde ve geçici 1 nci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 
19 ncu maddesinde bahis konusu edilen «tamamen ödemeyi» tazammun etmez. 

MADDE 96. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Bina ve arazi 

Madde 297. — Ticari sermayeye dâhil olsun olmasın bilûmum binalarla arazi vergi değeri ile 
değerlenir. 

Veraset ve intikal Vergisi tatbikatında işbu gayrimenkuller rayiç bedelle değerlenir. 
Rayiç bedel; intikal eden gayrimenkulun değerleme günündeki alım - satım değeridir. 

MADDE 97. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici birinci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, mükelleflerce beyan edilmiş 
değerlere göre, (Takdir Komisyonuna sevk edilmiş malların değerleri dâhil) kısmen veya tama
men teşekkül etmiş matrahlar üzerinden vergi yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tarh 
olunur. 

Tarh olunan bu vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerleri 
üzerinden cezasız olarak ikmal edilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

1 . 7 . 190-1 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yayılan değişiklikler 

MADDE 98. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nisbette vergi alınır. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

b) Gayrimenkuller ticari işletmeye dâhil olsun olmasın rayiç bedelle değerlenir. 
c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir. 
d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele 

değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele gör
memiş ise itibari değerle değerlenir. 

e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 281 nci maddesindeki hükümlere göre değerlenir. 
f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit oluna

cak kura göre değerlenir. 
g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen 

değerdir. 
Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dışındaki bilûmum haklar (sınai ve edebi 

mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta na
zara alınmaz. 

idare yukardaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin ve
rildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden 
malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir. 

ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan 
edilen miktar ile idare aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi 
küsuru cezalı olarak alınır. 

Ancak, gayrimenkullere ilişkin değerlemelerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulan
maz. 

Bu madde ve geçici 1 nci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 
ncu maddesinde bahis konusu edilen «tamamen ödemeyi» tazammun etmez. 

MADDE 92. — Tasarının 96 nci maddesi 92 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 93. — Tasarının 97 nci maddesi 93 ncü madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen ka
bul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

1.7. 1964 iarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunununda yapılan değişiklikler 

MADDE 94. — Tasarının 98 nci maddesi 94 ncü ımadde 'olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 99. — Aynı kanunun 15 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tesbite Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

MADDE 100. — Aynı kanunun 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Noterde düzenlenecek kâğıtların Damga Vergisinin pul yapıştırılması şekliyle ödenmesinde 
ise bu pullar kâğıtların noterde kalan kopyalarına yapıştırılır. 

MADDE 101. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı yukarda yazılı olanların ve diğer kâğıtların vergisini basılı damga konulması 

şekliyle ödetmeye yetkilidir. 

MADDE 102. — Aynı kanunun 18 nci maddesinin sonuna aaşğıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı lüzum göreceği kâğıtların vergisini makbuz verilmesi şekliyle ödetmeye yet

kilidir. 

MADDE 103. — Aynı kanunun 19 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü hallerde vergiyi istihkaktan kesinti yapılması şekliyle ödet

meye yetkilidir. 

MADDE 104. — Aynı kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye (c) bendi eklenmiştir : 

b) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı hallerde, müsaade önceden alınmak kaydiyle : 
aa) Müsaadenin münferit kâğıda taallûk etmesi halinde kâğıdın düzenlendiği günü takibe-

den yedi gün içinde, 
bb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli kâğıtlara şâmil olmak üzere verilmesi halinde bir 

ay zarfında düzenlenecek kâğıtların vergisi ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar. 
c) Maliye Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine makbuz verilmesi şekliyle ödeme yapılması 

hallerinde bir ay zarfında düzenlenecek kâğıtların vergisi ertesi ayın yedinci günü akşamına ka
dar, 

Vergi Dairesine ödenir. 

MADDE 105. — Aynı kanuna bağlı (1) sayılı tablo yeniden düzenlenerek aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

(1) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine tabi kâğıtlar : 
I - ÂKJTLLIILL İLGİM. KÂĞİTLAR : 
1. — Mukavelenameler, taahhütnameler ve tsmliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 

b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) 
d) Tütün alım ve satım mukavelenameleri 
2. — Teklifnameler 
3. — Anonim, eshamlı komandit ve limited Şirket ve mukavelenameleri : 
İlk 5 milyon lira için 

(Binde 5) 
(10 Tl.) 

(Binde 1) 
(50 Krş.) 

(100 Krş.) 

(Binde 10) 
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Tasarının 99 ncu maddesi 95 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 

MADDE 96. — Tasarının 100 ncu maddesi 96 ncı madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 97. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 101 nci maddesi 97 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 

MADDE 98. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 102 nci maddesi 98 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 

MADDE 99. — Tasarının 103 ncü maddesi 99 ncu madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — Tasarının 104 ncü maddesi 100 ncü madde olarak gerekçesiyle birlikte ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 101. — Aynı kanuna bağlı (1) sayılı tablo yeniden düzenlenerek aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

(I) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine tabi 'kâğıtlar 

I - AKİTLEELE İLGİLİ KÂĞITLAR : 
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (10 T.L.) 
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1) 
d) Tütün alım ve satım mukavelenameleri '(50 Krş.) 
2. Teklif nameler (100 Krş.) 
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : 
ilk 5 milyon lira için (Binde 10) 
Sonra gelen 6 milyon lira için (Binde 7,5) 
10 milyon liranın yukarısı için (Binde 5) 
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Sonra gelen 5 milyon lira için (Binde 7,5) 
10 milyon liranın yukarısı için (Binde 5) 
(Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz) 
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblâğa yukardaki nisbetler 

lanır ve âzami had yeniden nazara alınır. 
4. — Kefalet, teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
c) Tütün alım ve satımı ile ilgili rehin senetleri 
5. — Tahkimnameler ve sulhnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
6. — Fesihnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kâğıda 

taallûk edenler 
b) Diğerleri 

11 - KARARLAE VE MAZBATALAR : 
1. — Meclislerden, resmî heyetlerden ve idari dâvalarla ilgili olmıyarak Danıstaydan verilen 

mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
•b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
2. Araştırma ve Eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmıyan daire ve ku

rumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale karaları 
III - TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN 'KÂĞİTLAR 
1. — Ticari ve mütedavil senetler : 
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen senetler 
b) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz senedi) 
2. Varant (Rehin senedi) 
3. Iyda senedi 
4. Taşıma senedi 
c) Konşimentolar 
d) Deniz ödüncü senedi 
e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 5) 
2. — Ticari belgeler : 
a) Faturalar, müstahsil makbuzlariyle gider puslalarmın fatura yerine geçen nüshaları : 

yeniden uygu-

(Binde 5) 
(10 Tl.) 

(50 Krş.) 

(Binde 5) 
(25 Tl.) 

(Binde 1) 
(10 Tl.) 

(Binde 5) 
(25 Tl.) 

(Binde 3) 

(Binde 5) 

(10 
(6 
(2 
(5 
(6 

(Binde 

Tl.) 
Tl.) 
Tl.) 
Tl.) 
Tl.) 

> 5) 

1. — 100 liraya kadar olanlar (100 dâhil) 
2. — 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) 
3. — 1 000 liraya kadar olanlar( 1000 dâhil) 
4. — 10 000 liraya kadar olanlar (10 000 dâhil) 
5. — 50 000 liraya kadar olanlar (50 000 dâhil) 
Ç. — 50 000 den yukarı olanlar 
b) Akreditif ve kredi mektubu ve telgrafları 
c) Menşe ve mahreç şahadetnameleri 
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulâsaları (Resmî dairelere ve 

ibraz edilenler) : 
1. Bilançolar 

bankalara 

(25 Krş. 
(50 Krş. 

(100 Krş. 
(200 Krş. 
(300 Krş. 
(500 Krş. 
(Binde 3 

(10 Tl. 

(20 Tl.) 
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(Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz) 
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblâğa yukarıdaki nisbetler 

mr ve âzami ihad yeniden nazara alınır. 
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
c) Tütün alım ve satımı ile ilgili rehin senetleri 
5. Tahkimnameler ve sulhnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
6. Fesihnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli pa ayı ihtiva eden bir kâğıda ta

allûk edenler 
b) Diğerleri 
[I - KARARLAR VE MAZBATALAR : 
1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idari dıvalarla ilgili olmıyarâk Da-

nışfcaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hâkem kararları : 
a) Belli parayı ihtiva edenler 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler 
2. Artırma ve Eksiltme kanunlarına tabi ol m veya olmıyan daire ve ku

rumların yetkili organlarınca verilen 'her türlü ihale kararları 
TTIl - TİCARİ İŞLETMELERDE -KULLANIL \NT KÂĞITLAR : 
1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen senetler 
b) Emtia senetleri : 
1. Resepise (Makbuz (senedi) 
2. Varant (Rehin senedi) 
3. iyda senedi 
4. Taşıma senedi 
c) Konşimentolar 
d) Deniz ödüncü senedi 
e) ipotekli borç senedi, irat senedi 
2. Ticari belgeler : 
a) Faturalar müstahsil makbuzlariyle gider puslalarmın fatura yerine ge

çen nüshaları : 
1. 100 liraya kadar olanlar (100 dâhil) 
2. 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) 
3. 1 000 liraya kadar olanlar (1 0O0 dâhil) 
4. 10 000 liraya kadar olanlar (10 000 dâhil) 
5. 50 000 liraya kadar olanlar (50 000 dâhil) 
6. 50 000 den yukarı olanlar 
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları 
c) Menşe ve mahreç şahadetnameleri 
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulâsaları (Resmî dairelere ve bankalara 

ibraz edilenler) : 
1. Bilançolar 
2. Kâr ve zarar cetvelleri 

yeniden uygula-

(Binde 5) 
(10 T.L.) 
(50 Krş.) 

(Binde 5) 
(25 T.L.) 

(Binde 1) 
(10 T.L.) 

(Binde 5) 
(25 T.L.) 

(Binde 3) 

(Binde 5) 

(10 
( 6 
( 2 
( 5 
( 6 
(Binde 
(Binde 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

5) 
5) 

( 25 
( 50 
(100 
(200 
(300 
(500 

Krş) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 

(Binde 3) 
(10 

(20 
(10 

T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
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2. Kâr ve zarar cetvelleri (10 Tl.) 
3. İşletme hesabı hülâsaları (10 Tl.) 
e) Barnameler . (2 Tl.) 
f) Tasdikli manifesto nüshaları (5 Tl.) 
g) Ordinolar 
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim 

ve tahsil emirleri 
IV - MAKBUZLAR VL DİÖUR KÂĞITLAR : 
1. — Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı mutazammın imza ve mühürleri ihtiva 

eden kâğıtlar dâhil) : 
a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar parayı ihtiva eden

ler (100 dâhil) ve ilgilileri tarafından alınan paralar için icra dairelerine veri
len makbuzlar 

b) 500 liraya kadar parayı ihtiva edenler (500 dâhil) 
c) 1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1 000 dâhil) 
d) 10 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (10 000 dâhil) 
e) 50 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (50 000 dâhil) 
f) 50 000 den yukarı olanlar 
g) Avans makbuzları 
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmî dairelere veri

len makbuz ve ibra senetleri ve resmî daireler hesabına ödenen paralar hak
kında mütaaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkûr 
dairelere ait nüshaları 

i) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, ye
mek ve mesken bedeli, harcırah tazminat ve saire gibi her ne ad ile olursa ol
sun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nak
den ödenmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği 
veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin 
eden kâğıtlar (Binde 4) 

j) ödünç alman paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki se
netler (Binde 4) 

k) icra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için dü
zenlenen makbuzlar (Binde 4) 

%. — Beyannameler : 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselâtınm gümrüklenmesi için 

postahanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele 
maddesi için (100 Krş.) 

b) Kanun hükümlerine göre resmî dairelere verilen diğer beyannameler : 
1. Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri (5 Tl.) 
2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (10 Tl.) 
3. Muhtasar beyannameler (2,5 Tl.) 
4. Diğerleri (1 Tl.) 
3. — Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri : 
a) 250 liraya kadar olanlar (250 dâhil) ( 25 Krş.) 
b) 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) ( 50 Krş.) 
c) 3 O00 liraya kadar olanlar (3 000 dâJhifl) (100 Krş.) 
d) 3 000 liradan yukarı olanlar (150 Krş.) 

(25 Krş.) 
(50 Krş.) 

(100 Krş.) 
(200 Krş.) 
(300 Krş.) 
(500 Krş.) 
(Binde 5) 

(Binde 5) 
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3. İşletme hesabı hülâsaları 
e) Barnameler 
f) Tasdikli manifesto nüshaları 
g) Ordinolar 
ıh) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve 

tahsil emirleri 
IV - MAKBUZLAR VE DİĞER KÂĞİTLAR : 
1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı mutazımmın imza ve mühürleri ihtiva 

eden kâğıtlar dahil) : 
a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar parayı ihtiva eden

ler (100 dâhil) ve ilgilileri tarafından alınan paralar için icra dairelerine verilen 
makbuzlar 

b) 500 liraya kadar parayı ihtiva edenler (500 dâhil) 
c) 1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1 000 dâhil) 
d) 10 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (10 000 dâhil) 
e) 50 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (50 000 dâhil) 
f) 50 000 den yukarı olanlar 
g) Avans makbuzları 
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazanunın olarak resmî dairelere veri

len makbuz ve ibra senetleri ve resmî daireler hssabma ödenen paralar hakkında 
mütaaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkûr daire
lere ait nüshaları 

i) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, ye
mek ve mesken bedeli, harcirah tazminat ve saire gibi her ne ad ile olursa olsun 
hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden 
ödenmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya 
emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden 
kâğıtlar 

j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler 
k) tcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için dü

zenlenen makbuzlar 
2. Beyannameler : 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselâtinin gümrüklenmesi için 

postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele mad
desi için 

b) Kanun hükümlerine göre resmî dairelere verilen diğer beyannameler : 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri 
2. Kurumlar Vergisi beyannameleri 
3. Muhtesar beyannameler 
4. Diğerleri 
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenamaleri : 
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dâhil) 
b) 3 000 liraya kadar olankr (3 000 dâhil) 
c) 3 000 liradan yukarı olanlar 
4. Tarifede yazılı kâğıtlardan aslı bir liradan fazla maktu veya nispî vergiye 

tabi olanların resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 

(10 
( 2 
( 5 

(100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
Krş.) 

(100 Krş.) 

(25 
(50 

(100 
(200 
(300 
(500 

Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 
Krş,) 

(Binde 5) 

(Binde 5) 

(Binde 4) 
(Binde 4) 

(Binde 4) 

(100 Krş.) 

(5 
(10 
(2,5 

(1 

(25 
(100 
(150 

Tl.) 
Tl.) 
Tl.) 
Tl.) 

Krş.) 
Krş.) 
Krş.) 

(1 T.L.) 
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4. — Tarifede yazılı kâğıtlardan aslı bir liradan fazla maktu veya nispî ver
giye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (1 Tl.) 

MADDE 106. — Aynı kanuna ekili 2 sayılı tablonun V - kurumlarla ilgili kâğıtlar bölümüne aşa
ğıdaki 19 ncu fıkra eklenmiştir. 

19. İktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yandan fazlası Devlete veya İktisadi Dev
let Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlem
lerle ilgili kâğıtlar. 

DOKOTUNÖU KISIM 

Harçlar Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 107. — 2 . 7 . 1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Harcın nisbeti 

Madde 76. — Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler uygu

lanır. Ancak bu işlemler dolayısiyle ödenmesi gereken maktu harçlar 4 misli (yurt dışındaki işçi
ler için 3 misli) olarak tahsil olunur. 

MADDE 108. — Aynı kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet ve 
hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

I - Başvurma harcı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (20 Tl.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (40 Tl.) 
3. Yargıtay ve Danıştay da (60 Tl.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya 

görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 
II - Celse harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celseler

den) 
1. Sulh mahkemelerinde (20 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (40 T.L.) 
III Karar ve ilâm harcı : 
2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân boılunmıyan dâ

valarda ve dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında 
kalan kararlarında (30 T.L.) 

b) (a) fıkrasında yazılı dâvalarda esasa taallûk eden Yargıtay ve Danıştay 
kararlarında (60 T.L.) 

c) Yargıtay ve Danıştayın icranın tehiri kararlarında (30 T.L.) 
B) İcra ve iflâs harçları : 
I - İcra harçları 
1. İcraya başvurma harcı (20 T.L.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (40 T.L.) 
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MADDE 102. — Aynı kanuna ekli 2 sayılı tablonun V - Kurumlarla ilgili kâğıltlar bölümü
ne aşağıdaki 20 nci fıkra eklenmiştir. 

20. iktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yanldan fazlası Devlete veya iktisadi Dev
let Teşekküllerine aidolan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlem
lerle ilgili kâğıtlar. 

DOKUZUNCU KISIM 

Harçlar Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 103. — Tasarının 107 nci maddesi 103 ncü madde olarak gerekçesiyle birlikte ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Aynı kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet 
Ve hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

I - Başvurma harcı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva, açma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (20 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (40 T.L.) 
3. Yargıtay ve Danıştayda (60 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili 

veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 
II - Celse Harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine s'ebebiyet verilen celseler

den) 
1. Sulh mahkemelerinde (20 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (40 T.L.) 
İÜ - Karar ve ilâm harcı : 
2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân hulunmıvan dâ

valarda ve dâvanın reddi karariyb icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında 
kalan kararlarında (30 Tl.) 

b) (a) fıkrasında z^azılı dâvalarda esasa taallûk eden Yargıtay ve Danıştay 
kararlarında (80 Tl.) 

c) Yargıtay ve Dan^taym icranm tehiri kararlarında (30 Tl.) 
B) icra ve iflâs harçları : 
I - İcra harçları : 
1. icraya başvurma harcı (20 Tl.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde icranın yerine getirilmesi harcı (40 TL) 
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4. İdare h a r d a n 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap 

tutulması için) 
II - İflâs harçları : 
1. Maktu hare : 
iflâs açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 
C) Ticaret sicili harçları : 

Kayıt ve tescil harçları : 
Ticari işletmenin ve unvanın tescil ve ilânında : 
Gerçek kişilere ait işletmelerde 
Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilânında : 
Gerçek kişilere ait işletmelerde 
Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki değişikliklerin tescilinde : 
(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz) 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde 

Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
Kayıt silinmesinde : 
Gerçek kişilere ait işletmelerde 
Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

Şubelerin her biri, (yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca 
aynı harca tâbidir. 

(20 T.L.) 

(50 T.L.) 

I -
1. 
a) 
b) 
c) 
2. 
a) 
b) 
c) 

b) 
c) 
4. 
a) 
b) 
c) 

(150 
(500 

(1 000 

(100 
(150 
(300 

(100 
(150 
(300 

(50 
(100 
(150 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

II - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 
1. Kayıt suretleri sayfasından 
2. Tasdiknameler 
D) Diğer yargı h a r d a n (Müşterek kısım) : 
I - Suret harçları : 
a) ilâmın her sayfasının suretinden 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suret

lerinden 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden 
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletname suretlerinden 
Re'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak üzere, ceza mahkemelerinden 

alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır. 

MADDE 109. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozis-
yonlannda ve bunlann nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

I - Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispî harçlar : 
4. Konşimento yazılması harcı : 
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisâfi tonundan 
II - Maktu harçlar : 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı kanun ve tarifede 

aynca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzalann beherinden 

(10 
(30 

(5 
(5 

(10 

TL.) 
TL.) 

(5 TL.) 

TL.) 
TL.) 
TL.) 

(25 Krş) 

(10 TL.) 
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4. İdare harçları (20 Tl.) 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve he

sap tutulması için.) ? 
II - İflâs harçları : 
1. Maktu harç : 
İflâsın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılması harcı (50 Tl.) 
C) Ticaret sicili harçları : 
I - Kayıt ve tescil harçları : 
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (150 Tl.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (500 Tl.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (1 000 Tl.) 
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişiler ve kooperatiflere ait işletmelerde (100 Tl.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 TL) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 Tl.) 
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaJri değişikliklerin tescilinde : 
(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (100 Tl.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 Tl.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 Tl.) 
4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (50 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (100 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde şubelerin her biri, (Yabancı mües

seselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı harca tabidir. 

II - Kayıt suretleri ve tasdikname harpları : 
1. Kayıt suretleri sayfasından (10 
2. Tasdiknameler (30 
D) Diğer yargı harçları (müşterek kısım) : 
I - Suret harçları : 
a) ilâmın her sayfasının suretinden (5 Tl.) 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının su

retlerinden (5 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden (5 
•d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (5 
Re'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak üzere, ceza mahkemelerinden 

alınacak suretlerden de avnı harçlar alınır. 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 
Tl.) 

MADDE 105. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin aşağıda yazılı po
zisyonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapıl
mıştır : 

I - Değer ve ağırlık üzerinden alınan nispî harçlar : 
4. Konşimento yazılması harcı : 
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisâfi tonundan 
II - Maktu harçlar : 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı kanun ve tarifede 

(25 Krş.) 
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(Beher defter için) 

mukavele, senet, yazılı 

2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protostolardan muhataba tebliğ edilecek 
beher nüsha için 

3. Vekâletnameler : 
a) özel vekâletnamelerde beher imza için 
b) Genel vekâletnamelerde beher imza için 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış., ara ve kapanış tasdik ve şerhleri 

aa) İşletme defteri 
bb) Bilanço esasına göre tutulan defterler 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için 
5. Suretler ve tercümeler : 
a) ilgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü 

kâğıt ve kayıt suretlerinin beher sayfasından 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve tercü

meleri beher sayfasından 
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantılarında 

hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 
9. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere 

ait beyannamelerden her imza için 
10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazaınmım etmiyen mukave

lelerin feshinden beher imza için 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve 

mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf aile vakıfları, evlât edinme, 
karı - koca mallarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukavele
leri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların tefer
ruatına dair senet, mukavele ve kâğıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından 
re'sen düzenlenecek tutanaklardan 

(10 TL.) 

(8 TL.) 
(10 TL.) 

(25 TL.) 
(100 TL.) 

(25 TL.) 
(25 TL.) 

(5 TL.) 

(10 TL,) 

(500 TL.) 

(5 TL.) 

(10 TL.) 

(50 TL.) 

MADDE 110. — Aynı kanuna bağlı (3) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozis
yonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır 

Vergi itiraz hardan 

Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili 
mükellefler tarafından itiraz komisyonlarında, temyiz 
tayda : 

I - Başvurma harcı : 
1. Vergi itiraz komisyonlarına başvurmada 
2. Vergi temyiz komisyonuna başvurmada 
3. Danıştaya başvurmada 

anlaşmazlıklardan dolayı 
komisyonunda ve Danış -

(10 TL.) 
(50 TL.) 

(100 TL.) 
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ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden 
2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protostolardan muhabata tebliğ edile

cek beher nüsha için : (10 Tl.) 
3. Vekâletnameler : 
a) Özel vekâletnamelerde beher imza için 
b) Genel vekâletnamelerde beher imza için 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için) 
aa) işletme defteri 
bb) Bilanço esasına göre tutulan defterler 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için 
5. ıSüretler ve tercümeler : 
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı 

kâğıt ve kayıt suretlerinin beher sayfasından 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve ter

cümeleri beher sayfasından 
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantıların

da hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 
9. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere 

ait beyannamelerden her imza için 
10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmiyen muka

velelerin feshinde beher imza için 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet 

ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf aile vakıfları, evlât edinme, 
karı - koca mallarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukavele
leri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferrua
tına dair senet, mukavele ve kâğıtların düzenlenmesinden ve noter taraûndan 
re'sen düzenlenecek tutanaklardan (50 TL.) 

MADDE 106. — Aynı kanuna bağlı (3) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozis
yonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

(8 
(10 

(10 
(50 

(10 
(10 

(5 

(5 

(500 

(5 

(5 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

TL.) 

TL.) 

Vergi itiraz hardan 

Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili anlaşmazlıklardan dola
yı mükellefler tarafından İtiraz Komisyonlarında Temyiz Komisyonunda ve Da-
nıştayda : 

I - Başvurma harcı : 
1. Vergi itiraz Komisyonlarına başvurma 
2. Vergi Temyiz Komisyonuna başvurma 
S. Danıştaya başvurma 

(10 TL.) 
(25 TL.) 
(50 TL.) 
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III - Maktu hare : 
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan tarhiyatta yukardaki pozisyonlarda 

gösterilen; 
1. îtiraz komisyonu kararlarında (20 TL.) 
2. Temyiz komisyonu kararlarında (50 TL.) 
3. Danıştay kararlarında (100 TL,) 
4. Temyiz komisyonu ve Danıştayın tehiri icra kararlarında (100 TL.) 

MADDE 111. — Aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozis
yonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve 
aynı tarifeye 1/17 numaralı pozisyondan sonra 18 ve 19 numaralı pozisyonlar ek
lenmiştir : 

Tapu ve kadastro işlemlerinden almacak harçlar; 
I - Tapu işlemleri : 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen 

yerlerin tescilinde takdir edilecek değer üzerinden (Binde 75) 
3. Gayr imenku İlerin vo mülkiyetin gayri aynî hakların kanuni ve mansup mi

rasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya pi
yango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetin gayri aynî hakların bağışlanmasında ka
yıtlı değer üzerinden (Binde 30) 

6. ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerin
den (Binde 10) 

0. a) Mal birliği, mukaveleden (mütevellit şiif'a, iştira ve vefa haklarının, 
aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı hasbinin sicile şerhin
den kayıtlı değer üzerinden (Binde 3) 

to) Mal ortaklığının sicile şerhinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 10) 
13. Her nevi kayıt tashihinde kayıtlı değeı üzerinden (Binde 5) 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar 

adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 
16. Gayrimenkullere ait 'haritaların kopyalarının verilmesinden her 'parsele 

ait kopya için (50 T.L.) 
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin 

her -birisiyle çıkarılacak belge 'örneklerinin beher sayfasından (10 T.L.) 
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun (beyanlar hanesine işlenme

sinde gayrimenkulun kayıtlı değeri üzerinden (Binde 5) 
19. Muvazaa tarikiyle vâki tescillerin bükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer 

üzerinden (Binide 60) 

MADDE 112. — Aynı kanuna Ibağh (5) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

II - Gemicilik işlerinde ton (üzerinden alınacak harçlar: 
1. Gemilere (konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri : 
Beher rüsum tonilâtosundan (1.50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az '5 000 liradan fazla olamaz) 
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisâfi tonundan (1 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 2 000 liradan çok olamaz) 
3. SıiMıiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilâtosundan (0/50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 1 500 liradan fazla olamaz) 
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III - Maktu hare : 
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan tarhiyatta yukardaki pozisyonlarda 

gösterilen, 
1. İtiraz Komisyonu kararlarında (20 TL.) 
2. Temyiz Komisyonu kararlarında (50 TL.) 
3. Danıştay kararlarında (100 TL.) 
4. Temyiz Komisyonu ve Danıştayın tehiri icra kararlarında (100 TL.) 

MADDE 107. — Aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin aşağıda yazılı po
zisyonlarında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmış 
ve aynı tarifeye 1/17 numaralı pozisyondan sonra 13 ve 19 numaralı pozisyon
lar eklenmiştir : 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar : 
I - Tapu işlemleri : 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen 

yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (Binde 70) 
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetin gayri aynî hakların kanuni ve mansup mi

rasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya pi
yango ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri aynî hakların bağışlanmasında ka
yıtlı değerler üzerinden (Binde 30) 

6. îfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 5) 
9. Mal birliği ve mal ortaklığının mukaveleden mütevellit şuf'a, iştira ve 

vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya naîdl ile mükellef mirasçı nasbinin 
sicile şerhinden kayıtlı değer üzerinden (Binide 3) 

13. Her nevi kayıt tashihinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortak

lar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinden her parsele 

ait kopya için (20 TL.) 
17. ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin 

her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beheı sayfasından (5 TL.) 
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlen

mesinde gayrimenkulun kayıtlı değeri üzerinden (Binde 5) 
19. Muvazaa tarikiyle vâki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı de

ğer üzerinden (Binde 60) 

MADDE 108. — Tasarının 112 nci 
çesiyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 108 nci madde olarak gerek-
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IÎI - Maktu harçlar : 
1. Gemi jurnalinin tasdiki : 
a) Jurnalin tasdiki (50 T.L.) 
b) Jurnala sayfa ilâvesi (20 T.L.) 
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri : (250 T.L.) 
3. imza ve mühür tasdiki : 
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki ya

bancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları ta
rafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara 
ibraz edilecek olan yazılı kâğıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdika 
mütaallik imza ve mühürlerin metne şâmil olmamak üzere tasdiki (50 T.L.) 

b) imza ve mühürlerin metne şâmil olmak üzere tasdiki (100 T.L.) 
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine: 
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher 

sayfa için) (50 T.L.) 
b) Bunların tercümesinin tasdiki (beher sayfa için) (75 T.L.) 

MADDE 113. — Aynı kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik hareleri 
I - Pasaport harçları : 
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar : 
3 ay için olanlar 
6 ay için olanlar 
1 yıl için olanlar 
I yıldan fazla süreli olanlar için 
Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, pasaporta kayıtlı her şahıs için ayrı 

ayrı hare alınır. 
(Müddet uzatıldığı takdirde uzatılan süreye tekabül eden harem yarısı alınır 

Öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara mahsus müşterek pasaportlar ile İm 
pasaportların uzatılması halinde pasaportta .kayıtlı her şahıs için bu harem yarısı, 

Konsolosluklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alınır. 
2.—5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü madlesinin son fıkrası gereğince 

verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanu
nun 18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (250 T.L.) 

(Bu kanunla pasaport harçlarında yapılmış olan artırmalar yurt dışındaki 
iğcilere uygulanamaz.) 

II - Vize harçları : 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş 
b) Mütaaddit giriş 
2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit 
b) Çift transit 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 

2 No. da gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit 

pasaportlara ait dönüş vizeleri (50 T.L.) 

(500 
(750 

(1 €00 
(1 500 

T.L.) 
T.L.) 
T.L) 
T.L.) 

(50 
(150 

(50 
(100 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
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MADDE 109. — Aynı kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdi|k harçları 
I - Pasaport harçları : 
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar : 
3 ay için olanlar (500 Tl.) 
6 ay için olanlar (750 Tl.) 
1 yıl için olanlar (1 000 Tl.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (1 500 Tl.) 
Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, 
Pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı hare alınır 
(Müddet uzatıldığı takdirde uzatılan süreye tekabül eden harcın yarısı alınır. 

Öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara mahsus müşterek pasaportlar ile bu 
pasaportların uzatılması halinde pasaportta kayıta her şahıs içdn bu harem yarısı, 

Konsoloslulklarca verilecek pasaportlarda da k3za bu harçların yarısı alınır.) 
2. 5582 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince 

verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 
18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (250 Tl.) 

(Bu kanunla pasaport harçlarında yapılmış olan artırmalar aşağıda gösterilen 
şahıslara uygulanmaz- a) Yurt dışındaki işçiler, b) Türk Parasının Kıymetini 
Koruma hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar 
dairesinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek usullere uyularak harice tedavi 
maksadiyle gidecekler ile öğrenim maksadiyle gidecek olanlar, c) Sarı basın 
'kartı hamilleri) 

II - Vize harçları : 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş 
b) Mütaaddit giriş 

(50 
(150 

Tl.) 
Tl.) 
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III - Yabancılara verilecek ikamet teskeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik 
harçları : 

1. îkamet tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar 
b) 1 yıllık olanlar 
c) 2 yıllık olanlar 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 

(100 
(200 
(300 
(100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

MADDE 114. — Aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun
ların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

îmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 
1. imalât ruhsatları : 
2. İhtira beratları : 
a) İhtira beratlarının tescilinden muteber olduğu sürece her yıl için tak

sitler halinde (300 T.L.) 
b) İhtira beratlarının uzatılmasından her yıl için (300 TL.) 
c) Munzam ihtiralarm tescilinden her yıl için taksitler halinde (150 TL.) 
d) ihtira beratlariyle munzam ihtiralarm devir, intikal ve intifa haklarının 

tescilinden ve menşe memleket vesikalarından (200 TL.) 
3. Markalar : 
a) Markaların tescilinden (Bir marka için) (100 TL.) 
b) Markaların sürelerinin uzatılmasından (50 TL.) 
c) Markaların veya intifa haklarının devir ve intikallarindeki tescillerinden 

ve menşe memleket vesikalarından (500 TL.) 
d) Markaların devlletlerarası tescilinden (Devletlerarası büroya ödenecek 

harçlardan ayrı olarak) (500 TL.) 

III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyaz
ları : 

1. Maden arama ruhsatnameleri (500 TL.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri (1 500 TL.) 
3. Maden işletme ihtiyazlan ve imtiyazların temdidi (5 000 TL.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve intikal

lerinde asli harcın yarısı alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali talep

lerinin tescilinden (500 TL.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilin

den (600 TL.) 
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2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit 
b) Çift transit 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 

2 No. la gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecelk münferit 

pasaportlara ait dönüş vizeleri. 
I I I - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik 

harçları : 
1. ikamet teskeresi : 
a) 6 aylık olanlar 
b) 1 yıllık olanlar 
c) 2 yıllık olanlar 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 

(50 
(100 

Tl.) 
Tl.) 

(50 Tl.) 

(100 Tl.) 
(200 Tl.) 
(300 Tl.) 
(100 Tl.) 

MADDE 110. — Aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin aşağıdaki yazılı 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

îmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 
1. İmalât ruhsatlan : 
2. İhtira beratları : 
a) îhtira ve munzam ihtiralann tescili taleplerinden ve noksan evrakın 

yeniden 3 aylık müddet verilmesi hususundaki taleplerden 
b) Tesciline karar verilen ihtiralardan, 
1. Tescil harcı olarak 
2. İkinci yıl ve muteber olduğu sürece her yıl için taksitler halinde 
c) Munzam ihtiralann her birinin tescilinden bir defaya mahsus 
d) Müddetleri uzatılan ihtira beratlanndan, uzatılan her yıl için 
e) îhtira beratlariyle munzam ihtiralann devir, intikal ve intifa (lisans) hak-

lannır. tescilinden 
f)' Menşe memleket vesikalanndan 
g) îhtira beratlariyle, munzam ihtiralann dosyalanndan veya sicil defterle

rinden çıkanlacak suretlerinden unvan ve adres değişikliklerini., terkin taleple
rini ve tatbik mevkiine koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı ta
leplerinden 

h) îhtira tarif namelerinde yapılacak tadil, tashih ve ilâvelerden, (beher ta
rif name sayfası için) 

3. Markalar : 
a) Marka tescili talebini havi dilekçelerden (yenilenme talepleri dâhil) ve 

noksan evrakın tamamlanması için yeniden müddet verilmesi taleplerinden 
b) Tesciline karar verilen her bir marka için tescil harcı olarak 
c)' Marka tescilinin yenilenmesinden (bir marka için) 
d)' M a r k a t a n devir, intikal ve intifa (lisans) haklannın tescilinden 
e) Marka dosyalanndan veya sicil defterlerinden çıkanlacak suretlerden, 

unvan ve adres değişikliklerini, eşya ilâvesi veya çıkanlmasını havi talepler ile 
terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden 

f) Menşe memleket vesikalanndan 

pozisyonlannda ve 

tamamlanması için 
( 25 T.L.) 

300 
300 
250 
500 

250 
100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

( 250 T.L.) 

( 25 T.L.) 

25 
250 
200 
250 

50 
100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
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c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişiklikle
rin tescilinden (300 TL.) 

d) Arama ve işlet-mt ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların 
sahiplerine verdiği haklardan muayysn bir kısmında diğer bir hükmi şahsa mu
vakkaten ioıîlanma halikı tanınmasının tescilinden 

e) Diğer hususların tescilinden 
2. Ruhsatlar 
a) Müsaade vesikaları 
b) Arama ruhsatnameleri 
c) İşletme ruhsatnameleri 
d) Belgeler 
Arama vs işletme ruhsatnameleri ile belgelerin (temdit veya devrinden yarı 

hare alınır 
3. Tarifelerin tasdiki (250 T.l.) 

V - Satış ruhsatnameleri : 
1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak istiyenlere verilecek satış ve 

ruhsat tezkereleri (Her yıl için) 
1 nci sınıf dükkânlarda (500 T.l.) 
2 nci sınıf dükkânlarda (250 T.l.) 
3 noü ısınıf dükkânlarda (100 T.l.) 
4 nöü sınıf dükkânlarda ( 50 T.l.) 
Geziciler ( 20 T.l.) 
(Tekel idaresi, lüzuim gördüğü köylerde ve şehir haricinde işçilerin toplu 

bulunduğu mahallerde ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız ruhsat ve tez
kere verebilir.) 

2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal' ve ithal etmek istiyenlere verilecek 
isin vesikaları (Her yıl için) (400 T.l.) 

Dış memlekitlere ihracafemek için imalât yapanlardan bu harcın yanışı alınır. 
3. Pul ve kıymetli 'kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl 

için, ıson nüfus sayımına göre) : 
Nufsısu 10 000 den »aşağı olan yerlerde ( 10 T.l.) 
Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde ( 50 T.l.) 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde (100 T.l.) 

4. Tıbbi eczalar ve Ikitmyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alı
nacak ruhsat iharcları : 

E cm ticarelthaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanman zehirli ve müessir 
kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık 
Bakanlığınca Verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre). 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde (200 T.l.) 
Nüfusu 30 000 ifle 50 000 arasında olan mahallerde (400 T.l.) 
Nüfusu 50 O00 ile 100 000 arasında olan mahallerde (600 T.l.) 
Nüfusu 100 0000 ile 400 000 arasında olan mahallerde (2 500 T.l.) 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahallerde (4 000 T.1) 
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III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyaz
ları : 

1. Maden arama ruhsatnameleri 
2. Maden işletme ruhsatnameleri 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve intikal

lerinde asli harcın yarısı alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve isletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali ta

leplerinin tescilinden (500 TL.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tesci

linden (600 TL.) 
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin 

tescilinden (300 TL.) 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların 

sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısımda diğer bir hükmi şahsa muvak
katen [kullanma hakkı tanınmasının tercilinden 

e) Diğer hususların tescilinden 
2. Ruhsatlar 
a) Müsaade vesikaları 
b) Arama ruhsatnameleri 
c) işletme ruhsatnameleri 
d) Belgeler 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden yarı 

hare alınır. 
3. Tarif elerin tasdiki (250 TL.) 
V - Satış ruhsatnameleri : 
1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak iotlyenlcre verilecek satış ve ruh

sat tezkereleri (Her yıl için) 
1 nci sınıf dükkânlarda (500 TL.) 
2 nci sınıf dükkânlarda (250 TL.) 
3 ncü sınıf dükkânlarda (100 TL.) 
4 ncü sınıf dükkânlarda (50 TL.) 
Geziciler (20 TL.) 
(Tekel idaresi, lüzum gördüğü köylerde ve se'-ir haricinde işçilerin toplu bu

lunduğu mahallerde ve panayırlarda satış yapa saklara harene ruhsr.t ve tezke
re verebilir.) 

2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve -thal et-E.sk istiyenlerc verilecek 
izin vesikaları 

(Her yıl için) (400 TL.) 
Dış memleketlere ihracetmek için imalât yapa bardan bu harcın yarı ı alınır. 
3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilece"' ruhsatnameler (Har yıl için, 

son nüfus sayımına göre) : 
Nüfusu 10 000 den yukarı olan yerlerde 
Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde 
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VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar : 
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları ;: 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) 
Nüfusu 5 000 e kadar olan mahaller için (50 TL.) 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için (100 TL.) 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için (300 TL.) 
Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için (600 TL.) 
Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller için (1 000 TL.) 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için (1 500 TL.) 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahaller için (3 000 TL.) 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahaller için (5 000 TL.) 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanuna göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri (300 TL.) 
14. Gümrük komisyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncu

larına verilecek ruhsatnameler : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (1 000 TL.) 
ikinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (500 TL.) 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) ıSu ürünleri müstahsılları için (10 TL.) 
b) Kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler hariç, her yıl için) : 
1. Avcı cemiyetine dâhil olanlardan (300 TL.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan (500 TL.) 
16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hu

susi eşhasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her yıl için) (250 TL.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsatnameleri 

(4 000 TL.) 
b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruh

satnameleri (2 000 TL.) 

MADDE 115. — Aynı kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarının nispet 
ve hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

TRAFİK TIARabARI 

I - Kayıt ve tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve TMiğüne göre yapılacak kayıt ve 

tescil işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
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4. TM>i eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alına
cak ruhsat harçları : 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir 
kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık 
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre). 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde (200 T.L.) 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında 'olan mahallerde (400 T.L.) 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde (600 T.L.) 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 larasmda olan mahallerde (2 500 T.L.) 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahallerde (4 000 T.L.) 
VI - Meslek erbalbma verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak 

harçlar : 
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları : 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına g-öre) 
Nüfusu 5 000 e kadar olan mahaller için 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahaller için 
8. '(Sözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanuna göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri (300 T.L.) 
14. Gümrük Komisyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komisyonlarına 

verilecek ruhsatnameleri 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (1 000 T.L.) 
ikinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (500 T.L.) 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için): 
a) Su ürünleri müstahsılları için (10 T.L.) 
b) Karaavcılığı ruhsat tezkereleri (Köylülerhariç, her yıl için): 
1. Avcı cemiyetine dâhil olanlardan (50 T.L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan (100 T.L.) 
16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hu

susi eşhasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (her yıl için) (100 T.L.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsat

nameleri (4 000 T.L.) 
b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruh

satnameleri (2 000 T.L.) 

MADDE 111. — Aynı kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonların nisbet ve 
hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

TRAFİK HARÇLARI 

I - Kayıt ve tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve 

tescil işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
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1. Motorsuz taşıtlardan 
2. Motorlu taşıtlardan : 
a) Motosikletlerden : 
b) Diğerlerinden 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, otoibüs, kamyon, lâstik tekerlekli 

traktör, çekici araçlar ve benzerleri) 
II - Ehliyetname harçları: 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden bir 

defaya mahsus olmak üzere 'hare alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden 
2. Profesyonel ehliyetnamelerden 
3. Ağır vasıta Ehliyetnamelerinden 
4. Traktör ehliyetnamelerinden 
5. Uluslararası ehliyetnamelerden 
III - imtihan harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde yapılacak imti

hanlarda, her imtihana girenlerden bir defaya mahsus »olmak üzere Iharc alımr. 
1. Sürücü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
2. Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
3. Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde : 
a) Sürücülerden 
b) Şoförlerden 

IV - Ehliyetname vizesi harçları : 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 

VI - RUHSAT HAftCLAİRI : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
4. 19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre verilecek ruhsatlardan 
5. 31 nci maddesine göre verilecek : 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
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1. Motorsuz taşıtlardan (10 T.L.) 
2. Motorlu taşıtlardan 
a) Motosikletlerden (50 T.L.) 
b) Diğerlerinden (100 T.L.) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, münübüs, kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli 

traktör, çekici araçlar ve benzerleri) 
II - Ehliyetname harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden bir 

defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden 
2. Profesyonel ehliyetnamelerinden 
3. Ağır yaşıta ehliyetnamelerinden 
4. Traktör ehliyetnamelerinden 
5. Uluslararası ehliyetnamelerinden 
III - îmtihan harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde yapılacak imti-

tihanlarda, her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Sürücü ehliyatnamesi almak istiyenlerden 
2. Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
3. Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde : 
a) Sürücülerden 
b) Şoförlerden 

IV - Ehliyetname vizesi harçları : 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetnamelrinin vizelerinde 

V - Ruhsat harçları : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
4. 19/5 ve 19/7 noi maddelerine göre verilecek ruhsatlardan 
5. 31 nci maddesine göre verilecek : 
a) (Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
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ONUNCU KESİM 

Değerli Kâğıtlar Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 116. — 21 . 2 . 1903 tarih ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa Jbağlı «Değerli Kâ
ğıtlar Tablosu» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

DEĞERLİ KÂĞITLAR TABLOSU 
Değerli kâğıdın cinsi : Bedel 

1. Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
b) Beyanname 
c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 

2. Kira sözleşme kâğıtları 
3. Pasaportlar : 

a) Birinci sınıf kaplı olanlar 
b) İkinci sınıf kapllı olanlar 
c) Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar 
d) îş ve işçi Bulma Kurumu vasıtasiyle yurt dışına çalışmak 

den işçilere verilecek pasaportlar 
4. İkâmet tezkereleri 
5. Evlenme cüzdanları : 

a) Birinci sınıf kaplı olanlar 
lb) İkinci sınıf kaplı olanla*" 
c) Üçüncü sınıf kaplı olanlar 

6. Nüfus cüzdanları : 
a) Birinci sınıf kaplı olanlar 

b) İkinci sınıf kaplı olanlar 

Çeşitli hükümler 

MADDE 117. — 23 . 6 . 1965 tarih ve 634 sayılı Kanunun 55 nci maddesinin birinci cümlesin
deki muafiyet Emlâk Alım Vergisi için uygulanmaz. 

MADDE 118. — Bu kanunun 105 nci maddesinde yazılı (1) sayılı tablonun makbuzlar ve diğer 
kağıtlar bölümünün 2/b pozisyonunda gösterilen vergi beyannamelerinden ahnacak Damga Ver
gisinin bu kanunla artırılan hadlerine tekabül eden miktarları için 1970 malî yılında ceza uygu
lanmaz. 

MADDE 119. — 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 1 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Ancak tuz'u kimyevi maddeler istihsalinde ilk madde olarak kullanan sınai işletmeler, bu 
maksatla ve sadece kendi ihtiyaçlarında sarf etmek, harice satış yapmamak şartiyle tuz istihsal 
ve istihraç edebilirler.» 

( ı 
( ı 
( 2 
( 2 

(100 
( 75 
( 50 

üzere gi-
( 30 
( 50 

( 75 
( 10 
(2,5 

( 10 
(i 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

Miilet Meedisii (S. Sayısı : 197) 



— 101 — 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

ONUNCU KISIM 

l'eğerl'i Kâğıtlar Kanununda yapılan değişiklikler 

MADDE 112. — Tasarının 116 ncı maddesi 11.2 oci madde olarak gerekçeleriyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 113. — Tasarının 117 nci maddesi 313 ncü madde olarak gerekçeleriyle birlikte ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 114. — Tasarının 118 nci maddesi 134 ncü maddede olarak gerekçesiyle birlikte ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 115. — Tasarının 119 ncu maddesi 115 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 
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Yürürlük ve yürütme 

MADDE 120. — Bu kanunun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 121. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

18 . 5 . 1970 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
7. Z. önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
R. Sezgin 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı V. 
S. Atabeyli 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

G-ünı. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarısm Bakanı 
1. Ertem 

Ulaştama Bakanı 
İV. Menteşe 

Çalışma Babanı 
S. öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Sanayi Bakanı 
S. Kıhç 

Köy İşleri Bakam 
T. Kapanh 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizmi ve Ta. Bakanı 
S. 0. Avct N. Cevheri 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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Yürürlük ve yürütme 

MADDE 116. — Tasarının 120 nci maddesi 116 nci madde olaralk kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Taisanmn 121 nci maddesi 117 nci madde olaralk (kabul edilmiştir. 
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