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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

lüriaci Olunun 
Grup temsilcilerinin, 657 sayılı Devlet Me-

ı.ıy. lan Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril-
yjiVâ ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
YO bu. kanun kapsamı dışında kalan kamu per-
;;üüelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasa
rınım 20 . 6 . 1970 tarihinde müzakeresine 
b-ulanıpasıııa ve sayın üyelerin maddeler hak-
L-ındaki ıhği'.iklik önergelerini, 29 . 6 . 1970 
P.üsartesi g-iinü tasarının tümü üzerindeki gö-
, : ; . =0'fti"i b.Uünme kadar vermelerine ve buna 
ger-.; raleco değişiklik önergesi verilen maddeler 
ü.orl; IÜ mn^akero açılmasına, değişiklik öner
ce;! vorlh/ilyojı maddelerin okunup oylanmakla 
i-..^;'.i, cdib^e.siııs dair önergesi kabul olundu. 

':>;..;5'al BkvA talar Kanununun 123 ncü mad
desinin 5 nci fıkrasının kaldırılmasına ve bu 
kivi/una geçici bir madde eklenmesine dair ka-
r>--:.A Uı-•.'/.:n.mvA gori gönderilmesi hakkındaki 
D-::-;;.:^r:^ıı'k teîkeresi okundu ve adı geçen ka-
:.ı•.:.•.! t r ' a r ^ m m geriverileceği bildirildi. 

Kayi'A üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke-
•,:Cij}adc g'.^tsrilen sebep ve sürelerle izin veril-
y'C.-l VO 

SORULAR 

Yazılı soru 

1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'da bâzı C. H, P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/252) 

» I ^ » > »« 

— 242 — 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan Trabzon Milletvekili 
Mehmet Arslantürk'e ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Emlâk Vergisi kanunu tasarısının maddele
ri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 13,00 te ara verildi. 

İkinci Oturum 
1970 yılı Bütçesi finansman kanunu tasa

rısı ikinci defa açık Oya sunularak, oyların 
ayırımı sonunda kabul edildiği bildirildi. 

Emlâk Vergisi kanunu tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere bir süre daha devam 
olundu. 

28 . 6 . 1970 Pazar günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Oh Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Celiker 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker ('Siirt) 

BAŞKAN — 114 ncü Birleşimi açıyorum. 

II - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
serilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 202) 

BAŞKAN — Genel Kurulun ittihaz etmiş ol
duğu aralıksız ve fasılasız çalışma programına 
devam ediyoruz. 

15 nci madde Komisyon tarafından verilen 
takrirlerle bildikte geri alınmış idi. Henüz Baş
kanlığa tevdi edilmemiş bulunduğu cihetle 16 
ncı maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

'Küçük çiftçilikte istisna : 
Madde 16. — Mükelleflerin bir vergi dairesi 

bölgesindeki arazisinin (arsalar hariç) toplam 
vergi değeri 25 000 liraya kadar olanlarının ta
mamı, 75 000 liraya kadar olanlarının 25 000 li
rası, Arazi Vergisinden müstesnadır. 

Bu hükmün tatbikatında aile reisi ile birlikte 
yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara ait 
iarazi değerleri toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide 
mükelleflerin hisse miktarı ayrı ayrı nazara 
alınmak suretiyle uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Haimdi 
Jlamamcıoğlu ve Sayın Adil Turan söz almış 
bulunmaktadırlar. Sayın Adil Turan buyuru
nuz efendim. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 
"ayın milletvekilleri; 

Emlâk Vergisi Kanun tasarısının 16 ncı 
maddesinde bâzı isabetsizliklerin olduğu kanı
sındayım. 

Şöyle ki, «Mükelleflerin bir vergi dairesi 
bölgesindeki arazisinin toplam vergi değeri 
£5 000 liraya kadar olanlarının tamamı,» yani 
ıiiuafiyet 25 000 liraya kadar olanlara tanm-

I iniştir. Bu 25 000 lira değerinde olan arazinin 
dönüm olarak karşılığı kanaatimce 25 dönüm
dür, 25 dönümlük bar araziye vergi muafiyeti 
tanınmış oluyor. Bunun, 25 dönümün bir köy
de ne şekilde kullanılacağını bir cümle ile arz 
edeyim. Bu 25 dönümün beş dönümü bostan, 
kavun, karpuz ve saire gibi hususlara ayrılır. 
Beş dönümü, yaş sebze, domatesinden, fasulye-
crnden börülcesine varıncaya kadar, bunlar 
için 'kullanılır. Beş dönümü kuru sebze için, ya
ni nidhut, mercimek ve saire için kullanılır. 
Beş dönümü, hayvan yemi olarak, at ise arpa, 
öküz ise burçak için kullanılır. Beş dönümü de 
susam, pamuk ve saire için kullanılır ki, bu pa
muk aslında satmak için değil, yatak yorgan 
yapmak için ekilir. Durum böyle iken, geride 
Sineklik buğdayı ekecek hiçbir tarlası kalmı
yor demektir. Bunun pazar harçlığı, ekmek 
yapmak için unu, buğdayı nereden gelecektir? 
25 dönüm dışında nafakasını temin edecek bir 
miktar hak tanınmış olmalı ki, bu köylü vatan
daşa yaşama hakkı verilsin. Bugün hepimizce 
bilinlen bir gerçektir ki, kan - koca üç, dört, 
böş çocuğu ile birlikte yedi, sekiz kişilik b*ir 
ailenin ayda ortalama geliri üzyüz liranın al
tındadır. Hal böyle iken bunlara yaşama hakkı 
tanınması için kanaatimce muafiyet tanına
cak bu miktarın elli bin liraya çıkarılması ge
rekir. Bunun için bir önerge veriyorum. Şayet 
bu önergem iltifat görür, kabul edilirse öyle 
i'anıyorum ki, büyük çoğunluğun ihtiyacına, 
hem de zorunlu ihtiyacına cevap vermiş olu
ruz. 'Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Karagözoğlu 
buyurunuz efendim. 

ÜOŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

— 243 — 
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Önce bir teknik 'hukukî hususu Yüce Mecli
sin dikkatime sunmak isterim. Bilindiği gibi, 
kanun metinlerinin başlığı, kanun metinlerine 
dâhil telâkki edilir. 16 ncı maddenin başlığın
da «küçük çiftçilikte istisna» denemektedir. 
Bu maddenin sevk sebebi, maksadı, küçük çift
çilikle iştigal eden ve maişetini zor temin ede
bilen milyonlarca çiftçimin arazisini vergi dışı 
bırakmaktan ibarettir. Burada adı geçen küçük 
çjftçi, mevzuatımızda ayrıca tarif ve tesbit 
edilmiştir. 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun 3 ncü maddesi kü
çük çiftçinin ve küçük çiftçiliğin ne olduğunu 
tâyin ve tesbıit etmiştir. Bu durumda öğren
mek istediğim husus şudur : Arazi vergisinde, 
25 000 lira değerinde arazisi bulunan bir çift
çinin muafiyetten istifade edebilmesi için ayrı
ca küçük çiftçi unsurlarını taşıması şartı ara
nacak mıdır, aronmıyacak mıdır? Bu hususun 
sara'hata kavuşturulması lâzımdır. Bir kimse
nin 25 000 lira değerinde bir arazisi vardır, 
ama bu, kanunlarımızda tarif edilmiş bulunan 
küçük çiftçi unsurlarını taşımıyan bir kimse
dir. Bu takdirde kendisi bu muafiyetten fayda
lanacak mıdır, faydalanmıyacak mıdır; bu hu
susun açıklığa kavuşturulmasında büyük bir 
zaruret olduğuna kaaniitn. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi hayli eski olan 3202 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 3 ncü maddesi Türkiye'nin gerçeklerine 
büyük ölçüde uygun nisbette küçük çiftçi ta
rifini isabetle yapmaya çalışmıştır. Buna göre 
her hangi bir kimsenin küçük çiftçi sayılabil-
mesi için kendisimin ve ailesinin geçimini te
min maksadiyle, yani sadece kendisinin ve aile-
$•nin geçimini temin maksadiyle ziraati mes
lek edinerek sevk ve idaresiyle tatbikattaki 
bütün işleri aile reisi ve aile efrtadiyle tesis 
ve ifa olunan vüsatteki bir zirai işletmeyi sevk 
ve idare eden insana küçük çiftçi denir. Bu du
rumda yeni getirilen Vergi Kanununun 16 ncı 
maddesinin küçük çiftçi istisnasında bu esp
riyi göz önünde tutmamız lâzımdır. Yani bâr 
Kimsenin kendisinin ve ailesinin maişetini te
min edecek ve kendisinin ve ailesinin sevk ve 
idare ettiği ziraati meslek ittihaz ettiği bir vü-
sattaki zirai işletmeyi bu kanun kapsamı dı
şında bırakmak lâzımdır. 

Şimdi, Türkiye'nin şartları karşısında - in-
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sal ille mütalâa etmek lâzımdır - arazisinin de
ğeri 25 000 lira olan bir şahsı bu Kanunun kap
samı dışında bırakmak suretiyle küçük çift
çileri biz kanun kapsamı dışında bıraktık di
yebilmemiz mümkün müdür? 

Değerli arkadaşlarım; 
Böylesine teknik bir meselenin müzakere-

ande, bundan önce getirilmiş bulunan kanun 
ı alanlarındaki kriterlerin ortaya atılarak bir 
münakaşa ve savunma usulünün açılmasının 
isabetsizliği münakaşjasız derecede aşikâr ol
duğundan sadece objektif meselenin üzerinde 
durarak isabetli bir neticeye vanlabilmesini te
min etmeye çalışıyorum. Türkiye'de paranın 
leğerinin ne ölçüde düştüğü ve paranın de
ğerinin her gün düştüğü bir ekonomide top
rağın değerinin belki de gerçek değerinin üs
tünde nasıl arttığı münakaşasız bir kiyfiyettir. 
Bu durumda 25 000 liralık bir toprak üzerinde 
yıraat yapan bir insanın kendisinin ve ailesi
nin maişetini temin edebilecek gdliri temin et-
viğind iddia etmenin Türkiye'nin mevcut şart
ları içinde mümkün olmadığı kanaatindeyim. 
ayrıca, biraz önoe konuşan bir değerli millet
vekili arkadaşım, bunun kendi bölgesi için 25 
dönüm civarında toprağa tekabül edeceğini 
ifade etti. Ege Bölgesi için, zannediyorum Mar
mara bölgesinin önemli kesimleri için, Kuzey 
Anadolu için bu ancak 5 - 6 dönüm toprağa te
kabül eder. 

Bu toprak üzerinde yapılan ziraatın, bir 
ailenin maişetini temin etmeye medar olaca
ğını ciddiyetle iddia etmek mümkün değildir. 
Bu itibarla bu rakamı memleket gerçeklerine 
uygun bir seviyeye çıkarmak, ondan sonra 
gerçekten küçük çiftçiyi arazi vergisi muafiye
tine tabi tuttuğumuzu iddia etmek mümkün
dür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada dikkatinize sunmak istediğim hu

sus şudur : 
Küçük çiftçi, maişetini tarımla temin eden 

insanlar, dağınık tarım işleri yaparlar. 5 - 6 dö
nüm toprağı vardır. 7 - 8 zeytin ağacı vardır, 
belki 1 - 1,5 dönüm de sebzecilik yapmaktadır. 
Bu maddeye göre bütün bunların toplam değeri, 
hepsinin toplam değeri 25 bin lirayı aşmıyacak-
tır. 

iSayın Bakanın «Türkiye'de yüzde 80 çift
çi bu istisnanın içinde kalacaktır.» iddiasının 
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önemli gerçeği olduğunu iddia etmek müm
kün değil. Çünkü, resmî Devlet kayıtlarına gö
re Türkiye'de - yuvarlak olarak söylüyorum -
500 bin civarında tarımda geçinen, tarımda meş
gul olan, tarımda maişetini temin eden aidenin 
toprağı yoktur, ölçüyü böyle alırsanız : 25 bin 
lira değerimde toprağı bulunan insanlar Türk 
tanımında bir mânada mesut insanlardır. Fa
kat küçük çiftçi açısından gerçek ve samimi bir 
ölçü alırsanız, ailesinin maişetini temin edebil
mek için yeterli genişlikteki bir arazide tarım 
yapana zarureti içinde bulunan insanların sa
mimiyetle vergiden muaf tutulmasını isterse
niz, bunu genişletmek mecburiyetinde kaldığı
mızı da, iimidediyorum ki, teslim edersiniz. 

Bu itibarla, sözlerimin başında arz ettiğim 
hususun açıklanmasını istirham ediyorum, bir 
ve ikinci olarak da bu 25 bin liralık istisna ra
kamının, Türkiye'nin gerçeklerine ve Türk eko
nomisinin içinde bulunduğu şartlara göre yeni
den tesbit edilerek ayarlanmasını istirham edi
yorum. Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Emlâk Vergisi Kanununun «küçük çiftçi
likle istisna» başlıklı 16 ncı maddesini görü
şüyoruz. 

Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 70 i köy
lerde ve çiftçilikle uğraşmasına rağmen maa-
3tf\tef Türkiye halen dışardan buğday ithal et
mek mecburiyetindedir. Bugün şu bir hakikat
tir ki, sonbahar gelip de çiftçi tohumu ekme
den önce kar basar ise ekimi yapamadığından 
üzüntü içindedir. Ekimi yapar dona çekerse, 
tohum dondu diye endişeye düşer. Bu seneM gi
bi kış, kurak geçer ise yine köylü endişeye dü
şer. İlkbahara girip de Nisan ve Mayıs ayların
da yağmur yağmadığı zaman mahsulü topra
ğın üzerinde kalır. 

Görüyorsunuz ki, Türkiye'de çiftçinin mahsu
lünün hiçbir teminatı yoktur. Çiftçi, gerek buğ
dayını, gerekse meyvasını ambarına koyuncaya 
Ikadar endişeler içerisinde toplar. Birçok yerler
de sulu ziraatimiz mevcut değildir. Kurak ara
zı ve aynı zamanda teksifi bir ziraat vardır; 
emek ve sermaye ister ve aynı zamanda da bir
çok yerlerde verim azdır. 

Burada mübadele değeri yüksek gayrimen-
kaller vardır ama bu mübadele değerinin ya
nında gelir değeri düşüktür. İşte, Karadeniz 
kıyıları, içanadolu, Doğu - Anadolu buna mi
saldir. Eğer biz burada çiftçiye faydalı olacak
sak, 16 ncı maddedeki hadleri yükseltmek mec
buriyetindeyiz. işte hepiniz 40 bin köyü tarı-
yarak ayağımızın tozu ile 8 ay önce buraya 
Parlâmentoya geldiniz. Burada kanun koymak 
kolay; bir kalemde «evet», «hayır» diyelim, çı-
k">ralım. Fakat bunun vatandaşlar, bilhassa or
ta halli ve fakir çiftçiler üzerinde ne gibi bir 
tesir yapacağını düşünmemiz lâzımdır. Bu ne
ye benzer; «El parasını harcamak kolay» der
ler. Halbuki, insan kendi parasını kolay har-
" amali, başkasının parasını harcarken de dü
şünmesi lâzımdır. 

Çok rica ediyorum, burada bütün Parlâ
mento Heyeti arkadaşlarımız Komisyon ve 
diğer arkadaşlarımızın işaretine değil, bura
daki yapacağımız teklifler üzerinde memleketin 
realitesini göz önüne alarak ellerini vicdanları
na koysunlar, buradaki yaptığımız değişiklik 
ı aşarisini aynen kabul etsinler. 

Madde 16 da, 25 bin liranın 25 dönüm* ol
duğunu kabul edelim. Türkiye'de bugün verim 
yüzde olarak 15 - 20 arasında, birçok yerler
de yüzde 8 veya 7 dir. Dönümü 1 000 liradan 
olsa 25 dönüm. Bugün çocukları en çok olan 
çiftçiler fakir olan çiftçilerdir. Ana, baba ve 
en az 6 da çocuğu olsa 8 baş nüfus icabında 
maişetini ziraatçilikten temin etmektedirler. Bu 
bakımdan buradaki 25 bin liranın 75 bin liraya 
çjkarılmaısı elzemdir. Çünkü, kanunlar her za
man tadil edilmez. Paranın değerindeki düş
meler ve aynı zamanda kanunların zor tadili 
çiftçilerimizi müşkül duruma düşürür. 

Yine burada 75 bin Oira var, onun da 100 bin 
Lraya çıkarılması ve 60 bin lirasının vergiden 
muaf tutulması lâzımdır. Bu hususta da Yük
sek Başkanlığa bir önerge verdim. Kullanaca
ğınız oylar, fakir ve orta halli çiftçileri bir nevi 
himaye altına alacaktır. Aksi takdirde çiftçile
ri büyük bir müşkülâta düşürürüz. Çünkü, çift
çilerin üzerinde bugün biliyorsunuz iklim şart
ları büyük tesir yaptığı gibi, vergiler de tesir 
yaparsa yüzde 70 oranında 23 milyon büyük 
kütle hüsrana uğrar, onun günahı hepimizin 
boynumdadır. Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurunuz 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, mevcu'tı kanunun 
tümü üzerinde görüşlerimi arz eftmek üzere 
huzurlarınıza çıktığım zaman Türkiye'de bü
yük toprak sahiplerinin genel olarak vergi ver
mediğinin bir vakıa olduğunu söyleımişıtim. 

Eğemde tanırım, 1 000 dönüm yerdir ve bu
günkü değeri dönüm başına 2 000 liradır, 2 
milyon lira eder, arazi vergisi olarak verdiği 
T< eriği yılda 600 lirayı geçmiyen sınırlar içeri-
dindedir. 1 000 dönüm yer, iyi işleten bir kişiye 
ook şeyler verir. Halbuki, maalesef toprakla uğ
raşan insan yorucu işle iştigal eden insandır. 
Almteri ile kazandığı parada bilmem ki biraz 
hasisliği oluyor ve Devlete vergi vermeyi bir 
başka anlayış içerisinde seziyor, vergi vermi
yor, sadece verdiği vergi arazi vergisi olarak 
devede kulak, 1937 tarihlisine göre verdiği 
miktarla kalıyor. 

Gelir Vergisi olarak Türkiye'de büyük arazi 
sahiplerinin dilimi en fakir kaldığı bir vakıa
dır. Bu kanunun gelişini tasvibetmiştim; bü
yük toprak sahiplerinin vetfgi vermesinden se
vinç duyacağımı huzurlarınızda arz etmiştim. 
600 lira vergi veren 1 000 dönüm sahibi kişi, 
bu kanunun kabulü ile, yeri bugün için 1,5 - 2 
milyoın olduğuna göre, en az 15 - 16 bin lira 
emlâk vergisi verecektir. Gelir Vergisi veremi
yor, vermiyor, birçok yollarla kapılar açık, 
fatura kapıları açık olduğundan vermiyor. Hiç 
olmazsa emlâk vergisi vermek suretiyle Mille
tin hizmetine, Hazinemin gelirine hizmet ede
ceğini açıklamıştım. Ancak bu konuşmam sı
rasında 25 bin liraya kadar arazi değeri olan 
çiftçininiıı 25 bin liralık haddinin de çok az 
olduğunu, bu miktarın artması gerektiğini de 
bir ara bir pasaj şeklinde söyleyip geçmiştim. 

Gerçek şu ki, btir şeyin kıymeti nedretin
den doğar. Konya'nın dağ köyleri, Torosılara 
yaslanmış dağ köyleri, orman artmış, geçim 
çok güç şartlar altına girmiş, çoğu kere cüm
lesi Ege'de Manisa ve Söke ovasında çapacılık 
yaparak geçinen ve kışın köylerine dönen kim
selerdir. Böyle yerlerde toprak az olduğu için 
değeri de üstündür. Su basan yerlere harım 
derler, bunların değeri, bu dağ köylerinin han
gisine giderseniz gidiniz dönümü 5 ilâ 10 bin 

i jİradır, daha aşağı vermezler, toprak altın ka
dar kıymetlidir, çünkü yoktur. Adamın, düşü
nün 25 bin korsanız 10 bin alırsanız 2,5 dönüm, 
f> bin alırsanız 5 dönüm olacaktır. Dağ köyün
de, Allah ziyade etsin, zenginde para, dağın fa
kir köylüsünde evlât. Girerseniz evlerine bü-
lüç yavruları gibi, Meınıemen bardağı gibi di-
Fılımişlerdir. Kimi evde 10, kimi evde 8, kimi 
•svde 10 dan fazla çocuk görürsünüz, insafla 
mütalâa edelim; adamın 2,5 dönüm toprağı var
sa verımiyecek, güzel, 3 dönüm olduğu zaman 
ılonümü en az 5 bin liradır, normal 7 - 8 ve hat
tâ 10 bin liradır, 3 dönümden, sonra toprağı olan 
kişi vergi vermeye mecbur olacaktır, vermeye 
takatd yoktur. O, ancak çıkardığı ile dişini, tır
nağını çapa yapacak geçinecektir, vergi ver
meye takati yoktur. Burada 25 bin liralık had, 
dönüm esası alınmadığına göre kanaatim odur 
ki, çok zayıftır. Ovaya inelim; Konya'dan su
lanan yerlerde sulu ziraat yapılan yerlerde, bu
gün için Çumra ile Karaman ovasında sulu zi
raat yapılan yerlerdeki toprağın değeri en az 
3 bin liradır, 8 dönüm olursa 25 bin lira, 8 dö-
Dümü geçerse adam vergi verecektir, o da ay
nı şartlar altındadır. 8 dönüm pancar değil, 
yonca değil hangi tip sulu ziraat yaparsa yap-
sıi: bir aileyi geçindireınez. En az 20 - 25 dö
nüm sulu zira ait yapılacak arazi ola ki bir sürü 
Menemen bardağı gibi dizili çocukları olan bir 
aileyi geçindirsin, aksi halde geçinıdireımez. öy
le ise; ovada dahi 25 bin lira olduğuna göre 3 
er binden 8 dönüm olacaktır, 8 dönüm geçin-
diremiy'eceğine göre; asgari 20 - 25 dönümü 
'öaas alarak bu maddenin 25 bin liralık hudu
dunun artması gerekmektedir. Sulanmıyan yer
lerde ve yine Konya Ovasında kıraç yer tâbir 
ettiklerimizde dönüm 500 liradır, kıraç olmı-
yan, meralar olan yerlerde de tarlanın dönü
mü 1 000 liradır. 1 000 liradan 25 dönüm, 500 
İradan 50 dönüm eder. Konya'da ister kıraç 
•olsun, istense kıraç olmayıp normal yağışa 
bağlı ziraat yapılan yer olsun en aız bir aile
nin 100 dönüm toprağı ola ki geçinsin. 100 dö-
ııamden az ise ve nadas payını da hesabederse-
rûz yarısını ekip yarısı kalacağına göre, bir 
'aileyi geçindiremez. 

öyle ise biz olandan alacağız. Vergi olan
dan alınır, olmıyandan alınmaz. İçtimai Devlet 
anlayışında, olmıyana yardım etımeık ve onları 

I korumak mecburiyet ve zorunluğunda olduğu-
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muza göre, 25 bin lira hududu, son yıllarda I 
enflâsyonla paranın değerinin düşmesiyle top
rak değerinin arttığı da bir vakıa olduğuna gö
re, fakir fukara remçber, için köylü için çok 
düşüktür. Bunun, bu 25 bin liranın 50 bin lira
ya çıkması, tam yüz güldürücü değil ama kü
çük rençberi koruma yönünden bir hudut olur 
karaısınldayım. Gelin, 25 i 50 ye çıkaralım, ama 
fazla toprağı olanların da nisbeıtinıi artıralım 
teklifinde 'bulunacağım. 

ISaygılar sunarını. 

'BAŞKAN — Sayın Yüceler, buyurunuz. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 

muhterem milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz kanunun 16 ncı 

maddesinde «mükelleflerin bir vergi idaresi 
bölgesindeki arazisinin (arsalar hariç) toplam 
vergi değeri 25 000 liraya kadar olanlarının ta-
uivamı, 75 000 liraya kadar olanlarının 25 000 
lirası, Arazi Vergisinden müstesnadır» diye bir 
madde konulmuştur. 

Anadoluda, kuru ziraaitüıe iştigal eden bölge
lerde arazi değerleri haddizatında yükselmiştir 
ve biraz evveli konuşan arkadaşımızın dediği 
gibi, Anadoluda bâzı yerlerde 500 - 1 000 lira-
; a kadar bu değerler değişmektedir. Biraz ta
bana kayan ve kır olımıyan arazilerin ortalama 
•Eğerini 1 000 lira olarak düşünürsek, 25 000 
dönüm istisna edilecek, yani 25 000 lira vergi
den istisna edilecek, üst tarafı vergiye tabi tu
tulacak demektir. Türkiye'de bütün iklim ku
şakları dahil olmak üzere ortalama buğday ve
remi dönüm başına 100 kilogramdır. 25 dönü-
;nün Anadoluda nadasa bırakıldığını hepiniz 
bilmektesiniz. Çünkü her sene ekim yapılamaz, 
fakait biz bunun 25 dönümünün tamamının ekil
diğini tasavvur etsek dahi, ortalama dönüm ba-
§,na 100 kilo buğday üzerinden 2 500 kilo buğ
day ıdder ve 2 500 kilo buğdayı ortalama 70 ku
ruşla çarpacak olursak 1 750 lira gibi bir para 
etmektedir. Yani beş nüfuslu bir ailenin yıllık 
geliri 1 750 liradır ve bunu vergiden muaf tu
tuyoruz ve bu aileyi de 1 750 lira ile geçinme
ye icbar ediyoruz, zorluyoruz. Hakikatte bu 
esas geHirinıin yarısıdır, zira 25 dönüm arazisi 
lolanın hakiki ekim sahası 12,5 dönümdür. 

Biraz evel burada konuşan arkadaşımızın 
söylediği gibi, 25 dönümün 5 dönümü sebze, 
meyva, 5 dönümü hayvan yemi, 5 dönümü kuru | 
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sebze değildir arkadaşlar, Anadoluda bunlar 
yoktur. Baştan aşağıya kadar An?;icluy;ı gc-
zin, sulanan arazi gayet mahduttur, bu, ra
kamlarla Mecliste çok defa dile getirilmiştir; 
tamamen tarla ziraati ile iştigal -edilmektedir, 
hele hele bâzı bölgelerimizde buğday yetiştir
mek dahi mümkün değildir, çavdar yatiştiril-
mektedir, çünkü arazi buğdayı yetiştirmeye da
hi müsait değildir, kumlu topraktır, yağış azdır 
ve bundan dolayı çavdardan başka bir sey ye
tişmez. O bakımdan burada gösterilen nıisbei 
atada, yükseltilmesinde fayda vardır. 

ikincisi; bu çiftçilerimizden, yani küçük 
çiftçilerimizden vergi almaya kaCIktığmıız za
man birçok vatandaşın evindeki eşyalarının ha
ciz edilmesine fırsat vereceğiz demektir. 

Bütün miUetvekillleri çok iyi bilirler; Tür
kiye Ziraaıt Odaları Kanunu dolayısiyle Ziraat 
Odalarına üye olmaları mecburiyeti olan çift-
ı ilerimizin üye aidatlarını veremedikleri için 
bölgelerime birçok çiftçilerimizin ev eşyalarına 
haciz konduğunu pek çok arkadaşımız duy
muştur. Ben şahsan hamur teknecinin bads 
edildiğine şahidolmıış bir insanım. B'vyb olnn-
ca, bu nisbetler bu kanunun bu maddesin'* sı
kıştırılır, bunu benim aklım almıyor ve bilhas
sa çok saygı duyduğum ve başarı göstereceği
ne inandığım Maliye Balkanı arkadaşımızın çö
zünden bunlar nasıl kaçar, ben şahsan ihtimal 
vermiyorum. O bakımdan bu madde ibıeründe 
vereceğimiz önergeleri olumlu karşılıyacakları-
'ij da ümidediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir husus da 
şudur; gerçi arazi değerinin bir bakı.: i a lölge-
leraraısındaki dengeyi sağlıyacağma ir/ımyc-
ram ama bu arazi değerlerinin tesbiti de her 
zaman aynı ölçüde, aynı elemanlar tarafından 
3 apılmıyacağıına göre, bölgelere, kazalara, köy
lere göre değişebilir, yani daha doğrusu bura
da kayırmalar olabilir. Türkiye'nin iklimi ve 
ş; artları malûm; Türkiye'de bir tarafta ûmz 
ziraati yapılırken, diğer tarafta çavdar ziraati 
zor yapılmaktadır. Yani, birim araziliden alman 
gelirler çok farklıdır. Muz ziraatinde dönüm 
basma 9 - 10 bin lira alınırken sebze ziraatinde 
4 - 5 bin lira alınır. Çay ziraati konusunda bi
rada Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı arkadaşı
mız yaprak adedi 10,5 yaprağa çıkmıştır, diye 
ifade ettiler. Aslında normal olarak çay siraa-



M. Meclisi B : 114 28 . 6 . 1970 O : 1 
t'nde dönüm başına 3 000 lira gelir temin edil
mesi lâzımken, bu arazilerden dönüm başına 
30 000 liraya kadar gelir temin edilmektedir. 
Ama Anadoluda eğer Mim müsait giderse bdr 
aönüan arazi 100 kilo buğday verir, bunun da 
gayrisâfi geliri 70 liradır. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, sizleri sıkmadan 
bir - diki teknik konuya temas edip konuşmamı 
bitireceğim. 

Görüşülmekte olan 16 ncı madde küçük çift
çilere tanınan istisna hükmünü ihtiva etmekte
dir. Burada esas alınan küçük çiftçüerinıizdir. 
Bdr arkadaşımızın ifade ettiği gibi, küçük çift

çi derken burada da tıpkı Ziraat Bankası kü
çük çiftçilere kredi verirken 3202 sayılı Kanu
nunun 3 ncü maddesindeki tarife göre 30 dö
nümün esas alınması göz önünde bulundurulma-
Iıdır. 3202 sayılı Karnında küçük çiftçi tarif 
edilir ve 30 dönüme kadar arazisi olanlar kü
çük çiftçi sayılır, ona göre Ziraat Bankası ta
rafından kredi verilir. 

Şimdi size bir misal vereyim; Orta Anado
luda bdr dönüm araziden 80 - 100 kilo buğday 
ahmr. 25 bdn liralık bir gelir temin etmek için 
250 dönüm arazisinin ekilmesi gereklidir. Ama 
250 dönüm arazi bir sene ekilirken aynı sene 
250 dönüm arazi de nadasa verilmiştir. 

Ziraat Bankası kredi verirken toprağın de
ğer baremini kendi ölçülerine göre, nazarı iti
bara alır. Yani toprağın bir değer baremi var-
dıı, bir de satış bedeli vardır. Orta Anadolunun 
muhtelif yerlerine ve bölgelerine göre bunlar 
değişmektedir, ama Karadeniz'de buna müma
sil olan Güney bölgederdımdızde bulunan sebze, 
portakal ve muz bahçeleri olan arazilerde verim 
daha başka olduğu için buradaki toprak değeri 
dana üstündür. Bu gibi yerlerde 2 - 3 dönüm
lük arazinin değeri 25 000 liradır. Bugünkü 
fiyat artışlarına göre bu böyledir ve sayın ma
liyecilerimizin ve Sayın Maliye Bakanımızın 
bu konuyu bilmeleri gerekir. 

Şimdi, burada 3 dönümlük arazi muaftır, 
demişiz, 5202 sayılı Kanunda da küçük çiftçi
nin tarifini yapmışız, kredi verirken 30 dönüm 
demişsiniz. Burada teknik bir hata vardır. Onun 
için arkadaşlarımızın vermiş olduğu teklifler 
yerindedir. Bu muafiyetin 25 000 liradan 50 000 
liraya çıkarılmasında büyük faydalar vardır. 
Bu muafiyet 50 000 liraya çıkarılınca vergi ge-
ılırlerine büyük bdr tesir yapacaksa, o zaman 
Sayın Maliye Bakanı onu başka yerlerden dü
şünmeye mecburdur. 

Muhterem arkadaşlarım, çok enteresandır; 
bu muaflığı küçük çiftçide tutarken, büyük çift
çide de aynı muaflığı devam ettiriyorsunuz. Be
nim 3 - 5 dönüm arazim vardır, benden bu ver
diyi alıyorsunuz, büyük çiftçiden de alıyorsu
nuz. Ben demiyorum, benden alınmasın, ama di
yorum ki, bu bir esasa bağlansın. Ben tamamen 
tekniği düşünerek ifade ediyorum, yoksa hiç
bir zaman şundan alınsın veya bundan alınma
sın şeklinde değil. Bu vergiyi alırken bilhassa 

Onun için buradaki hükmün bu sakıncaları 
vardır. Bu muafiyet msbetinin biraz yükseltil
mesinde fayda vardır. Sayın Kabadayı arkada
şımızın biraz evvel ifade ettiği gibi, nisbetin 
25 000 liradan 50 000 liraya çıkarılması yerinde 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir husus daha 
huzurunuzda açıklamakta fayda görüyorum. 
Memleket meselesidir, politika yapmıyoruz, po
litika yapmak asıla hatırımdan geçmez. Bütçe 
konuşmalarında da söylediğim gibi, Türkiye de 
araziden alınacak vergileri de âdil olarak temin 
edebilmek için toprak reformunun yapılması 
zorunluğu vardır ve bu husus bu kürsüden de
falarca dile getirilmiştir. Yani, Türkiye'nin ev
velâ ziraat arazilerinin kadastrosu yapılmalı
dır, toprak klâsifikasyonu tesbdıt işi halledilme
lidir ve her arazinin değeri üzerine yazılma
lıdır ki Türkiye çapında geniş ölçüde hangi 
arazinin ne olduğu ve alınacak verginin de hiç
bir hata yapılmadan alınmasının mümkün ola
cağı meydana çıkanJlsın. Aksi hailde vergi me
murlarının yahut oradaki mahallî memurların 
takdirine kalacaktır, bu husus ve dolayısiyle 
Türkiye'de huzursuzluk kaynağını bile bile ih
das etmeye eebebolacağız. Ben, bu Mecliste gö
rev yapan ve Türkiye'yi çok iyi tanıyan bütün 
arkadaşlarımın ve Sayın Bakan arkadaşımızın 
bu huzursuzluğa meydan vermiyeceklerine ina
nıyorum. 

Sayın İhsan Kabadayı arkadaşımızın tekli
fine ben de iltihak ederek bu nisbetin 25 000 
liradan 50 000 liraya çıkarılmasını istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
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sosyal adaletli ve küçük çiftçiyi göz önünde bu
lundurmalıyız. Orta Anadoluda bulunan küçük 
çiftçi muafiyeti ile sahil bölgelerinde bulunan 
çiftçilerin muafiyetleri arasında bir denkMliğin 
olması zarureti vardır ve bir de bilhassa kredi 
verirken küçük çiftçide 30 dönümü esas tut
muşsunuz, Hükümet olarak, vergi alınırken de 
küçük çiftçiyi 3 dönüm diyorsunuz. Küçük çift
eyi bu 30 dönüm esasına göre vergi muafiyeti
ne almak zarureti vardır ve 25 000 liranın da 
50 000 liraya çıkarılması zarureti vardır. 

Biraz evvel söylediğim gibi, Orta Anadoluda 
bir çiftçinin 25 bin liralık buğday alabilmesi 
Sçin, 250 dönüm arazi sürmesi lâzımdır. Bu
günkü ortalama verim budur. Nadas olarak da 
250 dönümü bir tarafa bırakıyorsun ama bir 
taraftan da üç dönümü olan bir vatandaşı siz 
bu şekilde muaflıktan istifade ettirmiyorsunuz, 
yani biz adaletli bir muaflık getiriyoruz diye 
bunu ortaya koymak mümkün değildir, Sayın 
Başkan. 

Onun için, Ankar&idaki pazarlara giderse
niz, kirazın şu kadar fiyatta, domatesin şu ka
dar fiyatta olduğunu görürsünüz, fakat bura
daki geliri kıymetlendirmeniz mümkün değil
dir. Buna rağmen gazetelerde görüyoruz, Ha
tay'da domates 5 - 10 kuruş diyorlar. Bilmiyo
rum, kendim görmedim, ama gazete malûmatı 
olarak söylüyorum. Burada ise domatesin fi
yatı 2 liradır. 4 - 5 liraya, 6 liraya, 7 liraya ka
dar kiraz vardır. Ama bu verimi buradaki fi
yatlara göre değerlendirirseniz bu mümkün de
bidir. Çünkü, Ankara pazarlarındaki fiyatlar 
bunlardır. Aslında vatandaşın tarlasında idrak 
'rfttiği bu mahsulün değeri, tarladan çıkışında 
bu değildir. Aradaki fark, kazanç ollarak bir 
kısım insanların celbine girmektedir. Bunlara 
fciz aracı dediğiımizde, «neden aracı diyorsunuz» 
diye bize kızıyorsunuz. Ee, aracı işte, Hatay'da 
domates 5 kuruşa, 10 kuruşa satılmaktadır, ama 
burada 2 liradır. Kazanan birisi var, ama kim 
olduğunu bilmiyoruz, ona isim taktıik, «aracı» 
diyoruz. Kim olursa olsun, benim kanaatimce 
crtada bir realite vardır. Onun için, bu muaflı
ğı koyarken lütfederseniz, bu, «küçük çiftçi» 
tâbirine uyabilecek bir muaflığın konulması 
zarureti vardır. Bunda da 25 bin lira değil, da
ha yukarıdaki rakamların olması zarureti var
dır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Komisyon adına Sayın Abdurrahman 
Güler, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; görüşülmekte olan ve «kü
çük çiftçi muafiyeti» adı altında huzurunuzda 
müzakeresi cereyan eden mevzuu iyice anlıya-
oilmek için, mevcut arazi vergisi sistemini iyi 
anlamak lâzımdır. Onu bilmeden, yeni kanun ne 
getiriyor, yeni arazi vergileri kanunu, vergi
leri artırıyor mu, aktırmıyor mu, küçük çiftçi
lerin, bu vergi kanunu karşısında durumu ne 
olacak, bunu anlamak mümkün değildir. Yani 
meri sistemi bilmeden bu kanunun ne getfirdi-
£ini, ne götürdüğünü anlamak mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de bir arazi vergisi kanunu vardır. 

Bu kanun 1833 sayılıdır, ve arazi kıymetinin 
binde 10 unu, yand yüzde 1 ini vergilendirmek
tedir. Dikkatinizi çekerim; bugünkü düzene 
göre arazi kıymetinin yüzde 1 i vergi olarak 
aJınmaktadır. 

Mer'i Kanunun bir kıstası daha vardır; tah
lil usulünü kabul etmiştir. Yani, araziler her 10 
yılda tahrir edilecek; rayiç bedelinin yüzde 1 i 
vergi olarak alınacaktır. 

Şimdi, bu kanun huzurunuza gelmemiş olsa 
idi, Hdkümet, elinde hazır bir kanun var, tah
rir /sımanı olan 10 yıl da zaten geçmiştir, tahrir 
yapıp arazi vergisi tahakkuk ettirmeye kalkmış 
olsa idi, şimdi münakaşasını yaptığınız ve ko
rumaya çalıştığınız küçük çiftçi, çok büyük 
nislbetlerde vergilendirilmiş olacaktı ve o kanun
da küçük çiftçi muafiyeti yoktu. Meselâ; bu
günkü Kanuna göre, 25 bin liralık bir arazinin 
«ahibi, binde 10 hasebiyle 250 üra vergi vere
cekti. Her zaman sosyal adaletin ve küçük çift
çinin düşünülmesi lâzımgeldiğine inanan Hükü
metimiz, böyle bir yola gitmedi, küçük çiftçi
yi hattâ orta çiftçiyi vergi dışı bırakabilmek, 
vergi yükünü hafifletebilmek için, kanunun 
verdiği yetkiyi kullanarak tahrir usulüne git
medi, yeni bir kanunla huzurunuza geldi. 

Bu yeni kanunun getirdiği esaslar nelerdir? 
Yeni kanunun çiftçi lehine getirdiği en bü

yük hak şudur : Burada tahrir usulü yokfcur> 
çiftçinin beyan usulü vardır. Herkes arazisinin. 
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kıymetini kendisi beyan edecektir. Bu beyan da, 
muhiterem arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, 
spekülatif fiyatlar değildir. Efendim, Çoruım'da 
bir dönüm arazi 500 lira ediyormuş, Karade
niz'de 15 bin lira ediyormuş.. Bu, halk arasın
daki spekülatif fiyattır. Bizim buraya getirdi
ğimiz fiyat sistemi bu fiyat sistemi değildir, bir 
dönüm araziden elde edilen net kârm, 10 la 
çarpılması suretiyle bulunacak bir fiyattır. Bir 
arkadaşım, Orta - AnJadolu vasatisi olarak, dö
nümden 100 kilo, 80 kilo buğday alınır» dedi-
?pr, Kilosu 1 lira olsa 100 lira eder. Şayet bu 
100 lira net kâr ise 10 ©misaliyle çarpılacaktır ki, 
bu net kâr değildir, 100 kilo buğdayın vasatisi 
net kâr değildir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yüzde 25 i 
net kârdır. 

ıGEÇİCİ KOMİSYON ADIN AABDURRAH-
MAN GÜLER (Devalmla) — Evet, yüzde 25 i 
nettir. Bu da 250 liradır. Demek ki Orta - Ana-
doiuda arazi biriminin dönüm fiyatı 250 lira
dır. Biz de beyanda bu 250 liralık fiyatı esas 
n'dık. 

ABDULLAH İZMEN (Giresun) — Kanunda 
/ öyle bir şey yok, nereden çıkardınz bunu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Efendim, yönet-
3i!elik vardır. Kanunun diğer maddelerinde Tür
kiye bölgelere ayrılmıştır, ona göre hesabı ya
pılacaktır. Onu da sıraisı gelince arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, dün, Sayın Sabri 
Keskin taarfmdan Komisyonumuza ve Yüce 
Başkanlığa bir takrir sunuldu. Bu takrire gö
re, Komisyonun kabul etmiş olduğu metinde ön
görülen nisbetler, büyük ölçüde tenzil edildi, 
EJomilsıyon da Hükümet de bu görüş'e iltihal et
ti. 

Huzurunuzdaki metin üzerinden değil de 
Komisyonun bilâhara kabul edeceği bu takrir 
üzerinden arazi kıymetleri dikkate alınmak su
retiyle çiftçilerimizin ödiyeceği miktarları biz 
hesapladık. Bu cetveli huzurunuzda okuyaca
ğım. Bu cetvel sizleri tiatmin etmezse, o zaman 
25 bin liralık muafiyet üzerinde münakaşa ce
reyan edebilir. Bu cetvel tatmin ederse, 25 bin 
liralık muafiyet üzerinde münakaşa açılmasına 
lüzum yoktur. Onun için, zamandan tasarruf 
ede'büflıriıek gayesiyle araya girip söz almış bu-
lanuyorum. 

Tahrir usulü değil de kendi beyanları üze
re 25 bin liralık arazisi olduğunu bildiren va
tandaşlar hiç vergi ödeimiyeceklerdir. 30 bin li
ralık arazisi olduğunu bildiren vatandaşlar sa
dece 15 lira vergi ödiyeceklerdir, 35 bin lira
lık arazisi olduğunu bildiren vatandaşlar 30 li
ra vergi ödiyeceklerdir, 40 bin liralık arazisi ol
duğunu bildiren vatandaşlar 45 lira vergi ödi
yeceklerdir, 45 bin liralık arazisi olduğunu bil
diren vatandaşlar 60 lira vergi ödiyeceklerdir, 
öO bin liralık arazisi olduğunu bildiren vatan
daşlar 105 lira vergi ödiyeceklerdir. 70 bin li
ralık arazisi olduğunu bildiren vatandaşlar 135 
ı'ira vergi ödiyeceklerdir, 75 bin liralık arazisi 
olduğunu bildiren vatandaşlar da 150 lira vergi 
ödiyeceklerdir. 

Burada biraz duralım; yapılan hesaplara gö
re, 75 bin lira değerinde ve daha aşağı değer
de olan arazi saihiplerinin sayısı, Türkiye'deki 
çiftçilerin yüzde 84 üne tekabül etmektedir. 
Demek ki bu tasarıya göre Türkiye'deki çift-
çilerdıen yüzde 84 ü - yüzde 84 dâhil - sadece 
150 lira ile vergilendiriillmek istenmektedir. 
Yüzde 84 ün üzerindeki vergiye tâbi çiftçilerin 
vergilendirilme nislbetleri ise biraz daha artırıl
maktadır. Burada geri kalan yüzdıe 16 nisbe-
tındeki çiftçilerin vergilendirilme nisbetlerinin 
biraz daha yüksek tutulmasından maksat 
şudur; büyük arazi sahiplerinin vergilerini ala
bilmek ve küçük çiftçiler lehine sosyal hizmet
ler yönünden sübvanisyon yapabilmektir. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Hesapta 
srazi değeri ne olarak öngörülüyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Efendim, arz et
lim; arazi değeni .spekülatif değerler değildir, 
kendi beyanıdır. Gelir vergisindeki beyan usu-
3ü, burada da kabul edilmiştir. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Siz, bil
dirdiğiniz listede arazi değeri olarak kaç lira 
aldınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Efendim, arazi 
değeri 75 bin lira olan.. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Hayır, 
dönüm itibariyle.. Dönümü kaç liradır? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Dönümü.. 
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BAŞKAN — Görüşmesi bitsin de soru mües
sesesini ondan sonra çalıştıralım ©fendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Rayiç 
bedelini kaç lira olarak aldınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Rayiç bedelini 
kendisi bildirecektir. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Siz, ra
yiç bedeli kaç lira aldınız da bu rakamı çıkar-
ımaJk istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Efendimi, hesap 
usulümüzü arz ettim. Bir dönüm araziden elde 
edilen net kârı 10 la çarpmak suretiyle arazi 
e! eğerini buluyoruz. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Net kâr 
anlayışı nedir? 

^BAŞKAN — Efendim, karşılıklı münazara 
yapılamıyacağı hususunu anlattım. 

ISiz konuşmanıza devam buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Devamla) — Şimdi, bugün ge
tirilecek olan sisteme göre, 75 bin (biralık ara
ziye karşılılk 150 lira vergi verecek olan bir va
tandaş, mevcut arazi kanununa göre tahrir ya
pılmış olsa idi, 750 lira vergi verecekti. Bu ka
nun vatandaşı 750 lira vermek mecburiyetin
den kurtarıyor, 150 liraya indirilmesini teklif 
ediyor. Dün de arz ettim, şu emlâk kanunu, 
hiçbir şekil ve surette küçük ya da orta çift
çinin arazi vergisinin daha da artırılacağı yo
lundaki bir iddiayı doğrulamamaıktadır. Bi
lâkis, vatandaşın kendi beyanına müstenit bir 
vergi sistemini geitirmek suretiyle, hiçbir çiftçi 
vatandaşı rahatsız etimiyecektir. 

Şaiyet, 25 bin liralık muafiyet 50 bin liraya 
çıkarılacak olursa, vergi ziyaı mevzuu nazarı 
itibara alındığında kanunda büyük gedik açıl
mış olacaktır. İleride kabul edeceğimiz öner
geyi de dikkate aılımak suretiyle, bu muafiyetin 
50 bin liraya çıkarılmamasını, aynen bırakıl-
ınasını Komisyon adına saygıyla rica ederim. 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan) — Komisyondan Ibir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozatlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın sözcü 

gerek kanunun tümü üzerindeki konuşmaları 
sırasında gerekse çeşitli şekillerde, bu kanunun 
bir yenilik getirdiğini ifade ettiler. Ben, son 
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beyanlariyle bu beyanlarj arasında bir tezat 
görüyorum. 

Getirilen yenilik; eski kanunun safi bedeli 
esas alması, bu kanunun ise rayiç bedeli esas 
almasıdır. Rayiç bedel, arazinin maddi bede
lidir. Konuşan bütün arkadaşların endişesi de 
esasen bu noktada toplanmaktadır. 

Sayın sözcü, arazinin safi gelirini (10) ile 
çarpmak suretiyle arazinin değerinin buluna
cağını ifade ettiler. Halbuki kanunda böyle bir 
durum gözümüze çarpmadı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Devamla) — Efendim, arz et
tiğim; eski kanun tahrir usulüne müstenit idi. 
Vatandaşın iradesinin eski kanuna göre hiçbir 
rolü yoktu. Eski kanuna göre, araziler Hükü
met tarafından yazılacak, kıymetlendirilecek, 
ona göre yüzde - yani binde 10 esası üze
rinden seyyanen vergiye tabi tutulacaktı. 

Yeni kanunda getirilen sistem beyan siste
midir diyorum. Bu beyanı kim yapacak? Ver
giyi veren vatandaş, yani çiftçinin bizzat ken
disi yapacaktır. Arazisinin bedelini çiftçi biz
zat kendisi tâyin edecektir. İkinci bir irade bu 
işin içine karışmıyacaktır diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güler soru şöyle beya
nın esası neye dayanacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Efendim, beyanın 
esası meselesi komisyonda da uzun uzadıya mü
nakaşa edildi. Arazilerin, bilhassa son yıllarda, 
spekülatif birtakım fiyat artışlarına mâruz 
kaldığı bildirildi ve dendi ki, Almanya'da bir 
dönüm arazi on bin liradır, Orta - Anadolu'da 
bir dönüm arazi bin liradır. Sulu arazi de böy
ledir, kıraç arazi de böyledir. 

Şimdi, bu hesap üzerinden 25 000 liralık 
muafiyet demek, Almanya'da 2,5 dönüm arazi 
için demektir, Orta - Anadolu'da da 25 dönüm 
arazi için demektir. Her çiftçinin 25 dönümden 
de fazla arazisi vardır. Bu hesap üzerinden kü
çük çiftçiler bu kanunun şümulüne büyük öl
çüde ve ağır nisbetlerde giriyor, dendi. 

Biz bunu maliyeci arkadaşlardan sorduk. 
Arkadaşlarımız dediler ki; bu böyle değildir. 
Bu, vatandaşın kendi kafasındaki ve hiçbir esasa 
istinadetmiyen fiyattır. Bu fiyat spekülatif fi
yattır. Bizim esas alacağımız fiyat şudur; gay-

251 — 



M. Meclisi B : 114 28 . 0 . 1970 O : 1 

rimenkulün birim dönüm araziden elde edile
cek safi kâr, net gelir 10 la çarpılmak suretiy
le bulunacak fiyattır. Binaenaleyh eğer vatan
daşın bildirdiği beyannameye bir itiraz vâki 
olacak veya maliyece bir kontrol yapılacak ise 
bu esas üzerinden birim dönüm arazinin fiyatı 
hesaplanacaktır dendi ve Orta - Anadolu vasa
tisinin 250 liranın üstüne çıkmıyacağı söylen
di. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarımız, bu sözde kalır, 
buna ait ve Maliye Vekâletine karşı vatandaşın 
garantisi ne olabilir, diyerek tereddütler izhar 
ettiler ve anlıyorum ki buradaki arkadaşlarımız 
da bu endişenin içindedirler. 

Bu kanun mer'iyete girdikten sonra, bu ka
nunun uygulanması için bir yönetmelik yapıla
cak. Bu yönetmelikte vergi dairelerine arazi 
birim fiyatları, Türkiye bölgelere ayrılmak su
retiyle bildirilecek ve vatandaşın beyanı ora
daki bildirmeye göre değerlendirilecek. Bu böy
le olunca, arkadaşlarımın her hangi bir tered
düdünün kalmaması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sayın önder, soru. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Mendim, bu 

net kâr hesabında kıstas ne olacaktır? Buğday 
hesabında 1/4 dendi, ama buna mukabil Ege'ye 
geleceksiniz tütüncü 7 seneden beri kâr etme
mektedir. Siz bir kıstas koyacak, 1/4 veya 1/5 
diyeceksiniz ve bunu 10 ile çarpmak suretiyle 
dş arazi kıymetini bulacaksınız. Köylü bunun 
hesabını nasıl yapar? Köylü kendisi beyanda 
bulunacak. Bu kıstasları verdiğiniz zaman, be
nim arazimin hiç değeri yok diyecektir. Bu 
bakımdan kıstası daha sıhhatli olarak koymak
ta fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın önder, bu bir soru ol
mayıp bir temenni oldu. 

Sayın Seydibeyoğlu, buyurun sorunuzu so
run. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Benim sorum da aynı mahiyetteydi. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sorudur efen
dim, kıstası nedir diyorum. Kâr kıstası nedir 
diye soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim araziden almış oldu
ğu gelirin on misli ile çarpımıdır. 

Sayın Buyrukçu sizin sorunuz var mı efen
dim?. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Söyledik
lerinize paralel olarak maddede bir değişiklik 
olacak mı, yoksa madde aynen mi geçecek? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Devamla) — Efendim, bu mad
de, 25 000 liralık muafiyeti kapsıyan bir mad
dedir. Bu maddede, sizin tereddütlerinizi iza
le etmek babında bir değişiklik bahis mevzuu 
olamaz. Bu, umumi bir muafiyeti kapsıyan bir 
maddedir. Ben bu izahatımı, tereddütleri izale-
edebilmek için ileriye muzaf olarak yaptım. 
Hakikaten Yüce Meclisin temayülü de ileride 
bu tereddütleri izale edecek yolda ise, bu tered
dütleri izale edecek bir münakaşaya tekrar gi
rer, tekrar bunu sıhhatli bir noktaya bağlıya-
biliriz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Maliye Bakanı, Sayın Coşkun Kara-
gözoğlu'nun da beyanları arasında bir sorusu 
vardı, izahat verecek misiniz efendim? 
Buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; arkadaşlarımızın hassasiyetini anlamak el
bette ki mümkündür ve kolayca da anlaşılı
yor. 

Huzurunuza getirilen tasarıda aynı hassasi
yet gösterilmeye çalışılmıştır. Bir küçük çift
çi istisnasının getirilmiş olması aynı hassasiye
tin Hükümet tarfmdan da gösterildiğinin bir 
delilidir. Halihazırdaki Arazi Vergisi Kanu
nunda böyle küçük çiftçi istisnası diye bir is
tisna yoktur. 

O kanunun meriyetinde, mer'iyetinden son
ra yapılan tahrirler ile araziye konular kıymet 
üzerinden her araziden vergi alınmaktadır. 
Kültür arazisinde, ziraat arazisinde bu verginin 
nisbeti % 010 dur. 1930 larda tahrir usulü ile 
tesbit edilen rayiç değer, arazi kıymeti üzerin
den bu vergi binde 10 nisbetinde alınmaktadır. 

Şimdi, zihinlerinizi o tarihlere götürünüz... 
O tarihlerde bir Arazi Vergisi Kanunu çıkıyor 
ve bu kanunun esasları tahrir ile tesbit edile
cek olan kıymet üzerinden binde 10 nisbetinde 
vergi alınması tarzında tesbit edilmiş bulunu
yor ve bunun bir istisnası da mevcut değil. 

Neden böyle olmuştur? Kanunun tümü üze
rindeki müzakerelerde arz etmeye çalıştım; Bi-
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na Vergisinin, Arazi Vergisinin, arazinin geli
ri ile binanın geliri ile - kira ile - bir ilgisi mev
cut değildir. Bu vergi, bir reel vergidir, kazanç
la ilgisi yoktur. Arazi ekilse de, ekilmese de, 
hâsılası fazla olsa da, olmasa da arazinin kıy
meti üzerinden bir muayyen nisbette - binde 
10 nisbetinde - bir vergi alınmasını o tarihte 
vâzıı kanun uygun görmüş ve o tarihten bu 
yana bu vergiler alınagelmiştir. Şimdi, 1930 1ar-
daki arazi kıymetlerinin şimdiki arazi kıymet
lerine nisbetle fevkalâde düşük kaldığı ve lâ-
şey mesabesinde olduğu bütün muhterem millet-
vçekili arkadaşlarımın da malûmudur. 

Bu sebepledir ki, çeşitli tarihlerde çıkarılan 
kanunlarla bu kıymetlere misil tatbik edilmiş
tir. Bu anormallik bir dereceye kadar bu su
retle giderilmeye çalışılmıştır. Fakat o tarih
lerdeki kıymetler o derece düşük kalmıştır M, bu 
misil tatbiki usulü de buradaki anormalliği gi
derememiştir. 

Biz bu tasarıyı huzurunuza sevk ederken, 
Arazi Vergisi Kanununun esaslarını değiştir
medik. 1833 sayılı Kanundaki esasları değiştir
medik. Oradaki esaslar şunlar idi; arazinin kıy
meti üzerinden vergi almır. Hangi kıymeti 
üzerinden? Tahrir ile tesbit olunacak kıymeti 
üzerinden o kıymet, tahrir hangi tarihte yapı
lıyor ise o tarihteki kıymettir. Bunu değiştir
medik. Nisbeti binde 10 dur. Biz de lehe nisbet 
yükseltmedik. Bilâkis nisbeti düşürücü bâzı un
surlar getirerek aynı esası kabul ettik. Burada 
bizim değiştirdiğimiz veya değişmiş gibi görü
nen husus, arazinin kıymetinin tahrir ile değil 
de mükellefin kendi beyaniyle işin ilk safhasın
da tesbit edilmesidir. Sonunda yine tahrir gibi 
bir muamele oluyor ve tahrir muamelesi ile en 
sonunda idarece yapılacak muamele aynı kapı
ya çıkıyor. Mükellef beyan edecek, beyanı üze
rinden vergi alınacak, bilâhara bu beyan ince
lenecek, inceleme neticesinde araziye bir kıy
met takdir olunacak. Ha arazinin kıymetini 
tahrir edip tesbit etmişsiniz ya da takdir edip 
tesbit etmişsiniz, yani idarece mükellefin ira
desi haricinde bir irade ile bunu tesbit etmişsi
niz, neticede ikisi aynı kapıya çıkmaktadır. 

Şu halde bütün mesele 1833 sayılı Kanunun 
esprisi dâhilinde meseleyi düşündüğümüz zaman 
bilaistisna her arazi kıymeti üzerinden muay
yen bir nisbette vergi öder esprisini - o ka

nunun - şimdi getireceğimiz kanunda aynen 
muhafaza edebilir miyiz, edemez miyiz mese
lesi... 

Şimdi görülüyor M, tasarıyı sevk ederken 
dahi o kanunun esprisini aynen muhafaza ede
memişiz, büyük bir istisna getirmişiz. Yüksek 
Heyetiniz de yapılan münakaşlar da onu gös
teriyor ki, 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu
nun vergi alma noktasındaki esprisi şimdi bi
zimkinden çok daha ileri imiş... Yüksek Heye-
tinizdeki münakaşalar o espriyi burada muha
faza edemiyeceğimizi, onu muhafaza etmeye 
kalksak mukavemet edemiyeceğimizi gösteri
yor. Bu tasanda da böyle. Şu halde biz 1833 sa
yılı Kanunun esprisini bir tarafa bırakarak bu 
tasarıda ne yapmak istedik, ona dönelim. Bu 
tasarıda tabiî 1930 lardan bu yana memleketin 
politik şartları, sosyal şartları, içtimai şartları 
ve ekonomik şartları çok değişmiş olduğu için, 
bir küçük çiftçi muafiyetinin getirilmesi ve kü
çük çiftçilerden bu verginin alınmaması uygun 
görülmüştür. Gayet tabiî bir istisna hükmü koy
duğunuz zaman, her ne kadar Arazi Vergisi, 
arazi ekilsin ekilmesin, hasılat versin vermesin , 
alınan bir vergi olmakla beraber, bir istisna 
koyduğunuz zaman beşer zihni ister istemez bu 
istisnanın, arazinin geliriyle irtibatını kurma
ya temayül ediyor. 

Bu istisna konusunda, bir hususu daha dik
katlerinize arz etmek istiyorum. Tümü üzerin
de maruzatta bulunurken de arz etmiştim. 
1964 - 1905 yıllarında, tarihteki Cumhuriyet 
Hükümeti tarafından sevk edilen tasarıda, bu 
küçük çiftçi muafiyeti şöyleydi arkadaşlar. Bir 
defa daha dikkatlerinize arz ediyorum; yani 
bunda bir şeyim yok. «Siz şöyle yaptıydınız, 
biz böyle yaptıydık» falan, onu demek istemi
yorum. Ama, bir istisna, bir küçük çiftçi istis
nası getirilmesi zarureti karşısında, o zamanki 
Hükümet - ki Adalet Partisi çoğunluğuna da
yanan bir Hükümet değildi - «Mükelleflerin, 
bir vergi dairesi bölgesindeki arazisinin - arsa
lar hariç - toplam vergi değeri 2 500 liraya ka
dar olanlarının tamamı, 7 500 liraya kadar 
olanlarının 2 500 lirası Arazi Vergisinden müs
tesnadır.» demişti o tasarı ve bu tasan, Mec
lislere sevk edilmiş idi. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Vergi değeri
ni mi izah ediyorsunuz? 
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MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Hayır. 

Muhterem arkadaşlar, vergi değeri, burada 
arazinin vergi değeri, yani yeniden tahrir yapı
lacak, vergi değeri o tahrir ile tesbit edilecek 
olan rayiç değerdir. Yani, bu tasarı tahrir ya
pılmasını öngörüyor ve bu tasarı o tarihlerde 
kanunlaşsaydı, tahrir yapılacaktı, tahrir netice
sinde bulunan değerler nazarı itibara alınacak 
ve 2 '500 liraya kadar olanların tamamı, 7 500 
liraya kadar olanların da 2 ,500 lirası muaf 
olacak idi. Tabiî o tarihte bu büyük bir adılmdı. 
Arz ettiğim gibi, Arazi Vergisinde hiç istisna 
yoktu. Halen de mer'i Arazi Vergisinde hiç is
tisna yoktur. 

Şimdi, bu istisna maddesiyle, bakınız bu 
madde, o tasarıda 16 ncı maddedir ve şimdi gö
rüştüğümüz tasarıda da aynen 16 ncı maddedir. 
Bu istisna 25 OO'O lira olarak tesbit edilmiştir, 
25 000 lira fazla mıdır, az mıdır; konusunu mü
nakaşa ettiğimiz zaman, «sulak arazide şöyle
dir, kurak arazide böyledir, hububatta böyle
dir, bakliyatta böyledir, bahçecilikte böyledir, 
zeyftin ağacında şöyledir, Konya bölgesinde böy
ledir, Anadolu'nun cenubu şarkisinde şöyle -
dir, Marmara bölgesinde böyledir» diye, hesap
lar içerisine girecek olursak, takdir buyurursu
nuz ki, bunun içinden çıkmak mümkün değildir. 
Bu, bu suretle yapılacak uzun boylu bir etüdün, 
uzun boylu bir incelemenin ve Türkiye'yi bu 
açıdan, uzun boylu tetkik ettikten sonra yapı
lacak termitler neticesinde ancak temin edilebi
lir. Bu ise mümkün değildir. Türkiye'de böyle 
bir tetkik yapılmamıştır, kısa zamanda yapıl
ması da mümkün değildir. 

Şu halde, bir genellemeye gitmek mecburiye
tindesiniz, bir genellemeye gideceksiniz. Bu ta
sarıda da yapılan 25 I0O0 lira değer istisnası ve 
75 000 liraya kadar olan arazinin de 25 000 li
rasının vergiden istisna edilmesi, şu arz etti
ğim genellemenin bir neticesi olmuştur. 

Şimdi, burada mesele gelip şuraya dayanı
yor; bu isitisnalar kaale alındığı takdirde, mü
kellefler tarafından ödenecek olan vergiler, o 
mükellefler tarafından ödenemiyecek derecede 
yüksek mi oluyor, yoksa onların ödeme güçleri 
içerisinde kalıyor mu Komisyonun sayın söz
cüsü, bu cetveli burada okudu. Ben bir defa 
daha dikkatinize arz etmek istiyorum; 

30 000 lira arazi değeri olan şahıs, tabiî 
25 1000 liralık muafiyetin üstünde kaldığı için, 
bir vergi ödiyecektir ve 25 IOOO lirası müstesna 
olmak kaydiyle vergi ödiyecektir. Bu tasarıya 
göre, vergi riisbetlerinde hiçbir değişiklik yap
madığınız takdirde, 20 lira vergi ödiyecektir. 
Simidi, 30 €00 lira arazi değerine sahip bir şah
sın, bir yıl içerisinde... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — 5 000 
lira için ödüyor. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Muafiyet nazarı itibara alındığı için, ga
yet tabiî 5 000 lira için ödüyor. Yani yılda 20 
lira vergi ödeyip cdemiyeceğini takdirlerinize 
arz ederim. Eğer değişirse, çeşitli önergeler var, 
Komisyona önergeler getirilip gösterildiği za-
ııcan muttali oldum, bu önergeler kabul edilecek 
olursa, meselâ bir önergeye göre, kabul edilecek 
olursa, 30 000 lira değerinde arazisi olan bir 
^kinişe, yılda 15 lira vergi ödiyecektir. Bunu 
ödiyebilir diye düşünüyoruz 35 000 liralık ara
zisi olan bir kims'e 30 lira vergi ödiyecekLir. 
40 000 liralık arazisi olan bir kimse yılda 45 li
ra vergi ödiyecektir. 45 000 liralık arazisi olan 
bir kimse yılda 60 lira vergi ödiyecektir ve 
«50 O00 liraya kadar olanları istisna edelim> 
diye Önergeler verdiklerini beyan eden arka-
daşlarıım oldu 50 000 lira değerinde arazisi 
olan bir kimse yılda 75 lira vergi ödiyecsMir. 

Muhterem arkadaşlar, 50 O00 lira değerinde 
araziye tasarruf eden bir çiftçinin yılda 75 lira 
vergi cdiyebileceğini tahmin ediyoruz ve bu, 
hububutta iikı kilo buğday parasıdır. 

Şimdi, bu bakımdan istisna haddinin, bu 
miktarın yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bunu 
düşünürken de, arkadaşlarımızın bir mütalaa
sına daha arzı cevabetmök lâzım geliyor. 

Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları dediler 
ki; aslında arazinin değeri, getireceği hasılaya 
göre, oradan elde edilecek potansiyel, hâsılaya 
göre takarrür etmesi gerekir. Yani, bir arazi 
büyüklüğü ne cins mahsul veriyorsa, ne mi'kitar 
maihsul veriyorsa ve bunun da parayla ölçülen 
değeri ne ise, o arazinin değerinin, piyasada 
alım satım değerinin aslında ona göre takarrür 
etmesi lâzım gelir. Ama arkadaşlarım dediler 
ki; bu unsurun haricinde spekülatif şekilde ara
zi değerine tesir eden başka unsurlar vardır, 
meselâ Karadeniz bölgesinde arazi yokluğu se-
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Ibebiyle ve kültür arazisi fıkdanı sebebiyle ora
da hâsıladan başlka, arazi nedreti de kıymete 
tesir eder ve o yüzden kıymet fazla olur, bu
na benzer bâzı faktörler de arazinin alım satım 
değerine tesir etmektedir. Bunu önlemek için, 
mükellef, arazinin değerini beyan edecek bili
yorsunuz, sistem bu. Mükellef bu beyanda bu
lunduktan sonra, vergi dairesi, Maliye bu be
yanı, doğru mu, değil mi diye inceliyecek. 

Simidi, biz tebliğlerimizde diyeceğiz ki : 
«Mükellef, arazisinin değerini, oradan kaldıra
cağı hâsılaya göre, potansiyel hâsılasını nazarı 
itibara alarak, beyan edecektir.» Bu beyanları 
incelerken, arkadaşlarımızın mütalâalarından 
ve yaptıkları telkinlerden mülhem olarak 31 nci 
maddeye, Komisyon bir önerge verip, şu deği
şikliği getirecek : «Tarım arazisi için tanzim 
olunacaik normların tesbitinde, arazinin - arsa
lar hariç - potansiyel hâsılası da nazara alınır.» 
Komisyonun 29 ncu maddeye getireceği bir de
ğişiklikte; «Arazi ve bina ile ilgili normal alım 
satım bedelinin tâyininde bu kanunun 31 nci 
maddesine göre hazırlanacak tüzükte belirtile
cek nlormlar nazara alınır.» diyeceğiz. Şu halde, 
arazi değerinin, hâsıla nazarı itibara alınarak, 
yani normal şekilde takarrür edecek olan rayiç 
bedelinin beyan edilmesi ve o rayiç bedelin ver
giye esas alınmasını temin için bâzı değişiklik
ler getirilecek ve tatbikat da bu yolda cereyan 
edecektir. 

Şimdi, bu izahatımdan sonra, özellikle Sa
yın Coşkun Karag'özoğlu arkadaşımızın temas 
ettiği bir hususa değineceğim. Arkadaşımız de
diler ki; «Bu küçük çiftçi muafiyeti, 25 O00 li
ralık had nazarı itibara alınırken, 3202 sayılı 
Ziraat Bankası Kanununun küçük çiftçilerle il
gili hükmü de, o hükümldeki şartlar da nazarı 
itibara alınacak mıdır?» 3202 sayılı Kanunda 
getirilen küçük çiftçi şartları, bu muafiyetin te
sisinde nazarı itibara alınmıyacakltır. Buradaki 
küçük çiftçi istisnasının 3202 sayılı Kanundaki 
«Küçülk çiftçi» tabiriyle bir irtibatı yoktur. 

Aıfkadaşıımız, zannediyorum, «Oradaki istis
na burada nazarı itibara alınsa olmaz mı? Bu 
suretle iki kanun arasında parlellik sağlanmış 
olur» diye mütalâada bulundu. 3202 sayılı Ka
nunun 3 ncü mafildesi şöyle : «Kendisinin ve ai
lesinin geçimini temin maksadiyle ve ziraati 
esas meslek edinerek sevk ve idaresiyle tatbi

kattaki bütün işleri aile reisi veya aile efradiyle 
temin ve ifa olunan vüsat ve ehemmiyette bir 
zirai işletmeyi bu esaslar dahilinde işletene, bu 
kanuna göre küçük çiftçi denir.» 

Şimdi, bu ölçüdeki şu izafiliği dikkatinize 
arz ederim : «Tatlbikattaki bütün işleri aile reisi 
veya aile efradiyle temin ve ifa olunan vüsat 
ve ehemmiyette bir zirâi işletmeyi...» Simidi bu
radaki «vüsat ve ehemmiyet» in ölçüsünü tâyin 
etmek, teslbit etmelk, bir Vergi Kanunu muafi
yetinde fevkalâde müşjkildir. Vergi kanunlarının 
muafiyetinde da'ha sarih ve daha kolayca tat
bik edilecek, anlaşılabilecek muafiyetler getiril
mesi zorunluğu vardır. 

Ziraat Bankası Kanununun 3 ncü maddesini 
okumaya devam ediyorum; «Yukarıdaki fıkra
da yazılı hükümler dâhilinde, işletmenin vüsat 
ve ehemmiyeti dolayısiyle veya istihsal mev-
zuunun hususi icabı olarak tatbikattaki işlerde 
aile mesaisini tamamlamak için, yaridımcı ve üc
retli işçi kullanmak, 

B) işletmenin vüs'at ve gelir ve kifayetsiz
liği dolayısiyle aile geçimine yardım maksa
diyle, zirai işeltme haricinde diğer işlerle uğ
raşmak. 

C> Askerlik, hastalık, küçüklük, ihtiyarlık 
ve maluliyet gibi sebeplerle bizzat çalışamamak 
veya kimsesizlik dolayısiyle tatbikattaki işlerde 
devamlı işçi kullanmak; küçük çiftçi vasfını gi
demez. 

Yukarıdaki hükümler dışında kalan zirai iş
letme sahipleri küçük çiftçi sayılmaz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu fıkralar
daki ölçüler fevkalâde takdiridir. Şimdi, vergi 
dairesi bunları nasıl takdir etsin, nasıl tetibit et
sin? Ziraat Bankası bu işin içinden nasıl çıkı
yor? Şu hükmü okuduktan sonra, o bile bir me
sele olarak ortaya çıkmaktadır. 

4 ncü madde şunu söylüyor : 
«Zirai kredinin tevziinde evvelâ küçük çift

çinin ihtiyacı karşılanır. Zirai kredinin tanzi
minde de bunların teşkilâtlandırılmaları gözeti
lir.» 

Demek ki, burada, «küçük çiftçi» diye bu su
retle elâstiki bir hüküm getirilmesinin setoebi, 
evvelâ o nitelikteki çiftçilerin kredi ihtiyacını 
karşılamak içindir. Buradaki «küçük çiftçi» tâ
biri, bir kredi müessesesini işletmek ve bir esa
sa bağlamak maksadiyle konulmuş ölçüleri gös-
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terir. Bir vergi kanununun ölçülerine nazaran, 
bunlar fevkalâde geniş ve fevkalâde takdir hak
kına yer veren ölçülerdir. 

Binaenaleyh, bunları aynen vergi kanununa 
almak, o istisnanın ya hiç tatbik edilmemesini 
veya gelişi - güzel adaletsiz bir şekilde tatbik 
edilmesi neticesini doğurur. 

Muhterem milletvekilleri, özet olarak şunla
rı söyliyeceğim : 

Hükümetiniz olarak kanunda getirilen 
25 000 liralık istisna haddinin mâkûl olduğunu 
düşünüyoruz. 

'Saygılarımı sunarım. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Bakan
dan bir sorum var, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Efendim, 16 ncı 

madde üzerinde konuşulurken, mevzuatımıza 
göre; yani Medeni Kanunumuzda aile malttan, 
«mal ayrılığı, mal birliği ve mal ortaklığı» şek
linde ayrılmaktadır. 

16 ncı maddenin ikinci fıkrası ise, «Bu hük
mün tatbikatında aile reisi ile birlikte yaşıyan 
eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi de
ğerleri toplu olarak nazara alınır.» der. 

Mevzuatımızda, mal ayrılığı esası, eşler ara
sında olan durumda bu maddenin kapsamına gi
rer. Fakat mal birliği hâkim olan hususlarda 
ancak, bu şekil bir beyanın mevcudiyeti ille ka
bildir. Bu mal ayrılığı cari olduğuna ve eş mal
larının da bu anatemel kanunlarımızdan biri 
olan Medeni Kanunumuzdan esas alındığına gö
re, bunu ilerdeki tatbikatta muhterem bakanlık 
nasıl uygulıyacaktır ve bu hususta naM bir bil
gi verecektir? 

Çünkü, kan veya kocadan biri diyebilir ki, 
«Ben malımı idarede müstakilim, bizde mal ay-
nlığı hususu caridir. Binaenaleyh, eğer ben ver
gi vereoeksem, ayn olarak vereceğim. Kocamın 
vergi matrahı ile birleştirilmesine muvafakatim 
yoktur.» Böyle derse, bunun hukukî neticeleri 
ne olur, Sayın Bakanın bu husustaki düşüncesi 
nedir, öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Turgut Artaç arkadaşımızın bu su
ali, ödenecek vergi ile ilgili olsaydı öyle değil 

ya, istisna ile ilgilidir - ödenecek vergi ile ilgili 
olsa idi dahi, şöyle cevaplandmlacak idi : 

Bu kanunun maddesi ne diyorsa, onu yap
mak icabeder. Kaldı ki, burada, «Velayet altın
daki çocukların ve eşin de mâlik olduğu arazi 
topluca nazarı itibara alınır» denilmesi, «Eğer 
hepsinin malik olduğu arazinin değeri 25 000 li
rayı geçiyor ise, ona göre bu madde tatbik edi
lecektir; 25 000 liranın dûnunda kalıyorsa müs
tesna olacaktır-; 25 000 liranın üstüne çıkıyorsa, 
75 000 liraya kadar olanı istisnadan istifade 
edecektir.» mânasını taşımaktadır. İstisnadan 
istifade keyfiyeti bu suretle toplu olarak tesbit 
edildikten sonra, herkes kendi malının vergisini 
ödiyecek, herkes kendi arazisinin vergisini öder 
duruma girecektir. 

Buradaki vergi, aile reisi adına falan tarho-
lunmıyacaktır. Vergi mükellefi kim ise - işte -
maliki, zilyedi mutasarnfı kim ise onun üzeri
ne eskiden olduğu gibi, yine vergi tarholunma-
ya devam olunacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurun soru
nuzu sorunuz efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan konuşan muhterem üyelerin bütün endişe
leri; 25 000 liralık kıymeti nasıl bulacağız, me
selesi üzerindedir. Sayın Bakanın izahlarını din
ledik. Ancak bahsettikleri husus hakkında, «29 
ncu maddenin şimdiki bu madde hükmüne göre 
tâyin edilen, 25 000 lira değerindekiler vergi 
matrahından çıkar» diye açıklamada bulundu
lar. 

Vergi, değeri, Emlâk Vergisinin mevzuuna 
giren bina ve arazinin rayiç bedelidir. Şimdi bu 
«rayiç bedel» nedir? Rayiç bedel, bina ve arazi
nin beyan tarihindeki normal alım satım değeri
dir. Yani, biraz evvel sayın sözcünün bahsettiği, 
«spekülatif alım satım bedelini» istisna ediyor 
ve «normal alım satım bedelidir» diyor. 

Arkadaşlanmızın ve bizim endişemiz, 29 ncu 
maddenin bu sarahati karşısında hak kazanıyor. 
Normal alım satım bedeline istinadedildiğine 
göre; «bu, doğru bir muafiyettir» diyemiyorlar 
bir türlü. Bu itibarla, biraz evvel bahsettikleri 
normlar nazara alınarak ve «potansiyel hasılat 
da nazara alınır» diye bir şartın bir ibare olarak 
31 nci maddeye ilâve edilmesi kanaatimce endi
şeleri izale edecektir. 

Yani Sayın Bakandan öğrenmek istediğim 
husus; kanunun bu sarahati karşısında, 25 000 
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liralık limit değişmiş olmuyor, feü, normal alnn 
satım -bedeli olarak kalıyor ve dolayısiyle bu
nun kıymet takdiri bakımından müessir bir usul 
olmadığı kanaatindeyim. Açıklamalarını istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, getirileceğini be
yan ettiğiniz hususlarm, krymet takdirinde mü* 
essir olmadığı ifade olunmaktadır. 

Buyurunuz cevap veriniz «fendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Arz edeyim Sayın Başkan; 
Arkadaşlarımızın tereddütlerini gidermek 

için, düşüncelerimi iki noktaya istinadettirdim : 
Birisi, 31 nci maddeye eklenecek bir fıkra, ile 

tarım arazisi için tanzim olunacak normların 
tesbitinde, arazinin - arsallar hariç - potansiyel 
hâsılası da nazara alınır, hükmüdür. Bunu böyle 
getirmek durumundasınız. Çünkü, normal ola
rak potansiyel hâsılaya göre değeri takarrür et
miş arazi vardır. Potansiyel hâsılanın dışındaki 
unsurlara göre, normal alını satım değeri takar
rür etmiş olan arazi vardır. îşte bü ikinoi tip 
arazide, potansiyel hâsıla nazarı itibara aflına-
rak değer teabit olunacaktır. Bunu temin için, 
31 nci maddenin altma bu fıkra ekleniyor. 

Biz bunun maksadı temin edeceğine, yani 
normal hâsılaya go're, potansiyel hâsılaya göre 
kıymeti takarrür etmemiş olâi arazide, şu fik-
ranm maksadı temin edeceğine kaahiiz. Arka
daşlarımızın tereddütlerini gidermek için izaha
tımı bir buna dayandırdım. 

İkinci olarak da dedim ki; - onu tekrar ede
ceğim 

«30 000 liralık değer için yıllda vergi olarak 
15 lira ödiyecek; '50 000 liralık değerde ise bir 
yıl için Arazi Vergisi olarak 75 lira ©diyecektir. 
50 000 lira kıymetindeki bir araziye tasarruf 
eden bir şahsın, bir yılda 75 lira vergiyi ödiye
cek güçte olduğunu düşünüyoruz.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan; 1964 yılında Koalisyon Hükümeti 
zamanında hazırlanan Arazi Vergisinin hazırla
nışında ve meriyete girmesinden evvel Sayın 
Mesut Erez'in bir emeği geçmiş midir, fikri alın
mış mıdır? •* 

BAŞKAN — Yani 16 nci maddedeki husus 
yönünden soruyorsunuz? 

İrG$JlP UTA YttâCİL2 (İdıyaman) — 

BAŞKAÂ — 1Q ne; mfcfcfeyi müzakere etti
ğimize jgöre o ma^de Üzerimde «Yoginiz geçmiş 
midir efendim? Oku soruyorlar. 

MALÎYE BAKAin ICMÜT HHE2 (Devam
la) — Arz edeyim «fen<fim. 

Ntihtftrete arfcâdaişHA bu «ıaK sormakla ba
na bir açıklan» foiatı verti; bunu memnuniyet 
ve teşekkürle kaıyüanm. 

O tarihlejrete hazırlanan Tergi kanunlarında 
ve dolajttiyl'e bu Bmlak Vergisi Kanununda ve 
haliyle de bu İŞ nci maddenin o tarihteki tedvi
ninde çok emeğim g-eçmiştir. Ancak, o tarihte 
Gelirler Genel Müdürü Q|^îk rşzife ifa ediyor
dum. Arkadaşlarım da bilirler; teknik seviyede 
çaiişan memurlar, teknik seviyede kalırlar; ka
rar, siyasi organa aidolur, 

BAŞKAN ~- Ef«ndim, kifayeti müzakere 
takririni okutuyorum ; 

Sayın Başkanlığa 
16 noı madde üzerâde kâfi miktar arkadaş 

konuşmuş ve mevzu anlaşılmıştır. Maddenin 
müzakeresinin kifayeti kufuaunun oylanmasını 
arz «derim. 

Muğla 
A&Bjet Buldanlı 

COŞKUN KAJUGÖSOÖfcU (îzmir) — 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞfcAHf — Kifayet taknrinjn aleyhinde 
Sayın £ara#özoğfo, £uynrçrrawz efen4im. 

COŞKUN KA&AGÖZOÖttJ (îzmir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Üzerinde konuştü|ttmuz önemli konu, §u an
da bir vuzuha k^yjîfiffi $ÖWtfr. Üüİftdiği j$bi, 
genellikle W& t ^ ^ a p i f c t t tesjkttğın-
dan, Maşpmsı | J^^jb^u|u^^, bütün mükel, 
lefler #eva%îi olarak f^îj^t ederlçr. Arazi 
Vergisi gfâi, fflffa iriisââsp.immix& hitabeden 
bir vergi sisteminin bu mahzurunun ne ölçüde 
daha İk ağır oîduju, hef türlü izahtan uzaktır. 

'Sayın Bakanın, mii*akerenjn başından bu 
yana yaptığım^ itirazÛr'pıuvîîcebeşinde, gerek 
29 ncu maddeye, gerejkse. 31 nci maddeye getiri
leceğini ifa<îe buyurduklan ilkelerin, maksadı 
karşîlanuyacağı açiktır, , 

De'ğerî; arka^İapm; 29 ncu maddede, Ko
misyon Sözcüsünün ifade ettiği gibi, «spekülatif 
değer» nazara alınmamıştır; gerçek değer, ra-

— 257 — 
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yiç değer nazara alınmıştır ve bu rayiç değer, 
Anadolu'nun birçok yerlerinde - değerli arka
daşlarımın ifade ettiği gibi -.. İ5 000 liradır. Bu 
spekülatif değer değil, gerçek değerdir. Çünkü, 
bu gayrimenkulun dibinde 'bitişiğinde, aynı sene 
satılmış bulunan bir diğer gayrimenkulun tapu 
kaydmdaki değeri 15 000 liradır. 

Bu itibarla, spekülatif değer ile gerçek değe
ri ayırmak meselesi, Türkiye'nin içinde bulun
duğu şartlar karşısında çok güçtür. 

Asıl güçlük şudur, arkadaşlarım :.' 
Sayın Bakan, 25 000 liralık muafiyet ölçüsü

nün tâyininde, meseleye insafla eğilerek... 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu, kifayet hak
kında konuşunuz lütfen, 

COŞKUN KARAOÖZOĞLU (Devamla) — 
Efendim, meselenin hangi noktada vuzuha gel
mediğini arz edeceğim. 

Saym Bakan, 25 000 liralık değerin kâfi ol
madığına vicdanen kanaat getirmiş bir anlayış 
ile bunun gayrimenkulun :bir senelik safi iradı
nın 10 sene ile çarpılmasından (bulunacak mik
tarı, vergi değeri olacağını ifade buyurdular. 
Biz diyoruz ki, buna dâir kanunda bir hüküm 
yoktur. «Buna dair kanunda hüküm getirece
ğiz» diyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Ama, 
mesele bununla bitmez. Neden bitmez, bunu izah 
edeyim arkadaşlarım. : 

Türk koylusu'beyanda bulunacak... 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu, kifayet hak
kında konuşunuz. 

COŞKUN KA&AGÖZOĞLU.. (Devamla) — 
Arz ediyorum efendim. , . 

BAŞKAN — Hayır efendim, arz etmiyorsu
nuz, fikirlerinizi söylüyorsunuz, 

16 ncı madde- üzerinde görüşüyorsunuz. 
COŞKUN .KARAGOZOĞLU (Devamla) — 

Efendim, izin-verirsen^; meselenin hangi nok
tada vuzuha ermediğini izah edeceğim, zira en 
teknik konuya geliyorum. • 

Meselenin vuzuha- ermiyen tarafı şudur ar
kadaşlarım : 

Saym Bakan tarafından cevaplandınlmıyan, 
münakaşa edilen konularda kifayeti Yüce Mec
lisin kabul etmemesi gereken teknik konu şu
dur; bu kanunla beyan usulü getirmiyor. Mükel-„ 
lef beyan etmiştir, beyan ederken de rayiç değe
rini düşünecektir., Sayın Bakanın ifade buyur
duğu husus, eğer beyan edilen değer az ise, Ma

liye tarafından itiraz yapılmış ise, bu itiraz ha
linde ancak kendisine ceza verilmemesi için po
tansiyel değerin 10, misli göz önünde tutulacak 
ve bu suretle bir adalet tesis edilecektir. Ancak, 
mükelleflerin ifade ettikleri (bütün beyanlar 
eğer bu potansiyel değerin üstünde ise, indiril
me işlemi yapılamıyacağına göre, haksızlık ve 
adaletsizlik baki kalacaktır. 

Bu husus vuzuha ermemiştir. Meselenin en 
önemli noktası burasıdır. Beyanları, beyan usu
lü ile alacaksınız, bunun için de Maliyenin kıy
meti az bulduğu için itiraz ettikleri bir işleme 
tâbi tutulacak, bunlar için potansiyel değerin 
10 misli nazara alınarak bir adalet ancak tesis 
edilecek, ama yüksek beyan edilmiş olanlar için 
bir indirme bahis mevzuu olmadığına göre, ka
nunda getirilmiş bulunan şu karışık sistem, şu 
Yüce Meclisin dâhi üzerinde saatlerce durup 
gerçeğini tesbit etmekte müşkülâtla karşılaştığı 
sistem Türk köylüsü için bir eziyet, adetâ bir iş
kence olacaktır. 

Bu itibarla kifayet önergesini reddedelim, bu 
meseleyi, açıklığa, Türk köylüsünün açıkça an-
lıyabifleceği basitliğe kavuşturalım ve seyyanen 
tatbik edilebilecek esasın getirilebilmesi için fi
kirlerimizi, gerekirse müddet tahdidi içinde ifa
de edelim, bir haksızlığı önliyelim. 

Kifayet önergesinin bu noktada bu sebeple 
reddedilmesini saygı ile istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum efendim. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Yılmaz Alpaslan, buyurun. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
Yüce Meclis önemli bir maddeyi görüşmek

tedir. Evvelâ bu konuya girmeden önce 1930 
larda çıkarılan 1830 sayılı Kanunu sık sık Ada
let Partisi iktidarının «27 yılı» kötülemesine 
rağmen Adalet Partisi İktidarının Maliye Ea-
kanı Erez'in ideal kanun olarak nitelendirmesi
ni şükranla kaydediyorum. 

Saygı değer arkadaşlarım, bu 16 ncı madde
de; bedelleri 25 bin liraya kadar olan gayri-
menkullerin vergi kapsamına girmemesi ön
görülmektedir. Saygı değer arkadaşlarım; bu 
o kadar izafî bir değer ki, bugün Trakya da 
köylü vatandaş arazinlin dönümünü 400 - 500 li-
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radan alır ve 25 bin liraya aldığı arazi veya 
35 bin îira değerindeki arazi köylünün geçi-
aniai sağlamaktan çok uzaktır. Demin burada 
konuşan Sayın Konya Milletvekili Kabadayı; 
Konya'da 100 dönüm arazisi olan köylünün 
geçimini sağladığını beyan etmiştir. Ben Kon
yalı olmama rağmen biliyorum ki Konya'da 
da 100 dönüm arazi ile 5 nüfuslu bir köylü aile
si geçinme olanağına sahip değildir. Sulu ara
zi olursa rahat rahat sağlar, kıraç arazide ka
tiyen sağlıyamaz. Bu bakımdan konan bu meb
lâğ çok düşüktür. 

Ülkemiz hızla enflâsyona doğru gitmekte
dir. Bir an için 25 bin liralık arazinin köylü
mün geçimini sağlıyacak arazi olduğunu ka-
Jbul ediniz, bundan 3 yıl sonra Türk parasının 
(değerinin ne ölçüde düşeceği görünüyor. O za
man 25 bin liralık arazi bugünün parası ile 10 
bin liralık arazi mertebesine düşecektir. Bu 
bakımdan kabul edilen kıstas yerinde değil
dir. 

Saygı değer arkadaşlarım,, sayın sözcü ve 
Maliye Bakanı 31 nci maddenin sonuna bir fık
ra ekleneceğinden ve gerektiğinde potansiyel 
hâsılaya göre vergilendirmeye gidileceğinden 
bahsettiler ve bir de Türk köylüsünün 20 lira
lık, 30 liralık vergiyi ödeyip ödemiyeceğini öne 
•sürdüler. Devlet Plânlama Teşkilâtının Türk 
köylüsünün yıllık gelirini ortalama bin küsur 
lira olarak kabul ettiği bu ülkede 20 liranın 
da, 30 liranın da yoksul köylüler tarafından 
zorlukla ödeneceğini bilmek için fazla tetki-
kat yapmaya lüzum yok. 

Saygı değer arkadaşlarım, üstelik, Sayın Ka-
ragözoğlu'nun da belirttiği, gibi, bu verginin 
ödenmesinden çok, vatandaşın bu beyan esası
nı getiren vergiyi Maliyeye bildirmesi ve bu be
yanın tesbiti gibi birtakım muameleler bütün 
köylüleri Devlet kapılarında perişan hale ge
tirecektir. Bunun için bu beyan esası Türkiye 
gerçeği ve özellikle yoksul halkın durumu ile 
kabili telif değildir. 

Şimdi kanaatimce; 29 ncu madde ile Sayın 
Bakanın Komisyonca bir son fıkra ekliyerek 
potansiyel hâsılaya göre gayrimenkulun değe
rinin tesbit edileceği görüşü bir çelişki doğu
racaktır. Sayın Maliye Bakanı eğer potansiyel 
hâsılayı kabul edecek olursa o halde 29 ncu 
maddenin anlamı kalmamaktadır. 16 ncı mad

deye göre vergi kapsamına giren bütün köylü
lerin gayrimenkulleri potansiyel hâsıla esası
na göre tesbit edilmelidir, ama 29 ncu mad
dede ise normal alım satım bedelinin uygulana
cağı belirtilmektedir. Bu iki kıstas birbiriyle 
tamamiyle çelişki halindedir. 

Saygı değer arkadaşlarım, yine şu hususu 
belirteyim ki; sayın sözcü burada bir yıllık ge
lirin 10 ile çarpılması ile potansiyel hâsılanın 
elde edileceğini ve vergi esasının tesbit edile
ceğini belirtiyor. Bu tamamiyle sübjektif bir gö
rüştür. Bir yerde bir memur gelecektir,, potan
siyel hâsılayı şu şekilde tesbit edecektir, di
ğer tarafta bir memur gelecektir,, potansiyel 
hâsılayı, bir gayrimenkulun bir yıllık gelirini 
bir başka türlü tesbit edecektir ve dolayısiyle 
vergilerde öngörülen eşitlik ve adalet ilkesi 
sağlanmamış olacaktır. Bu bakımdan bu potan
siyel hâsıla kıstası kanaatimce yerinde değil
dir ve bu uygulandığı takdirde bir çok adalet
sizlikler ve haksızlıklar ortaya çıkacaktır. 

Saygı değer arkadaşlarım, hiç olmazsa Ana
dolu'nun, Trakya'nın, Doğu - Anadolu'nun yok
sul köylüsünün bugünkü durumunu dikkate 
alalım ve 25 bin lira değer ifade, gayrimenku
lun değil, verilen bir takrirden öğrendiğim gi
bi 50 bin lira değer ifade eden bir gayrimen
kulun vergiye tabi olması esasını kabul ede
lim. Ancak bu kabul edildiğini takdirde bir 
ölçüde yoksul köylü vergi ödeme ve vergi öde
meden çok daha zor olan Maliye ile olan iliş
kiden kurtulmuş olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili 6 tane takrir 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 16 ncı 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygı ile öneririm. 

Uşak 
Âdil Turan 

«Madde 16. — Mükelleflerin bir vergi daire
si bölgesindeki arazisinin (arsalar hariç) top
lam vergi değeri 50 000 liraya kadar olanların 
tamamı, 100 000 liraya kadar olanlarının 50 000 
lirası, Arazi Vergisinden müstesnadır.» 

Not : 2 ve 3 ncü paragraflar aynen kalacak
tır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Madde 16. — Mükelleflerin bir vergi dairesi 
(arsalar hariç) toplam vergi değeri 50 000 lira
ya kadar olanların tamamı, 100 000 liraya kadar 
olanların 50 000 lirası Arazi Vergisinden muaftır. 

Not : Gerekçesi kürsüden arz edilmiştir. 

Sayln Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

16 nın ilk fıkrasındaki 25 000 liranın 75 000 lira
ya kadar olanlarının tamamı, 75 000 liraya kadar 
olanın 100 000 liraya kadar olanlarının 60 000 li
rası Arazi Vergisinden müstesnadı rşeklinde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin «Arazi Vergisinden muaf

tır» diye biten cümleden sonra aşağıdaki ilâve
nin yapılmasını arz ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Güner 

1 noi 10 yıllık kıymet tesbitinden sonra 2 nci 
defa yapılacak beyan ve tesbitlerde çiftlik sahi
binin geçen 10 yıl içindeki onarım ve makina-
laşma giderleri vergiye matrah yekûnunundan 
tenzil edilir. 

Sayın Başkanlığa 

16 ncı maddenin 1 nci fıkrasındaki «... 75 bin 
liraya kadar olanların...» tâbirinin «100 bin li
raya kadar olanlanh» şeklinde değiştirilmesini 
teklif ederim. 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesindeki 1 nci fıkra 

istisnanın gerçek küçük çiftçileri içine alabilme
si için aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Madde 16. — Mükelleflerin 3202 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
3 ncü maddesinde tarif edilen küçük çiftçilik ya
panların bir vergi dairesi bölgesindeki arazile
rinin tamamı Arazi Vergisinden müstesnadır. 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre tak
rirleri tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
Sayın Coşkun Karagözoğlu 'mm takriri tamamiy-
le maddeye aykırıdır, okutuyorum. 

(İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu 'mm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Sayın Karagözoğlu'nun takririnin dikkate 

alınması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı'nın takririni tek
rar okutuyorum. 

(Adana Milletvekili Cevdet Akçalı'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor, Sayın Cevdet Akçalı'nın vermiş olduğu tak
rirle 1 nci fıkrada bulunan «.. 75 bine kadar 
olanların» «100 bin liraya kadar olanlar» şek
lindeki tadilinin dikkate alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal Komisyon ve Hükümet katılmakta
dır. 

Sayın Hüsamettin Başer, bu takririnizin oya 
arzında kabul edilen takrir muvacehesinde oy
lanmasını arzu ediyor musunuz efendim? 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 2 nci 
kısım oylanıyor, 1 nci kısım yok. 

BAŞKAN — Peki efendim, tekrar okutalım. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları

nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Âdil Turan ve Sayın Mehmet Yüce
lerin takrirleri aynı mealdedir. 

Sayın Yüceler, Sayın Âdil Turan'in takririne 
katılır mısınız efendim? Yoksa kabul edilen du
rum karşısında takrirleriniz hakkında bir fikri
niz olabilir mi? 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Benim 
takririm daha net. Arkadaşım benimkine katı
lırsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Âdil Turan, Sayın Yüceler'in takririne 

katılır mısınız? 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Takrirler ifade ola

rak, ağız olarak aynıdır, katılıyorum efendim. 
BAŞKAN —' Sayın Âdil Turan Sayın Yüce

lerin takririne katılıyor, Yüceler'in takririni lüt
fen okuyun. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Sayın Yüceler'in takririnin dikkate alınıp 

alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Güner'in bir takriri vardır, okutuyo
rum efendim. 

(Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. 

Sayın Güner'in takririnin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

16 nci maddeyi kabul edilen takrir veçhile 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÜLÜM 

Matrah ve nisbet 
Matrah : 
Madde 17. — Arazi Vergisinin matrahı ara

zinin bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan 
vergi değeridir. 

BAŞKAN —ı Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. KaJbul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Nisbet : 
Madde 18. — Arazi Vergisi aşağıda yazılı 

mabetlerde alınır : 
İlk gelen 60 000 lira için binde 5 
Sonra gelen 75 000 » » » 6 

» » 100 000 » » » 8 
225 001 ve daha fazla matrah

lar için binde 10. 

Arsalar için veryi nisbeti binde 15 tir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın üyeler : Mehmet Kazova, Turgut 
Artaç Cavit Oral, Adil Turan, Kemal Şensoy, 
Ata Topaloğlu. 
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Sayın Kazova, buyurun. 
MEHMET KAZBOVA (Tokat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Şimdi bu vergi üzerindeki mevzuda Sayın 

Başkanımdan bâzı şeyleri sormak değil de öğ
renmek istiyorum. Bâzı arazilerin yazımında 
mesela bir köyün vergisi ancak 3 kişinin 
vergisi kadardır. Arkadaşın da demin işaret 
buyurduğu gibi, bir köydeki memur başka 
türlü yazmıştır, öbür köydeki memur başka 
türlü yazmıştır. Bunu kıstas olarak nasıl ka
bul edeceğiz Bu bir. 

ikincisi; bâzı köylerde barem; dönümü 
100 liradır, 50 liradır, 300 liradır, öbür köyde 
1 000 liradır, 2 000 liradır. Öbür köyün ihti
yacı yoktur, bankadan para almak lüzu
munu hissetmemiştir, yeni barem1 yapılması 
için müracat etmemiştir. Eski barem ne Le 
onunla kalmıştır. Ama öbür köy bankadan 
para almak için 3 senede bir barem yaptırmış
tır. O 3 sene geçtikten 'sonra - barem mevzuu 
esasen 5 senedir - 5 sene sonra bir daha müra
caat etmiştir, dönümü 2 000 liraya çıkmıştır. 
Meselâ ben Almaşta Tiyere köyünde yolun 
kenarında 15 dönüm arazi gördüm. Bunu yeni 
aldılar dediler. Kaça aldınız dedim, 30 bin 
liraya dediler. Tarlanın ekini ancaJk bir ka
rış, 23 - 25 cm. Başağı bir kızılcık çekirdeği 
kadar ancak. «Bunu ne yapacaksınız, ben bu 
tarlayı 30 bin liraya değil, 3 bin liraya bile 
almam» dedim. Dedi ki; «Ben köylüyüm, bir 
mağaza açamam, başka türlü bir iş yapamam 
ve 30 bin lirayı ben harcıyacağım, sarfedece-
ğim hiç olmazsa bu tarla elimde bulunur.» 

Şimdi arkadaşlar, kıymet üzerinden bir be
yanname vereceğiz.. Beyanname verdiğimiz za
manda buna itiraz edilecek. İşte 29 ncu mad
dede, 31 nci maddede var. Memur gidecek, ba
kacak. Memur gittiği zaman da, «siz vaktiyle 
bu araziyi barem yaptırmışsınız, hattâ iptal et
mişsiniz, 5 seneden sonra bir barem daha yaptır
mışsınız, bunu bin liraya, 2 bin liraya çıkartmış
sınız, nasıl olur da sen buna meselâ 300 lira ve
ya 500 lira dönümüne beyanname verdin» der. 
işin içerisinde bir de sahtekârlık olacak. Bunun 
kıstasını bulmak için çok müşkül durumdayız 
beyenf endiler. Meselâ 50 bin liraya kadar binde 
5, 75 bin liraya kadar binde 6, 100 bin liraya 
kadar binde 8, 225 bin liraya kadar ve daha 
fazlası için % 10. Arkadaşlar bu % 5, % 10 

dur. % 6, % 12 dir. % 8, % 16 dır. % 10, 
% 20 dir. Çnkü arazi münavebe ile ekilir. Na
dası olmıyan bir yerden mahsul alamazsınız. 

Şimdi gelelim, meselâ bir köyde - köyde ar
palık derler - adamcağız oraya ekin eker, ica
bında bir hane eker, yahut tütün mik
tarına dâhil ise tütün, pamuk mıntı
kasına dâhil ise pamuk diker, sebze fa
lan diker. Bu bir köyde bir adamın ya 3 dö
nümdür, ya 5 dönümdür, 10 dönüm değildir. 
Yani bu vergi mevzuunda arkadaşlar, çok müş
kül bir kıstas var. Bunun kıstasını bulmak çok 
müşkül bir iş. Bana kalırsa, bunu Hükümetten 
de ve bütün arkadaşlarımdan da rica ediyorum; 
bir köyün arazisi öbür köyü tutmaz, öbür kö
yün arazisi öbür köyü tutmaz, bir köye ayrı 
vergi, öbür köye ayrı vergi; buna da imkân 
yoktur. Yalnız bunun bir orta halini bulalım. 
Af buyurun, bir Atasözü vardır; «Ne şiş yan
sın ne kebap» demişler. Hükümet demek; mil
let demektir, millet demek Hükümet demektir. 
Bir eliniz Hükümet, bir eliniz millet olacaktır. 
Hükümetin gayesi de budur ve bu yoldadır. Yal
nız Sayın Komisyonun, belki de dikkatinden ka
çabilir, bunu hassaten rica ediyorum arkadaş
lar, buna bir yön verelim ve bu tasarıyı Ko
misyon geri alsın, bu hususta buna bir düzen 
versin. Bu çok müşkül bir durum arkadaşlar. 
Meselâ ben biliyorum ki, bir köyde bir adamın 
300 lira vergisi var. Bu adamın 400 veyahut 
500 dönüme yatkın bir arazisi var. Yanıibaşın-
daki meselâ 10 bin dönüm olan köyün 290 lira 
vergisi vardır. İsterseniz köyün ismini bile söy-
liyebilirim efendim. Bu hususta çok dikkatli 
duralım arkadaşlar. Yani bu iş, böyle laletta
yin olan bir iş değil. Meselâ, Tiyera köyündeki 
adama; «buraya ne kadar ekin ektin» dedim. 
«15 teneke buğday ektim» dedi. Bu 15 teneke 
buğdayı ektiği, 30 bin liraya aldığı tarladan 
50 teneke buğday çıkmaz arkadaşlar. 50 tene
ke vallahi buğday çıkmaz arkadaşlar. «Ama 
ne yapayım, ben bu parayı sarf edeceğim, ne 
olacak, bu tarla hiçolmazsa kaybolmaz» diyor. 
«Oğlanın birisi bir şehire gidecek bana ver şu 
parayı diyecek, gidecek orada borçlanacak, 
borcunu ödemek mecburiyetindeyim, benim şe
ref ve haysiyetim var» diyor. Yani bu husus
ta Komisyondan tekrar tekrar rica ediyorum; 
bu tasarıyı geri alsın ve buna ortalama bir dü-
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zen versin. Çünkü bir köyün vergisi öbür kö
yü, öbür tarlanın vergisi öbür tarlayı tutmaz. 
Bir köyün arazisi bir diğerini tutmaz. Onun 
için bunda ayrı ayrı arazi vergisi tarh edemez, 
getiremez, buna bir hal tarzı düşünmesini ve 
buna önvermesini hassaten Hükümetten rica 
ediyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. («Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümetten Başkanlık olarak rica ediyoruz; ya
rın için Personel Kanununun müzakeresi hak
kında karar alınmış durumdadır. Henüz bir 
maddenin müzakeresini yapmış olduğumuzu ha
tırlatırım. 

Buyurun Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; benden evvel konuşan 
Kazova arkadaşımı dinledim. Onun temas etti
ği hususlara temas etmiyeceğim. Çünkü vergi
de bir düzensizliğin mevcudolduğunu, düzene so
kulması lâzımgeldiğini beyan ettiler. Kendile
rine teşekkür ederim. Ben sadece burada arsa 
hususuna dokunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bundan evvel kabul 
ettiğimiz Finansman kanun tasarısında gayri-
menkullerde kıymet artışı vergisini kabul et
miş idik. Bu Kıymet Artışı Vergisi arsanın sa
tışında tahassul eden farktan alınan bir vergi 
idi. 33 ncü madde ile bu durum hüküm altına 
alınmış iken, bu kere arsalara vaz'edilen binde 
15 verginin fazlalığına kaani bulunuyorum. Zi
ra, arsa arazi değildir, durduğu yerde gelir ge-
tirmiyen bir gayrimenkuldur. Arazi ekilir bi
çilir, bina oturulur. Arsa ise satışına kadar sa
hibine hiçbir gelir temin etmiyen bir gayrimen
kul olduğuna göre, arsada aynı araziden ve bi
nalardan alman vergi nisbetlerinden fazla bir 
vergi almak elbette ki, adalete uygun bir husus 
değildir. Bu bakımdan gönül isterdi ki, bu ka
nunun tanziminde Sayın Bakanlık bu hususu na
zara alsın. 

Bir de aynı zamanda geçen Finansman Ka
nununda inşaat Alım Vergisi de vardı ki, bu 
üçü bir araya geldiği zaman üç vergi de arsa 
sahibinin omuzuna yüklendiği kendiliğinden 
meydana çıkar. 

Tahmin ediyorum ki, Sayın Bakan çıkacak. 
yine evvelce beyan ettikleri gibi, arsada vergi 

veren mükellefin değiştiğini izah edeceklerdir. 
Ama şöyle bir düşünelim; satıştan vergi vere
cek arsa sahibidir, arsa durduğu müddetçe bin
de 15 vergiyi verecek yine arsa sahibidir, o arsa 
sahibi inşaat yaparsa inşaattan mütevellit ayrıca 
bir vergi verecektir. Bu üçü bir araya geldiği 
zaman, başka şekilde bir gelir temin etmiyen, 
ancak satış veyahut inşaattan mütevellit fay
dalı hale gelebilecek olan bir arsayı üç cepheli 
bir vergi ile karşı karşıya bırakmanın vergi ada
leti ile bağdaşamıyacağı kanısındayım. 

Bu bakımdan muhterem heyetinizden istir
hamım şudur; ben Arsa Vergisinin binde 5 e 
indirilmesini teklif ediyorum. Tahmin ediyorum 
M, bu teklif revaç bulacaktır. Sayın arkadaşla
rımın bu teklifime itibar göstermelerini istirham 
edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Cavit Oral, buyurun. 
OAVtT ORAL (Adana) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri; kalkınma dâva
sında ve zorunda olan bir memlekette şümullü 
ve fakat adaletli bir yergi politikasının takip ve 
yürütülmesinden daha tabiî ve mantıkî bir şey 
olamaz. Bu, Devlet için bir ihtiyaç ve bir zaru
rettik Vergi ödemekse-herkesin, bir vatandaşlık 
vazifesidir. Ancak, verginin de vatandaşın malî 
takatinin ve maddi durumunun üstüne çıkma
ması ve onun işini bozmaması ve onu sıkıntıya 
düşürmemesi icabeder. 

Şimdi üzerinde konuşulan Arazi Vergisi ta
sarısını ele alalım; bu tasarının bâzı olumlu ye
nilikler getirdiği şüphesizdir, fakat bunun ya
nında vergi matrahlarının nisbetlerinde bâzı öl
çüsüzlükler ve sivri yönler bulunduğu da bir 
gerçektir. Çünkü bugün memleket ziraat toptan 
göz önünde tutulduğu takdirde, müstahsilin 
kazançlı bir durumda olduğu iddia edilemez. 
Bilâkis bir bunalım içinde bulunduğu görülür. 
Nitekim kalkınma plânı içindeki ziraatin hızı 
da % 1 i geçememektedir, En verimli ziraat 
bölgelerimizde bile gerek tabiat şartlarının ve 
gerekse ekonomik konjanktürün ve fiyat dü
şüklüğünün etkisi.altında kârlı bir istihsal ya
pıldığı iddia edilemez. Müstahsil bugün ne ya
pacağını şaşırmış bir durumdadır; işte pamuk 
üreticisi bunun bir örneğidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maliyetin ağırlığından, kendisini kurtaramı-

yan pamuk müstahsili pamuk ekicilisinden vaz;-
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geçmek mecburiyeti ile karşı karşıyadır. Bu yıl 
Çukurova müstahsilinin % 55 i pamuktan buğ
day ekimine geçmiştir. Çünlçü bir pamuk müs
tahsili bir istihsal devresi içinde yalnız yedi tür 
haşere ile mücadele etmek zorundadır. Bunun 
icabettirdiği masrafa, diğer tarla hazırlama, 
çapa ve ilaçlama mücadelesini, toplama ve sair 
masraflarını da eklerseniz maliyet o kadar ağır
laşıyor ki, içinden çıkılmaz bir hal. alıyor. Buğ
day da umulan sonucu vermemiştir, fakat pa
muk kadar yıkıoı olmamıştır. Bu gerçeği öğren
mek için güçlük çekmeve lüzum yok; işte res
mî ve yetkili teşekküllerin maliyet hesapları ve 
işte Ziraat Bankasına borçlu olan müstahsil sa
yısı. Kendi bölgem olan Çukurova'da bankala
rın yardımını görmeden iş yapabilen müstah
sil % 2 yi bulmaz. Hele t^feoinin elinde inli-
yenler ayrı bir ıstırap mevzuudur. 

Şimdi, bu gerçeklerden sonra, elimizdeki ta
sarıdaki nisbetlerin ağırlığını daha iyi anlamış 
olmaktayız. Bir kere gerek Çukurova'da, ge
rekse Ege'de ve hattâ Karadeniz'de 25 bin lira
lık muafiyetten faydalanacak müstahsil gayet 
az olacaktır. Çünkü buralarda arazi değeri çok 
fazladır. Ondan sonraki nisbetlerde ise birden
bire yükselme vardır. Meselâ; 500 dönüm arazisi 
olan bir kimse binde 10 dan 7 500 - 10 000, 
dönüm arazisi olan bir müstahsil ise binde 10 
dan 15 bin ilâ 20 bin lira arasında Arazi Vergisi 
ödiyecektir. Bunun birdenbire yükseldiğini, bu 
ımhtahsılların; bir de Gelir Vergisi verdiğini 
nazarı dikkate alınız, bunu rica ederim. Gerçi 
bu, ondan düşecektir ama müstahsilin bugün 
içinde bulunduğu durumu nazarı dikkate alır
sanız, bu nisbetin ağırlığı kendiliğinden anlaşıl
mış olur. 

Yeri gelmişken bir ciheti belirtmekte fayda 
umarım .Zira bu konuya Sayın Kabadayı da 
çok ağır ithamlarla ve istisnasız olarak ilişti. 
Bu da vergi kaçakçılığıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurunuz
da her işi ve ticaret bölümünde vergi kaçakçı
lığı olmadığını, tarımda da vergi kaçakçılığı 
yapılmadığını kimse iddia edemez; Ama bu id
diayı umumileştirmek, toptan ithamda bulun
mak çok yersiz olur. Çünkü Maliyenin tahsil 
cetvelleri incelenecek olursa, verşisini santimine 
kadar ödiyen ve büyük müstahsil diys adlan
dırılan kimselerin şayiam» hiç 4e as olmadığı 
görülür, 
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Kaldı ki, tanımda tatbikatının güc olduğu 
tecrübelerle saibiit olan ve yakışıksız ithamlara 
sebebolan zirai gelir vergisinin hâlâ yürürlük
te kalmasının nedenini anlamak müşküldür. 
Mademki ımüspet bir netice vermiyor, madem
ki kaçakçılığa sebebiyet veriyor, mademki 
Hazineye bir şey getirmiyor, niçin bu zirai ge* 
lir vergisinde ısrar ediliyor? Kaldı ki, zirai 
gelir vergisinin tatbikatı, yalnız bizde değil, 
başka memleketlerde de güç olmaktadır, gerek 
müstahsil bakımuıdan, gerek Devlet Hazinesi 
bakımından olumlu bir netice vermemektedir. 
Şu halde bunu daha garantili olan arazi vergi
sine çevirerek hem maliyenin gelirini sağlam
laştırmak ve hem de müstahsili bu ağır itham
lardan kurtarmak daha basiretli bir iş olmaz 
mı? Benim bildiğime göre yıllardan beri pa
muk müstahsili mümessilleri bu verginin değiş
tirilmesi bakımından Maliye Vekâleti ile tema
sa geçmişlerdir, fakat bir neftice alamamışlar
dır. Artık buna yeni bir şekil, yeni bir for
mül bulmak zamanı gelmiştir kanaatindeyim. 
Çünkü hem Hazinenin menfaatini temin etmek 
ve hem de müstahsili bu yakışıksız, yersiz it
hamlardan kurtarmak her halde bu iki bakım
dan da çok faydalı olacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, Maliyenin getirdiği heı 
vergide isabet var mıdır, yok mudur, buna bir 
örnek vermek isterim. Bu sene buğday için bir 
götürü tahmin yapılmıştır. Bu tahmin, Ege 
gibi münbit, mahsuldar bir bölgemizde dekara 
200 kilogram hesabedilmiştir. Mersin ve Hatay'
da 250 kilogram olarak kabul edilmiştir, bu İM 
vilâyetin bitişiğinde ve ortasında olan Adana 
için bu miktar 350 kilogramıdır. Eh, tasav
vur buyurunuz, yani bu kadar ölçüsüz ve nis-
betsiz bir vergi tahmininde bulunulabilir mi? 
Nitekim realite de bunun tamamiyle aksini gös
termiş ve bugün Çukurova'nın buğday ortala
ması 200 kiloyu geçmemiştir. 

İşte muhterem milletvekilleri; esasen bir 
ekonomik bunalım içinde bulunan ve henüz 
dünya konjonktürüne göre istikametini bula
mamış olan memleket müstahsilini daha güç 
bir duruma sokmamak ve sosyal adalet ve 
ekonomik gerçekler yönünden nisbetlerde bir 
indirme yapılması için Yüksek Başkanlığa bir 
önerge takdim etmiş bulunuyorum. Bu önerge
ye iltifat buyurursanız, hiç şüphe yok ki, mem-
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leket tarımına faydalı bir kararda bulunacak
sınız. Hepinizi hürmetle selâmlarıım. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, buyurun. 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 18 nci 

maddesi üzerinde bâzı görüşlerimi açıklamak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Mad
de üzerinde görüşlerime geçmeden önce, her 
ne kadar sadet dışı görünürse de, sayın Baş
kanlığın ve değerli miletvekilleri sizlerin tole
ransınıza sığınarak tasarının dili üzerinde iki 
üç cümle ile duracağım. 

Dilde bir eskilik, hattâ bir çelişiklik var. 
örneğin; mevzu kelimesi, tâbir, umumi, is
tihsal, mütemmim, intifa, iktisap gibi birhayli 
eski, fakat mutlaka bunun karşılığı, dilde 
yaşıyan kelime olmasına rağmen, bu kelimele
rin alınmış olmasını ben garipsedim, yadırga
dım. Bu arada; matrah, mükellef, muafiyet, 
malik gibi kelimeler üzerinde durmayacağım, 
çünkü bu belki bir maliye dilidir. Sayın Ma
liye Bakanı burada konuşurken bilhassa dikka
timi çekmiştir; değineceğim, söz edeceğim şek
limde yaşıyan kelimeleri özenerek kullanmış
tır, fakat kanunun dilinde bu yaşıyan kelime
ler yer almamıştır. Bunu ben yadırgadım. 

Buna karşılık, kanunda ürün var, kurum 
var, kamu var, hattâ öyle çelişikler var M, 
müessese ile kurum, âmme ile kamu kelimeleri 
aynı tasarının, aynı maddelerinde yer almış. 
Bu büyük bir çelişki teşkil eden durumun ön
lenmesi zamanı her halde geçti, fakat ben1 

şahsan kanunun bu dilini üzüntü ile karşılıyo
rum. 

Şimdi, 18 nci madde üzerindeki görüşleri
mi açıklıyacağım: 

Arazi Vergisi aşağıdaki nisbetlerde alınır; 
ilk gelen 50 bin lira için binde 5, sonra gelen 
75 bin lira için binde 6,100 bin lira için binde 8, 
225 001 liradan ve daha fazlası için binde 10. 

Değerli arkadaşlarım; bumda, bu vergide, 
örneğin, 225 bin ve daha fazlası için alman 
vergileri şahsan az buluyorum, fakat bunun 
karşılığında ilk gelen 50 bin lira için binde 5 
nisbeti de çok buluyorum. Zira çiftlik sahibi 
ile, sadece günlük nafakasını çıkarabilecek ka
dar bir araziye sahip kimseden alınacak vergi 
oranı nerede ise çok yaklaşıktır. Bugün 50 bin 

liralık bir arazi sahibinin ve bu sınıra kadar 
arazi sahibi olanların aylık kazancı 250, 300 
liranın üstünde değildir. Cidden, değeri ellibin 
liraya kadar olan arazi sahipleri perişan du
rumdadır. 

İzin verirseniz Milliyet Gazetesinde bir za
man çıkan bir yazımdan sadece birkaç cümle
lik bir paragraf okuyacağım. 

«Doğup büyüdüğüm köyümde sık sık ras-
ladığım olaylardan birisini aynen ve kısaca an
latayım: 

Genç bir karı - kocanın bir, dört, altı, dokuz, 
oniki yaşlarında; dokuz yaşındaki erkek, di
ğerleri kız beş çocuğu, seksen yaşında bir ana
ları vardır.. Genç kadın tarladan kağnı ile tü
tünü getirmiş, nefes almadan ocağın başına 
geçmiştir. Ekmek edecek, tarlada bekliyen ko
casına azık gönderecektir.. 

Erkek çocuk ahır temizlemeye gitmiştir. Gö
zü görmiyen yaşlı nine üç torunu ile küfenin ba
şına geçmişler, tütün dizmektedirler.. 

Ekmek edilmiş, bezle, altı yaşındaki kız ço
cuğun beline bağlanmıştır. O yaştaki çocuk, o 
ekmeği iki üç kilometre uzaktaki tarlaya, ba
basına götürecektir. Fakat öküzler de açtır, 
köyde kalamaz. Onları da otlata otlata götür
mesi tembihlenir çocuğa. Çocuk itiraz eder ve 
başlar ağlamaya. Yüzüne gözüne sinekler dol
muş bir yaşındaki bebek te katılır bu yasa; 
ona bakacak, onu susturacak kimse yoktur ev
de. Herkes harıl harıl çalışmaktadır. Sorumlu 
genç ana bebeği de bağlar sırtına; çocuk hem 
ağlar, hem gider. Belinde babasının yiyeceği, 
sırtında küçük kardeşi, önünde aç bir çift öküz. 

Dört yaşındaki çocuk, seksen yaşında gözü. 
görmiyen.nine de dâhil olmak üzere hepsi ça
lışır bu ailenin, hem de aralıksız bütün yıl. 
Kışın da çul, kilim dokur aynı kadro.. Buna 
karşılık ayda iki yüz lirayı geçmez sekiz emek
çinin evine giren. 

Hayal değil bu, gerçek.. Bu satırları yazanın 
akrabası olacak kadar gerçek..» 

Değerli arkadaşlarım, bugün 50 bin lira de
ğerinde arazi sahibi olan ailelerin yaşantısı bu
dur Bu duruma göre bu binde 5 nisbeti ben 
şahsan çok buluyorum. Bakın, daha önce arz 
ettim; çiftlik durumunda olan 225 bin ve da
ha fazlası için tatbik edilecek nisbeti de az bul
maktayım, onu da arz ettim. 
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Aradaki bu dengesizliği gidermek için şöyle 
bir teklifim var: «ilk gelen 50 bin lira için bin
de 3 vergi alınır. Bu miktara sonra gelen her 
50 bin lira için binde bir vergi eklenir». Kabul 
ederseniz teklifim budur. 

İkinci bir husus değerli arkadaşlarım, arsa 
için tatbik edilecek vergi nisbeti de uygunsuz 
gibi geldi bana. Bir kere bir ev yaptıracak ka
dar arsası olup da bunu yaptırmaya imkân bu-
lamıyan arsa sahibi ile arsa spekülatörleri ara
sında vergi bakımından fark yoktur, bunu ayır
mak gerekir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Nasıl yapa
caksınız .. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Arz edece
ğim efendim. 

Onun için de şöyle bir formül buldum zatk 
âlinizin sorusunu hemen cevaplandırmak için. 
İlk gelen beşyüz metrekare arsadan binde 10 
vergi alınır. Bu miktara sonra gelen her yüz 
metrekare için binde bir vergi eklenir. İlk ge
len beşyüz metrekareden binde, 10, ondan son
ra, altıyüz metrekare olursa binde 11, yediyüz 
metrekare olursa binde 12... öyle bir durum 
doğacaktır ki, arsa spekülâsyonu da önlenecek
tir. Zira o tiplerden alınacak vergi nisbeti, he
sapladım yüzde otuz, yüzde kırkı bulmaktadır. 
Bu bakımdan maliyenin de zararı olmıyacağı 
kanısındayım. 

Dinleme zahmetine katlandığınız için hepi
nize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Saym Başkan, öner
gelerle birlikte maddenin Komisyona havalesi
ni rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi önergelerle 
beraber geri istemektedir, Kendilerine geri ve
riyoruz. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Söz hakkımız 
ne olacak Saym Başkan? 

BAŞKAN — Eğer Komisyonun tedvin etti
ği metni sayın milletvekilleri muvafık bulmaz
larsa söz haklarını kullanırlar. 

15 nci madde Komisyondan gelmiştir. Hazır
lanan yeni metni okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 15 nci madde

siyle ilgili değişiklik tekliflerinin ışığında mez

kûr maddenin yeniden ve aşağıdaki gibi düzen
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı yerine 
Abdurrahman Güler 

Çorum Milletvekili 

Madde 15. — 
1. özel kanunlarına göre Devlet ormanları 

dışında insan emeği ile yeniden orman haline 
getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi elli yıl; 

2) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlar
dan gerekli şartları haiz olan arazide; 

a) Yeniden, fidanla dikim veya deliceye 
aşılanmış zeytinlik 15 yıl; 

fb) Yeniden sakıza aşılanmış An'tep fıstığı 
15 yıl; 

c)' Yeniden fidanla dikim Antep fıstığı 
20 yıl; 

d)1 Yeniden aşılanmış kestanelik 20 yıl; 
e) Yeniden aşılanmış harmupluk (Keçiboy

nuzu)' 20 yıl; 
f) Yeniden fidanla veya aşılamak suretiy

le yetiştirilen her nevi meyvelikler 10 yıl; 
g) Yeniden emekle yetiştirilmiş çay ve na

renciye bahçeleri 10 yıl; 
h) Yeniden emekle yetiştirilmiş fındıklık

lar4 15 yıl; 
j ) Yeniden yetiştirilen bağ ve güllükler 

6 yü; 
k)! Yeniden yetiştirilen kavaklıklar 5 yıl; 
1) (Muhitin hususiyetine göre sahipli arazi

de yeniden yetiştirilecek fıstık çamlıikları ve 
palamut meşelikleri 20 yıl; 

3) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve 
erazyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kül
tür bitküerinin yetişmelerini engelliyen arazi
lerden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalı
lık, taşlık ve sair haller dolayısiyle üzerinde ta
rım yapılamıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle 
yeniden ziraate elverişli hale getirilmesinde 10 
yıl; 

Geçici olarak muaflıktan istifade için ara
zinin bu madldede yazılı cihetlere tahsis edilmiş 
olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı için
de bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâ
yin olunan cihetlere talhsis edildiği yılı takibe-
den bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bil
dirim yapılnıazsa muafiyet bildirimin yapıldığı 
yılı talkibeden bütçe yılından muteber olur. Bu 
takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının so-
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nuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı 
düşer. 

Muafiyetleri sona eren arazi, muafiyetin bi
timini takibeden bütçe yılımdan itibaren vergi
ye tabi tutulur. 

Muafiyet konusu arazinin bu maddede gös
terilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının 
şartlarını Maliye, Orman ve Tanım bakanlıkla
rı müştereken tesbit eder. 

BAŞKAN — 15 nci madde ile ilgili birçok 
tadil teklifleri vardır. Komisyondan ve burada 
bulunan alâkalılardan sormak suretiyle takrir
leri işleme koyuyoruz. 

Bu, «Zeytinlik ve Antep fıstığı vücuda geti
rilmek suretiyle ağaçlandırılan arazide 15 yıl» 
Komisyonunuzca yeni getirilen metinde kabul 
edilmiştir, değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Erdem Ocak, Ali Avni Turanlı, 
Lütfi Söylemez, Bahri Karakeçili, Zekî Adıya
man, Mehmet Kılıç, Ali Göklü, Veysi Kadıoğlu, 
Atillâ imamoğlu, Zeki Çeliker... 

Sayın Çeliker, siz buradasınız, Kotmîsyon 
takriri takabbül etmiş, fıstık ve zeytinlikleri 15 
yıla çıkarmış; o bakımdan takririnizi muamele
den kaldırıyoruz. 

Sayın Musa Doğan, «Kavaklık haline getiri
len arazinin, dikim tarihinden ütibaren 10 yıl» 
olarak madldeye ilâvesini istemiştir. Bu hususa 
katıldı mı Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Beş yıl olarak katıl
dık efendim. 

BAŞKAN — Komisyon teklife 5 yıl olarak 
katılmıştır. 

Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar'in, «15 
nci maddenin (c) fıkrasında belirtilen, bahçe, 
güllük haline getirilen arazinin 10 yıl muafiyet 
alması az olup bağların muafiyet alması on 
yıl...» konusundaki teklifi kabul edildi mi efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Altı yıl olarak be
nimsedik efendim. 

BAŞKAN — «Vergi dönemi içinde hiç ekil
memiş veya mükellefin müracaati üzerine eki
lip de her hangi bir sebeple ürün vermiyeceği 

tesbit edilen arazilerden bu kanunda yazılı ver
gilerin yarısı alınır.» seklinde Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun teklifi?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Benimsemedik efen
dim. 

BAŞKAN — «15 nci maddenin (b) fıkrasın
da yazılı fındıklıkların ayrı bir fıkrada 15 yıl 
olarak iraesini saygı ile rica ederim.» şeklindeki 
Kemal Şensoy'un önergesi benimsendi mi efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — On yıl olarak benim
sedik efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Baş er'in, 
«15 nci maddenin (c) fıkrasında bağ ve güllük
lerin altı yıllık muafiyeti on yıl . . .» Bunu da 
benimsememiş durumdasınız. Yeni metinde altı 
yıl olarak kalmış bulunuyor. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Cahit Angın'in; 
«Fıstıklıklar, Şamfıstığı vücuda getirilmek üze
re ağaçlandırılan arazi ve fidanlıklar yirmi 
yıl . . .» teklifi benimsendi mi efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Benimsendi efen
dim. 

BAŞKAN — Takrir benimsenmiş olduğuna 
göre, takrir sahipleri... Sayın Angın... Yok, Sa
yın Yusuf Ziya Yağcı... Yok. 

Sayın Cavit Oral'ın, «Fındıklıklar, dutluk
lar, çay, incir ve narenciye bahçeleri ve meyva-
lıklar vücuda getirilmek üzere bunları ağaçlan
dıran arazi ve fidanlıklar 10 yıl» teklifi kabul 
edildi mi efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Kabul edildi 

BAŞKAN — Sayın Oral'ın teklifi kabul edil
miş, metinde yer almıştır. Takririnizi muvafa
katiniz ile mumameleden kaldırıyoruz. 

«Gaziantep fıstık bahçelerinin yeni dikilirse 
20 sene, aşılanma suretiyle 15 sene . .» Mehmet 
Kılıç, Lûtfi Söylemez?.. Burada yoklar. Benim
senmemiş durumda. 

Sayın İhsan Kabadayı'nm; (d) bendindeki 
müddetin 20 yıla çıkarılması hakkındaki takriri 
kabul edilmemiş, 15 yıl olarak kalmış bulunmak
tadır. 
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«Bağ, türlü meyva bahçeleri ve güllük, yetiş
tirilen arazinin 6 yıl olarak tadilini arz ederim.» 
Bu benimsendi, tahmin ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Benimsendi efen
dim. 

BAŞKAN — Benimsenmiş durumda. 
Sayın Kemal Güneş'in çok uzun bir takriri 

var. Sayın Güneş, buradalar mı efendim?.. Yok
lar. 

Sayın Kemal Güneş'in takririni Komisyon be
nimsedi mi efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Nazara alındı. 

BAŞKAN — Tümü mü?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Tümü efendim. 
BAŞKAN — Peki. 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddenin (e) bendinin; 
e) Bağ, türlü meyva bahçeleri, güllük ha

line getirilen arazinin 6 yıl olarak tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

BAŞKAN — Komisyon, esasen benimsemiş 
durumdadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon benimsemiş durumda
dır, bu sebeple, okunan metinde olduğu cihetle 
oylarınıza arz etmiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısı geçici muaf

lıklar madde 15 in aşağıdaki yazılı olduğu şe-
şilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Kırşehir 
Mustafa Kemal Güneş 

Not : Bu madde Komisyona havale edilmiş
tir. Takririmin de Komisyonda nazarı itibara 
alınmasını arz ve rica ederim. 

Madde 15. — Aşağıda nitelikleri yazılı ara
ziler, Arazi Vergisinden geçici olarak muaftır. 

1. özel kanunlarına göre, Devlet ormanları 
dışında insan emeği ile yeniden orman haline 
getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl, 

2; Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlar
dan gerekli şartları haiz olan arazilerde: 

a) Yeniden fidanla dikim ve deliceye aşılan
mış zeytinlik 15 yıl, 

b) Sakıza aşılanmış Antep fıstığı 15 yıl, 
c) Yeniden fidanla dikim Antep fıstığı 20 

d) Yeniden aşılanmış kestanelik 20 yıl; 
e) Yeniden aşılanmış harnupluk (Keçiboy

nuzu) 10 yıl; 
f) Yeniden fidanla ve aşılamak suretiyle 

yetiştirilen her nevi meyvalıklar 10 yıl; 
g) Yeniden emekle yetiştirilmiş fındıklık, 

çay ve narenciye bahçeleri 10 yıl; 
h) Yeniden yetiştirilen bağ ve güllükler 6 

yıl; 
j) Yeniden yetiştirilen kavaklıklar 5 yıl; 
k) Muhitin hususiyetine göre sahipli arazi

de yeniden yetiştirilecek fıstık çamlıkları ve pa
lamut meşeleri 20 yıl. 

3. Toprak ve topoğrafik özellikleri ve eroz
yon gibi sınırlayıcı faktörler sebebi ile kültür 
bitkilerinin yetişmelerini engeliyen arazilerden, 
bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taş
lık ve halen tarım arazisi olarak kuUanılmıyan 
% 40 tan yukarı meyilli sahaların ıslah tabirleriy
le ziraate elverişli hale getirilmesinde 10 yıl, ge
çici olarak muaflıktan istifade için; arazinin bu 
maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunu, 
ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildiril
mesi şarttır. 

Muafiyetler, arazinin «tâyin olunan cihet
lere» kullanılan maksatlara tahsis edildiği yılı 
takibeden bütçe yılından başlar. 

Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa, muafi
yet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe 
yılından muteber olur. 

Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılı
nın sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hak
kı düşer, muafiyetleri sona eren, muafiyetin bi
timini takibeden bütçe yılından itibaren vergi
ye tabi tutulur. 

Muafiyet konusu arazinin bu maddede gös
terilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının 
şartlarını Maliye Bakanlığı ilgili «Tarım ve 
Orman» bakanlıklariyle müştereken tesbit eder. 

Kırşehir 
Mustafa Kemal Güneş 
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BAŞKAN — Sayın Kemal Güneş'in takriri 
Komisyonca tekabbül edildiğinden muameleden 
kaldırılmıştır. 

Yüksek Başaknlığa 
15 nci maddenin (d) bendindeki müddetin 

20 yıla çıkarılmasını arz ederim. 
Konya 

İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı'nın takririnin 

dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Başkanlığa 
15 nci maddeye, «Gaziantep fıstık bahçe

leri yeni dikilirse 20 sene, aşılama suretiyle ye
niden ihya edilenler 15 sene geçici olarak muaf
tırlar» 

Gaziantep Gaziantep 
Mehmet Kılıç Lûtfi Söylemez 

BAŞKAN — Bu iki kısma ayrılmış; bir sa
kıza aşılama, bir de aşılama olarak. 

Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan takririn dikkate alınıp 

alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 15 nci maddesi

ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ede
riz. 

Ankara Çorum 
Yusuf Ziya Yağcı Cahit Angın 

G) Fıstıklar (çamfıstığı) vücuda getiril
mek üzere ağaçlandınlan arazi ve fidanlıklar 
20 yıl. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Metinde iki kısma ayrıldığı için 

katılmıyorlar, 
Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alınması hususunu oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

15 in (C) fıkrasındaki bağ ve güllük için konan 
6 yılık muafiyetin 10 yıl olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN —- Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Başerln takririnin dik

kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddenin (b) fıkrasında yazılı «fın

dıklıklar» in ayrı bir fıkrada 15 yıl olarak ira-
esini saygı ile rica ederim. 

Ordu 
Kemal Şensoy 

BAŞKAN — Komisyon .. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü-

- tahya) — Katılmıyoruz. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Takririmi izah 

için, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; dün 15 nci maddenin 
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müzakeresi esnasında fındığa tanınan 10 yıl
lık muafiyetin 15 yıla çıkarılmasının niçin lâ-
zımgeldiği hususunu kısa olarak izah etmiştim. 
Şimdi, komisyonun değiştirdiği metinde findik 
için 10 yıl üzerinde İsrar ettiğini müşahede 
ediyoruz. 

Bana öyle geliyor ki, Yüce Komisyon bu 
tetkikatmı yaparken, fındık mevzuunda malû
matı olan her hangi bir eksperi dinlememiş. 

Aziz arkadaşlarım; bu kürsüde ne zaman 
fındıktan bahis açılsa birçok arkadaşlarım 
sangı bu mevzuda senelerden beri söylenen lâf
larda isabetsiz noktalar varmış gibi, bir yan
lış anlama içine düşüyorlar ve hâlâ mı fındık 
mevzuu demek suretiyle bize sataşan arkadaş
larımız da oluyor. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Karadeniz bölge
sinde 3 milyon vatandaş yaşamaktadır. 3 mil
yon vatandaşın kaderi, sadece fındık ile ilgili
dir. Bugün plânlamanın yapmış olduğu hesap
lara göre, 1966 yılı ortalama maliyet fiyatı 470 
kuruştur. Bu rakamı söylediğimiz zaman bir 
türlü inandıramıyoruz. Ya plânlamanın vermiş 
olduğu rakamlara inanacağız, veyahut da inan-
mıyacağız. Eğer, plânlamanın vermiş olduğu 
bu rakamlar doğru ise, fındığın maliyet fiyatı 
470 kuruştur. Bugün satış fiyatı ise, 580 ilâ 600 
kuruş arasında seyretmektedir. Biz, beş yıllık 
zaman içerisinde A. P. Hükümetinin fındık po
litikasında büyük mesafeler katettiğine inanı
yoruz ve Karadeniz halkı A. P. Hükümetine 
TDU noktadan minnettardır. Maliye fiyatı 470 
kuruştur, bunun karşılığında muazzam bir ra
kam ile... 

BAŞKAN — Muafiyet kısmını konuşuyoruz 
efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bir nokta
ya bağlamak istiyorum, Sayın Başkan. 

Şimdi; şu hale göre, 3 milyon vatandaşın 
fındıktan tahmin edildiği ve zannedildiği nis-
bette gelir temin edememektedir. Üç sene ev
vel, beş sene evvel dikilmiş olan fındık bahçe
lerini nazarı itibara alalım. Bunlara 10 senelik 
muafiyet tanıyoruz. Bu Mecliste Öyle tahmin 
ediyorum ki, bu mevzuda en geniş malûmata 
sahip bulunan Sayın Trabzon Milletvekili Ah
met Şener arkadaşımızdır. Komisyon bu arka
daşımızı dinleyip, birtakım teknik malûmat al
mış olsaydı, 10 yıllık muafiyeti mutlaka 15 yıla 

çıkarırdı. Biz diyoruz ki, fındığı bugün bahçe
ye diktiğimiz andan itibaren geçen 10 sene zar
fında o fındıktan bir tek fındık dahi elde et
mek mümkün değildir. Gerek coğrafî şartlar, 
gerek arazinin vasfı, gerekse bu maddenin ken
disine mahsus hususiyeti itibariyle bu ancak 
20 nci seneye doğru fındık verir, fakat biz tak
ririmizde bunu 15 yıl olarak gösterdik. Komis
yonun buna 10 yıldan fazla muafiyet vermeme 

; şeklindeki mütalâasında, bizi ikna etmesi lâ
zım. Çok istirham ediyorum; bütün maddeler-
lerdeki muafiyet müddeti artırılmış iken, beş 
yıllık muafiyeti de fındıktan esirgememek ik
tiza eder. 

Sözlerimin başlangıcında fındığın umumi 
politikasından bahsederken, hakiki niyetim bu
nun güç yetişen bir mahsul olduğunu, maliyet 
fiyatının yüksek olduğunu ifade etmekti. Sa
yın arkadaşlarımdan istirham ediyorum; diğer 
maddelere tanınan muafiyetler istikametinde 
buna da 15 yıl muafiyet tanısın. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Kemal Şensoy'un takririne katılmadılar. Sa
yın Kemal Şensoy kısaca izahatını arz etmiş 
bulunuyor. Takririn mahiyeti, fındığın yetişti
rilmesine tanınan 10 yıllık muafiyet müddeti
nin 15 yıla çıkarılması hususundadır. Bu tak
ririn dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon?... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Filhâl katılıyoruz 
efendim. 

. BAŞKAN — Şu hususu arz edeyim: Sayın 
Kemal Şensoy'un teklifi ve Genel Kurulun it
tihaz etmiş olduğu karar munhasıdan fındığa 

j aittir. Halbuki, fındıkla beraber sayılan. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Ayrı bir 

fıkra olarak. 

BAŞKAN — Onu arz ediyorum Sayın Şe
ner. Çay ve narenciye bahçeleri var. Fındığa 
ayrı bir bend açıyorsunuz, (g) oluyor, ondan 
sonra yerlerini değiştiriyorsunuz. Bu şekilde 
filhal katılıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Diğer takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi kanunu 

tasarısının 15 nci maddesine aşağıda yazıldığı 
üzere bir (G) fıkrasının eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Afyon Karahisar 
Hamdi Hamamcıoğlu 

G) Vergi dönemi içinde hiç ekilmemiş ve
ya mükellefin müracaatı üzerine ekilip de her 
hangi bir sebeple ürün vermiyeceği tesbit edi
len arazilerden bu kanunda yazılı vergilerin 
yarısı alınır. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
I - 15 nci maddenin (0) fıkrasında belirti

len bağ ve güllük haline getirilen arazinin 6 
yıl muaf olması az olup, bağların 10 yıl muaf 
olmasını; 

II - 15 nci maddenin (d) fıkrasının zeytin
likler için 12 yıl muafiyetin de 20 yıla çıkarıl
masını arz ederim. 

Maraş 
M. Nejat Çuhadar 

28 . 0 . 1970 O : 1 

I BAŞKAN — Komisyon ?. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz... 
I BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp alın

maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik-
I kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmi-
| yenler... Kabul edilmemiştir. 

I Sayın Başkanlığa 
I 15 nci maddenin (f) bendinden sonra aşağı-
I da yazık olduğu üzere: 

Kavaklık haline getirilen arazi dikim tari-
I hinden itibaren 10 yıl; 
I Olarak maddeye ilâve edilmesini arz ve tek-
I lif ederim. 
I Kars 
I Musa Doğan 

BAŞKAN —, Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — 5 yıl olarak kabul 
I ettik, önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyondan gelen, okunan ve Genel Ku
rulun münhasıran fındık için kabul buyurduğu 
15 yıl muafiyet kısmını müstakil bir fıkra ile 

I belirtilen, metnini, kabul buyurduğunuz takrir 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-

I; 1er... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

ara veriyorum. 
I Kapanma saati : 13,02 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kays>eri), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — 114 ncü Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

19 ncu madeyi okutuyorum. 
Mükellefin başlaması ve düşmesi : 
Madde 19. — Arazi Vergisi mükellefiyeti, 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükellef

lerin beyan yılı, 
b) Bu kanunda yazılı vergi değerini tadil 

eden sebeplerin doğması halinde bu değişikli
ğin vuku bulduğu yılı, 

Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
Vergiye tabi iken devamlı muaflık şartları

nı araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vu-
kubulduğu tıarihi taikibeden taksitten itibaren 
düşer. 

Hükümet tarafından tasarrufu yasak edilen 
arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi 
dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince 
re'sen tesbit edilmesi üzerine bu olayların vu
kua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitler
den itibaren aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarh ve tahakkuku 
Beyan esası : 
Madde 20. — Arazi Vergisi, mükelleflerin 

yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettiri
lir. 

Geçici ve daimî muafiyetten faydalanacak 
olanların da beyanname vermeleri mecburidir. 
(Devletin muafiyetten faydalanması hali ha
riç) 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye sar mı?... Buyurun Sayın Kü
çük. 

OEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 20 nci maddede 

beyan usulü mevzuubahsolduğuna göre, bundan 
önce Gelir Vergisine tabi olan kimseleri ser
vet beyannamesine tabi tuttuğumuz zaman bâ
zı fikirlerle bunun karşısına çıkılmıştı. 

Bugün servet beyannamesi usulü, değişik 
isimler altında olsa dahi, devam etmekte, köylü
ye doğru kısmî de olsa bir beyanname usulünü 
getirmiş bulunmaktadır. Bu anlayışla gelinmiş 
olması belki tescil bakımından enteresandır. 
Vaktiyle beyanname usulünün karşısında bulu
nurken bugün bu noktaya gelinmiş olması el-
betteki calibi dikkat olmaktadır. 
Köylünün beyanname verme usulü, ister ver

gi mükellefi olsun, ister muaflıktan istifade 
etsin, devam ettirilmek istendiğine göre, bu güç
lüğün nasıl giderileceği ciheti açıkça ortada 
kalmaktadır. Bunu tescil etmek için söz aldım, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı'nm bir sorusu 
var, buyurun yerinizden sorunuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Efendim, bu 
madde ile irtibatı olan kira vermeme şartında 
tadilât yapıldı ve belediye ile özel idare mal
ları tutuldu. Maddenin tamamlanması için bu
nun maddeye eklenmesi gerekir. 

BAŞKAN — Belediye ve özel idare malları
nın da - paragraf içinde - Hükümet malları gibi 
yer alması lâzımgelir diyor, bir tenazur kurul
ması bakımından, daha evvelki tadil ile ilgili 
olarak. 

Sayın Komisyon katılmıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — İştirak etmiyoruz. 
Zira, o maddeye göre belediyelerin ve köylerin 
bütün malları vergiden muaf tutulmamıştır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bir takrir var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Turgut Topaloğlu 
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«Emlâk Vergisinin tahakkukuna esas olacak 
vergi değerinin beyan ve takdirinde, arazinin 
yıllık gayrisâfi hâsılası da göz önünde tutulur 
ve vergi değeri bu hâsılanın on katını aşa
maz.» 

BAŞKAN — Sa,ym komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Bu takrir 20 nci 
madde ile ilgili değildir, katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Verginin mahiyetini tamamen değiştiren 
bir takrirdir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler.,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

20 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Verginin tarh ve tahakkuku : 
Madde 21. — Arazi Vergisi ile ilgili vergi 

dairesi tarafından mükellefin beyanı üzerine 
yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Yapılar bu tarh ve tahakkuku takibeden 
yıllarda Arazi Vergisi, her bütçe yılının birinci 
(dâhil) ayından itibaren o yıl için tahakkuk et
miş sayılır. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
özel kanunlardaki muaflık hükümler : 

Madde 22. — özel kanunlarla tanınmış Bi
na ve Arazi vergileriyle ilgili muaflık istisna 
hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye var mı?... Yok. 

Sayın komisyon, başlıkta acaba bir tabı ha
tası mı var? «Muaflık hükümler» mi, «Muaf
lık hükümleri» mi?... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — «Muaflık hükümle
ri» olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Matbaa hatası bu suretle tas
hih edilmiştir. 

22 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Beyanname verme ve bildirimde bulunma sü
resi : 

Madde 23. — Emlâk Vergisi beyanname
leri : 

a) Bina ve arsalar için beş yılda, arazi için 
ise, on yılda bir defa olmak üzere, Mart, Nisan, 
Mayıs, aylarında; 

b) Yeni inşaat için inşatın hitam bulduğu 
veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen 
kullanılmaya başlanmışsa her kısmın kullanıl
masına başlandığı tarihi takibeden üç ay için
de; 

c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı 
vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması 
halinde değişikliğin vukubulduğu ayı takibe
den üç ay içinde. 

ilgili vergi dairesine "verilir. 

. BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye var mı?... Yok;. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyannamenin şekil ve muhtevası : 
Madde 24. — Vergi dairesine verilecek Em

lâk Vergisi beyannamesinin şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tesbit ve tanzim olunur. 

Beyannamede, asgari aşağıdaki bilgiler gös
terilir : 

a) Bina ve arazinin yeri, 
b) inşaatın nev'i, inşa tarihi ve mükelle

fiyete giriş yılı, 
c) Binanın kullanılış tarzı ve binada asan

sör, kalorifer ve klima tesisatı bulunup bulun
madığı, 

d) Bina veya apartman dairesinin inşaat 
sahası ve müştemilâtı, 

e) Kiraya verilmesi halinde, aylık kira be
deli, 

f) Arazinin büyüklüğü (Metrekare, • dö
nüm), 

g) Arazinin yetiştirme kuvveti, sulaklık 
derecesi ile yapılan tarımın nev'i, 

h) Bina ve arazinin vergi değeri (apart
man halindeki binalarda, birden fazla konut 
veya işyeri birimi için beyanda bulunan mü-
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kellef, aynı beyannamede her konut veya işyeri 
biriminin vergi değerini ayrı ayrı bildirir,) 

i) Hesaplanan vergi miktarı. 
BAŞKAN — 21- ncvü madde üzerinde gö

rüşmek istiyen sayın üye var mı?... 
Buyurun Sayın Aygün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Kiraya ver
me halinde, kira bedeline niçin lüzum görmüş
lerdir; izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Binanın kıymeti 
hakkında bir fikir edinebilmek için efendim. 
Normlardan birisi de kira olacağına göre, ki
ranın bilinmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Vahit Bozatlı, buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Efendim, ge

nel olarak vergilerin miktarını ilgili daire he-
sabederek beyannamelerde göstereceklerdir. Çe
şitli kanunları inceliyerek mükellefin Devlete 
vereceği vergiyi hesabetme mecburiyetmi bu 
madde getirmiş bulunuyor. Maliyenin son fık
ra ile «hesaplanan vergi miktarı» sadece mev
cudu beyan etmek... 

BAŞKAN — Genel olarak soruyorsunuz, 
beyannamede, asgari bildirilmesi lâzımgelen 
cevaplar hakkında, buna zaruret olup olmadı
ğı hakkında... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başka
nım, komisyonun son fıkrası, yani «Hesaplanan 
vergi miktarı» ki, hesaplanan vergi miktarının 
hassasiyetle ifade edileceği düşüncesinde deği
lim. Mükellef bunu yapamaz. Bu, zor bir iş 
olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Efendim, arz ede
yim, Beyanname çok basit olarak verilecektir 
ve vergi hesaplanırken de muayyen bir 
nisbet uygulanarak verileceği için hesaplar 
çok kolay olacaktır. 

Gelir Vergisi beyannamesinde de aynı usul 
vardır, fakat bu çok basit olduğu için her han
gi bir sakınca yoktur. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?... Yok. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
bir soru .sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurun. 
SALİH YILDIZ (Van) — Elendim, bilhas

sa köylerde, gayrimenkul]erin ayrı ayrı vergi 
değerini bulup bildirmek bir külfet olabilir. 
Mükellef bir beyanda bulunacağına göre bura
da ayrıca bulunmasında lüzum ve zaruret var 
mıdır? Bunun buradan çıkarılmasiyle bir ko
laylık getirmiş oluruz. Komisyon bu konuda ne 
düşünüyor? 

BAŞKAN — Komisyon, buyurn efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, köy
lerde, beyan usulü ayrıdır. O, 25 nci maddede 
tanzim edilmiştir, özel bir beyan usulüdür, bu 
madde ile ilgisi yoktur efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
24 ncü madde üzerinde görüşmek istiyen 

başka sayın üye?... 
24 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

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

Köylerde yapılacak beyan : 
Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve ara

zilerin vergilendirilraesiyle ilgili, beyanlar şifa
hi veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapı
lır. Şifahi veya yazılı olarak yapılan beyanlar, 
şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit 
olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defter
lerine geçirildikten sonra mahsus hanesi mü
kellefe imza ettirilir. 

Birinci ek sürenin hitamından itibaren 15 
gün içinde mezkûr defter müsbit evrakla bir
likte muhtarlar tarafından imza mukabilinde 
ilgili vergi dairesine teslim olunur. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde Sayın 
Aygün, buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarının gayet güzel tedvin edildiğini 
söylemiştik. Ancak, tasarının en tehlikeli mad
desi 25 nci maddedir. Bunu kısaca açıklamada 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

Köyde muhtar defteri istediği gibi tanzim 
eder, - amiyane tâbiri ile - imzayı da altına çö
kertir. Eğer, ihtiyar heyetine de göstermeye lü
zum varsa gösterir, lüzum yoksa, mühürleri ce
bindedir, getirir mührü de güzelce basar, 
böylece defteri tanzim eder. Ondan sonra da 
süresi içinde maliyeye verir. 
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Bu şartlar altında, mükellef imza ettiydi, et-
meldiydıi, artık post elden gittikten sonra, mü
kellef postu elden kurtarmaya çalışacak. Bizim 
görüşümüz bu. Bu madde çok tehlikeli olarak 
tanzim edilmiştir. Ya bir memurun huzurunda 
beyan alınmalı, muhtara bırakılmamalıdır, ve
yahut komisyon buna başka bir hal şekli düşün
melidir. Çok tehlikelidir, komisyonu şimdiden 
uyarıyorum. Yarın bir sürü sürtüşmelere ve çe
kişmelere, hattâ ihtilâflara, biraz daha ileri gi
derek söyliyeyim, cinayetlere sebebiyet verir bu. 
Çünkü bu, köyde para meselesidir. Bu hususta 
komisyonun dikkatini çekerim. 

Arkadaşlar lütfedin, bu maddeyi herkesin 
inanacağı, itimadedeceği bir şekilde tanzim ve 
tedvin etsinler. Saygılar sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 25 nci 
madde ile birlikte... 

BAŞKAN — Efendim, birçok arkadaşımız 
konuşacak. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, arkadaşlar fikirlerini beyan etsinler, ko
misyona belki ışık tutulmuş olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — İzin verirseniz, bir 
cümle söyliyeceğim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim, bi
zim de teklifimiz var, fikrimizi söyliyelim, ko
misyon ondan sonra cevaplarını versin. 

BAŞKAN — Bir dakika, sayın komisyon, 
diğer arkadaşlarımız da var. 

Sayın Şener, buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; kanunların görü
şülmesinde usuli bir meseleyi de ortaya vazet
mek istiyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
yahut Parlâmentomuz iki Meclis halinde çalış
tığı için, kanunların süratle çıkması esbabımu-
cibesiyle geçici komisyonlar kurulur ve asıl 
olan komisyondan, ihtisas komisyonlarından ge
çirilmeden, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi su
retiyle bu gibi hatalar ve noksanlıklar ortaya 
çıkmaktadır. Bugün Parlâmentoda bir geçici 
komisyon enflâsyonu olmuştur. Bendeniz 10 
dan fazla komisyona üyeyim. Aslında, İçtüzü
ğümüz, bir üyenin iki komisyondan fazla komis
yonda üye olunmaz hükmünü koymuş ve Bütçe 
Komisyonunda ve Dilekçe Karma Komisyonun-
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da üye olanlar başka bir komisyonda üye ola
mazlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
arkadaşımın kullandığı «tehlikeli bir maddedir» 
ifadesini beyan etmek istiyorum. Hattâ, bugün 
Sayın Maliye Bakanlığı bilir ki, muhtara bir 
nevi para teslim ediyoruz. Muhtar beyanı şifa
hen alabiliyor, tahriri alabiliyor. Ondan sonra 
parmak iziyle mührü beyanın altına vuracak
tır, gerçek bu. O vatandaş isterse yemin etsin; 
yarın ben böyle bir beyanda bulunmadım, ben 
bu kadar söylemedim, bu nereden çıktı, şeklin
deki ihtilâflar başlıyacaktır. Bu senin partin-
dendi onun için oldu, bu benim partidendi on
dan dolayı oldu, gibi durumlar uzayıp gidecek
tir. Komisyon lütfetsin, 25 nci madde ile bir
likte 26 nci maddeyi beraber geri alsınlar. Aksi 
takdirde muhtara pirim verilmiş olacak. Bura
da deniyor ki; «Muhtar, vergiyi ne kadar fazla 
tahakkuk ettirirsen, ben sana o kadar fazla 
para vereceğim.» 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — İhtiyar heye
tine de veriyor. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Muhtar ve
ya ihtiyar heyeti, bunun buradan çıkarılmasın
da şahsan fayda mütalâa ederim. Başka bir 
formül getirsinler, onu kabul edelim, böyle bir 
formülün bulunmasında fayda vardır. Diğer 
arkadaşlarımız da konuşsunlar, belki arkadaş
larımızın fikirleri olur. Ortaya konacak bu fi
kir ve önergelerle beraber madde komisyona 
alınmalı ve yeniden tadvin edilmelidir. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan; 25 
ve 26 nci maddeleri geri alıyoruz. Binaenaleyh, 
fasla vakit kaybedilmemiş olur. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim, bi
zim de teklifimiz var, konuşalım, komisyona ya
rarlı olur. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde Sayın 
İsmail Hakkı Birler, Sayın Salih Yıldız, Sayın 
Hüsamettin Başer; 26 nci madde üzerinde ise 
Sayın İsmail Hakkı Birler, Sayın Salih Yıldız, 
Sayın İzzet Oktay ve Sayın Cevdet Akçalı tak
rir vermişlerdir. Her iki madde, komisyonun ta
lebi üzerine takrirlerle birlikte komisyona iade 
edilmiştir. 
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NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bahis konu
su maddeler üzerinde görüşmek istiyoruz. Ko
misyona ışık tutması bakımından daha makul 
olur. 

BAŞKAN — Komisyon, «geri alıyorum» de
diği anda, komisyona gider. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Salih Aygün arkadaşımız konuştuktan son
ra komisyon, maddeleri geri almak istedi. Bu 
arada Sayın Şener arkadaşıma söz verdiniz, o 
halde müsaade ediniz de biz de fikirlerimizi söy-
liyelim. 

BAŞKAN — Bana, komisyon beyanda bu
lundukları için cevap vereceğini zannettim. Bi-
lâhara vâki olan iş'ara göre maddeleri geri al
maları belli oldu. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Ek süreler içinde beyanname verilmesi : 
Madde 27. — 5 yılda bir defa verilen beyan

nameyle ilgili süre içinde beyanname verilme
mesi halinde bu sürenin sonundan başlıyarak 
bir ay beklenir. Beyanname bu süre içinde veri
lirse vergi zıyaı olmamış sayılır. 

Ek süre içinde beyannamesini vermedikleri 
tesbit edilenler, tebliğ edilmek şartiyle bir ay 
içinde beyanname vermeye davet edilirler . 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. 

Sayın Abdürrahman Güler tarafından veril
miş bir önerge vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi kanunu 

tasarısının 27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Abdürrahman Güler 
Çorum 

Ek süreler içinde beyanname verilmesi : 
Madde 27. — Bina ve arsalar için 5 yılda ve 

arazi için 10 yılda bir defa verilen beyanname 
ile ilgili süre içinde beyanname verilmemesi ha
linde, bu sürenin sonundan başlıyarak bir ay 
beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse 
vergi ziyaı olmamış sayılır. 

Ek süre içinde beyannamesini vermedikleri 
tesbit edilenler, tebliğ edilmek şartiyle bir ay 
içinde beyanname vermeye davet edilirler. 

BAŞKAN — Önerge komisyonun olduğu 
için katılmaktadır. 

Hükümet, takrire katılıyor musunuz? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılıyorlar. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Takrir komisyonun olduğuna göre, komis
yon ve Hükümet filhal katılmıştır. Maddeyi, 
okuduğumuz ve kabul buyurduğunuz şekilde 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İştirak halinde ve müşterek mülkiyette 
beyanname verilmesi : 

Madde 28. — İştirak halinde mülkiyette mü
kellefler müşterek imzalı bir beyanname verebi
lecekleri gibi münferiden de beyanda bulunabi
lirler. 

Müşterek mülkiyet halinde ise beyanname 
münferiden verilir. 

Müşterek ve iştirak halinde mülkiyetin ko
nusunu teşkil eden gayrimenkul için kesinleşen 
vergi değeri bütün mükellefler bakımından ge
çerli olur ve gerekli düzeltme yapılır. 

İştirak halinde mülkiyette, münferiden be
yanname verildiği takdirde beyan edilen vergi 
değerleri üzerinden hissedarların adedine göre 
ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi değeri : 
Madde 29. — Vergi değeri, Emlâk Vergisi

nin mevzuuna giren bina ve arazinin rayiç be
delidir. 

Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihin
deki normal alım - satım bedelidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? («takrir var» sesleri) 

Evet, takrirler var, efendim. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, bu madde ile ilgili olarak, komisyonun bir 
önergesi olacaktır. Bu önerge okunursa, belki 
konuşmaları kısaltır. 
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BAŞKAN — Efendim, konuşma arzusunda 
bulunan sayın arkadaşlarım müsaade ederlerse, 
takrirleri okuyalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 29 ncu maddenin sonuna 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Komisyon Başkanı Y. 

Çorum 
Abdürrahman Güler 

Arazi ve bina ile ilgili normal alım satım 
bedelinin tâyininde bu kanunun 31 nci madde
sine göre hazırlanacak tüzükte belirtilecek 
normlar nazara alınır. 

Tarım arazisinin vergi değerinin tesbitinde 
ise arazinin (arsalar hariç) potansiyel hasılası 
da nazara alınır. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 29 ncu maddesine aşağıdaki fıkra

nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Ancak normal alım - satım bedelinin tesbit 

ve takdirinde; şehir ve köylerin tabiî, iktisadi 
ve bölgesel şartları, maliyet ve mahsul satış be
delleri nazarı itibara alınmak suretiyle tanzim 
edilecek tüzük hükümleri esas ahnır.» 

Giresun Giresun 
Abdullah İzmen Mehmet Emin Turgutalp 

Ordu 
Kemal Şensoy 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şensoy. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, arkadaşlarımızla birlikte takdim et
miş olduğumuz önerge, esasen mahiyeti itibariy
le Komisyonun takdim etmiş olduğu önergeye 
benzemektedir veyahut da aynı durumdadır. Bu 
itibarla bu önerge üzerinde ısrar etmiyoruz. Za
ten maksadımız, 31 nci maddenin 2 nci fıkrasın
daki ifadelerin 29 ncu maddenin 2 nci fıkrası 
olarak 29 ncu maddeye intikal ettirilmesinden 
ibaretti. 

Yalnız üzerinde hassasiyetle durmak istedi
ğimiz bir nokta var. öğleden evvelki müzakere
lerde, gerek Sayın Maliye Bakanı, gerekse Sayın 
Komisyon Sözcüsünün, meseleye daha ziya
de vuzuh verme bakımından ve alım -
satım bedelinde veyahut da rayiç bedel 
üzerindeki türlü yan düşüncelere mey
dan vermemek bakımından, bir gayrimenkulden 

elde edilecek olan safi iradın matrahın 10 mis
lini geçemiyeceği yolunda bir beyanları olmuştu. 
Şimdi görüyoruz ki, 29 ncu maddeye böyle bir 
fıkra ilâve edilmemektedir. Bizim istirhamımız; 
alım - satım değeri ve yahut da rayiç bedelin ha
kikate uygun olması ve mükelleflerin ziyadesiy
le mağdur edilmemesi bakımından böyle asgari 
bir had konulması yolundadır. 

Vâki beyanlara rağmen böyle bir madde ilâ
vesi veyahut da fıkra ilâvesi yolunda bir teklifle 
karşı karşıya değiliz. Acaba bu, tüzükte mi gös
terilecektir? Kanaatimize göre, tüzükte gösteri
leceği va'di bizi tatmin etmez. Çünkü yapılacak 
tüzüğün ne şekilde tanzim edileceğini bugünden 
tesbit ve tâyin etmek mümkün değildir. O iti
barla, bilmiyorum Sayın Komisyon bu mevzuda 
ne düşünür, bu bahis buyurulan, yani gerek Ma
liye Bakanının, gerekse Komisyon Sözcüsünün 
bahsetmiş olduğu bu, safi iradın 10 mislini g'eçe-
mez yolundaki kaydın bu maddeye ilâvesi ge
rekmektedir. Bu bakımdan söz aldım, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, takririnizi geri 
almış oluyorsunuz şu halde? 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Diğer ar
kadaşlarım! bilmiyorum efendim. 

ABDULLAH İZMEN (Giresun) — Geri alı
yoruz. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Evet, geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun takririne iltihak 
ediyorlar. 

Madde üzerinde başka görüşmek istiyen sa
yın Üye.. Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte ol
duğumuz kanunun 29 ncu maddesi, şayet tadilâ
ta uğramaz da bu şekilde kalırsa çok büyük teh
likeler yaratıl'. 

Biliyorsunuz ki, bir gayrimenkulun mübadele 
kıymeti başka, gelir kıymeti başkadır. Buradaki 
hüküm doğrudan doğruya mübadele kıymetini 
koymuştur. Bu da, küçük kasabalarımızda, kü
çük ilçelerimizde ve küçük illerimizdeki müba
dele kıymeti yüksek, gelir kıymeti az olan gay
rimenkulun sahibi vatandaşlar için yıkım olur. 

31 nci maddede, tüzükle bunu getireceğiz 
diyorlar. Bu işi tüzüğe bırakmayıp burada, vâzıı 
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kanun olarak biz tesbit edelim. Bu kanun, açık
ça konuşayım biraz, Maliye Bakanlığında me
muriyet zihniyetiyle hazırlanmış bir kanundur. 
O bakımdan biz bunları burada tadil edelim. 

Gerçi Komisyon, 31 nci maddede tadil yapa
cağız, dediler, ama esas olan buradaki vergi 
değeridir. Emlâk Vergisinin mevzuuna giren 
bina ve arazinin rayiç bedelidir. Rayiç bedel, bi
na ve arazinin beyan tarihindeki normal alını -
satım bedelidir, der. Artık bunun sarahati kargı
sında hiçbir memur kendini buradan kurtara
maz. Biz bu maddeye sarahat vermek mecburi
yetindeyiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Yok, 

Komisyon, Sayın Kemal Şensoy'un beyanı 
üzerine bir şey söylemek ister mi, zapta geçmiş 
olması bakımından? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Efendim, bizim ver
miş olduğumuz takrirde bütün arkadaşlarımızın 
tereddütlerini izale edecek hükümler vardır. Ar
kadaşlarımızdan ayrı düşünmüyoruz, aynı düşü
nüyoruz. Takririmiz iyi tetkik edildiğinde bu 
anlaşılacaktır. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Efendim, Sa

yın Komisyon Sözcüsü daha evvel, bu rayiç bede
lin tesbit ve takdirinde bir senelik safi gelirin 
10 mislini geçemiyeceği yolunda bir beyanda bu
lunmuştu, Kanunda böyle bir husus olmadığına 
göre, öyle tahmin ediyoruz ki, bunu tüzükle dü
zenlemek istiyorlar. Bunun garantisi ne olacak
tır? Bu, 10 mislini geçemiyecek tâbiri nereden 
çıktı? Buna dair bir takrir ve maddede de bir de
ğişiklik olmadığına göre, o beyanları ile şimdiki 
beyanları arasında bir tenakuz vardır. Bunu ay
dınlatmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, vergi 
değerinin hesaplanmasmdaki bütün normlar tü
züğe brıakılmıştır. Tüzükte normlar gösterile
cektir. O normlara göre vergi değeri hesaplana

caktır. Bu normlar arasında potansiyel hâsıla 
da yer alacaktır. Durum bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oylarını
za arz edeceğim efendim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — 29 ncu madde 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, oylama safhasına 
geçtik. Deminden beri, söz istiyen var mı diye 
soruyoruz... 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — O hailde mü
saade ederseniz Komisyondan bir sual sorayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Şimdi, rayiç 

bedelin tesbitinde, bir ilçe tasavvur edelim. Bu 
ilçenin 30 tane köyü var. Maliye diyecek ki, fi
lân köydeki arazinin rayiç bedeli dönüm başına 
0 bin lira... Fakat o köyün içerisinde taşlık, hiç
bir değer ifade etmiyen araziler var. Onlar da 
ona uyacaktır. Acaba tüzükte, her köydeki ara
zinin; taban arazi, sulu arazi veya kıraç araziye 
göre bir bedel tâyini hususunda o tüzükte bir 
sarahat olacak mı, olmıyacak ını? Bu hususu ri
ca ediyorum. Köy olarak nazara aldıkları tak
dirde, bir köyün rayici hepisinde bir olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, bu husus çok 
konuşuldu. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURBAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, Sayın 
Topaloğlu'nıın sorduğu suallerin hepsi normlar
da olacak. Taban arazi midir, sulu arazi midir, 
kıraç arazi midir ve üzerindeki ekilen mahsulün 
çeşidi dahi bu normalarda yer alacaktır efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon adına verilen takri
ri tekrar okutuyorum. 

(Geçici Komisyon Başkanı adına Çorum Mil
letvekili Abdurrahman Güler tarafından verilen 
önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyor. 

Takririn dikkate alınması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Efendim, bu birinci 
taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarından birinde 
anlamında yazılmıştır ve böyledir. Üç ay müd
det veriliyor. 

BAŞKAN — Yani mükellefe bir hakkıhıyar 
tanıyorsunuz değil mi efendim? Üç aydan bi
rinde.,, 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Evet. Yani Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarından birinde ödiyebilir 
birinci taksiti. 

SALİH YILDIZ (Van) — Maddede bir sa
rahat yok. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Komisyondan 
bir ricada bulunacağım. Türkiye'de mahsuller 
Haziran ayından itibaren başlar. Bu aylar ve
rimsiz aylardır. Köylü bu aylarda nasıl vergi
sini ödesin. Hiç olmazsa Ağustos, Eylül ve Ekim 
ayları olsun. 

BAŞKAN — Kasım ayı var zaten. Sonra 
maddede bir hüküm daha var; Hükümet bölge
lerin mahsul idrakine göre ödeme aylarını da 
değiştirebilme yetkisini haizdir. 

Başkaca konuşmak ve soru sormak istiyen 
var mı?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Komisyon ve Hükümet filhal takrire katıl
mıştır. Tadil veçhile 29 ncu maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ödeme süresi : 
Madde 30. — Emlâk Vergisi birinci taksiti 

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti 
Kasım ayı içinde olmak üzere iki. eşit taksitte 
ödenir. 

Köylere ait bina ve arazilerin vergisi Kasım 
ayı içinde ödenir. 

Maliye Bakanlığı ödeme aylarını bölgelerin 
özelliklerine göre iller itibariyle değiştirebilir. 

içinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile 
önceki bütçe yıllarına ait Bina ve Arazi vergileri 
ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilaflı ise yapılan 
tarbiyat miktarı kadar bir meblâğ emaneten ya
tırılmadıkça bina ve arazilerin (bina apartman 
ise dairelerin) başkalarına devir ve ferağı yapı
lamaz ve üzerinde aynî bir hak tesis ve ref'edi
lemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? 

Sayın Aygün, buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, Gelir Vergisinin üç tak
sitte ödenmesine müsaade eden Maliye Bakanlı
ğı, görüyoruz ki, bu maddede bu vergiyi iki tak
site bağlamış. Ben Komisyondan istirham ede
ceğim. Madem ki Gelir Vergisi üç taksitte ödeni
yor, Emlâk Vergisinin de üç taksitte ödenmesi
ni ve üçüncü fıkranın da; «Maliye Bakanlığı 
ödeme aylarını bölgelerin özelliklerine göre tes-
bit eder.» şeklinde değiştirilmesini teklif ediyo
rum. 

Burada vergi ödeme bakımından da hakkani
yet olacaktır kanısındayım. Takririmi veriyo
rum, eğer iltifat buyurulur ve Komisyon da iş
tirak ederse üç taksitte ödenmesini istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salih Yıldız. 
SALİH YILDIZ (Van) — Efendim, mad

denin 1 nci fıkrasında : «Emlâk Vergisi birinci 
taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ...» de
niyor. Oysa Sayın Abdurrahman Güler Bey iza
hatlarında, Mart, Nisan ve Mayıs aylarından 
birinde ilk taksit ödenir, demişti. Maddede bir 
sarahat yok. 

Meclis Başkanlığına 
1 nci fıkrada; 
«Emlâk Vergisi üç eşit taksitte ödenir.» 
3'ncü fıkrada; 
«İller itibariyle değiştirebilir.» silinerek, 

«tesbit eder.» ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyor. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi dairesince yapılacak işlem ve zaman
aşımı : 

Madde 31. — Vergi dairesi, gerektiği tak
dirde, Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak in
celeme esaslarına istinaden ve aynı bakanlıkça 
tâyin edilecek inceleme yetkisine sahip memur
lar marifetiyle mükelleflerin beyan etikleri 
matrahlar yerine geçecek vergi değerlerini ye
niden takdir eder. 

Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köy
lerin tabiî, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre 
nazara alınacak normlar ile uyulacak usul ve 
esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek 
bilgiler tüzükte belirtilir. 

Mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas ol
mak üzere beyan edilen miktar ile birinci fıkra
da adı geçen memurlar marifetiyle vergi dairesi 
tarafından takdir edilen rayiç bedel arasındaki 
fark üzerinden kusur cezalı olarak ikmalen 
vergi tarh olunur. Ancak, takdir farkının rayiç 
bedelin yüzde ellisine tekabül eden kısmı için 
ceza uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
komisyondan bir sual soracağım. 

BAKSAN — Buyurunuz efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Yalnız tadil 

va'detti idi sayın komisyon, bunu öğrenmek 
mümkün mu acaba? Eğer maksadımızı kapsı-
yacak şekilde bir tadil yapmışlarsa fuzuli yere 
vaktinizi israf etmiyeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Efendim, 29 ncu 
maddeye koyduk bu tadili; burada ayrıca bir ta
dile lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bozatlı'nm sorusu 
cevaplandırılmıştır. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
komisyonun bu açıklaması üzerine, izin verirse
niz, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

28 . 6 . 1970 O : 2 

Bugün çiftçiler konusundaki istisna maddesi 
olan 16 ncı maddeyi tartışırken, muafiyet mik
tarı bahse konu oldu ve muafiyet miktarının 
değerlendirilmesinde çiftçilerin zarar görmiye-
cekleri, çünkü biraz evvel kabul ettiğimiz 29 
ncu maddedeki, «rayiç bedel» deyiminin sadece 
alım - satım değeri değil, ayrıca safi gelirin 
on katını ıhesaİDetmek suretiyle elde edilecek 
değer olduğu ifade buyurulmuş ve ayrıca 
31 nci maddeye de bir vuzuh verileceği be
lirtilmişti. 

Şimdi, kabul ettiğimiz bu maddelerden 
sonra durum şu oluyor; her hangi bir kim'se, 
29 ncu maddedeki sarahate uyarak •beyanna
mesini doldurdu, benim malımın rayiç be
deli yani, oradaki açıklığa göre, bugünkü 
alım - satım bedeli yüzbin lira dedi ve be
yannamesini dürüöt olarak bildirdi, ıbir baş
kası bildirmedi veya çeşitli sebeplerle vergi 
dairesiyle ihtilafa düştü. O zaman vergi dai
resi, beyannamesini vermiyen veya eksik 
vergi için re'îsen takdire gittiği kimse hakkın
da şimdi kabul edeceğimiz 31 nci maddeyi 
uygulayacak ve kendilerinin de ifade ettik
leri gibi, ibir sarahat yok maddede. Yalnız, 
biraz evvel Sayın Kemal Bey arkadaşımın 
işaret ettiği gibi !ben de kendisine katılaraK 
işaret etmek isterim, bir sarahat yok madde
de. Farzedelim ki, vâdettikleri tüzükte bu 
sarahati getirdiler, on katını hesalbetmek 
yoluna, gittiler. Bu takdirde beyannamesini 
zamanında vermemiş ve vergisini ödememiş 
kimse piyasadaki alım - satım değeri üzerin
den değil, safi gelirinin on katını hesabet-
tirmek suretiyle avantajlı bir duruma düş
müş oluyor. Yani bu kanun netice itibariyle, 
mükellef olarak vazifesini zamanında yapmı-
yan, beyannamesini dürüst vermiyen, vergi 
kaçırma yollarını arayan kimseye, 31 nci mad
de ile İbir nevi imtiyaz sağlamış, kolaylık 
getirmiş oluyor. Ben bunu, sayın Hükümet 
ve sayın Komisyonun dikkatine sunmak isti
yorum. 

Bir ikinci maruzatım, lütfetsinler, uzun 
uzun evvelki maddelerin tartışmasında işaret 
ettikleri, vâdettikleri açıklığı maddeye kesin 
'olarak koysunlar. Kâfi değil burada Konu
şulmuş olması. Arkadaşlarım sık sık bah
settiler bundan. Buradaki konuşmaları mü
kellef veya vergi daireleri, binlerce memur, 
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kanunun gerekçesidir diye, Maliye Bakanı
nın beyanı budur, Komisyon Sözcüsünün be
yanı budur diye bunlara uymak gibi bir ko
laylığı elde edecek şartlara sahip değiller. 
Bu itibarla en iyi kanun, en kolay anlaşılan 
kanundur. En sade bir dille, üslûpla, açıklıkla 
yazılmış kanundur. Buraya o açıklığı koymadı
ğımız takdirde, tüzüğe veya ileride konulacak 
şartlara gitmek, o şartlara göre vergi al
mak güç olur. 

Bu itibarla bu maddeye, biraz evvel işa
ret ettikleri, o gayrimenkulun veyahut o ara
zinin gelerinin on katı hesabedilmek suretiyle 
takdire gidilir, şeklindeki bir açıklığın ve
rilmesinde bendeniz zaruret görüyorum. 

Ayrıca maddenin başlığında, zannediyo
rum bir tertip ihatası veya maddenin zaman 
zaman bünyesinin değişmiş olmasından mü
tevellit bir fazlalık görüyorum. Zamanaşımı 
deyimini gerektirecek her hangi bir elfaz 
madde muhtevasında geçmiyor. Bu itibarla 
her halde bunun çıkarılması da gerekir. 

Saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 31 nci 
maddede tedvin edilmiş olan hususlar, öyle 
zannediyorum ki, bundan evvel Komisyonun 
geri almış olduğu 25 ve 26 ncı maddelerle 
kısmen ilgili hususları ihtiva etmektedir. 

31 nci maddeye göre, vergi dairesi icabet-
tiği zaman mükellefin beyanını kabul etmiye-
rek yeni bir komisyon marifetiyle vergiyi tak
dir ettirecektir. Bu ikinci takdir, tedvin edi
len şekle göre, kesindir. Bu aradaki farklı 
mükellefler ödemek mecburiyetindedir. Umumi 
hükümleri şimdi bilemiyorum, maddenin şek
line göre bir itiraz durumu da söz konusu 
değildir. Bu, şöyle bir endişe yaratmakta
dır j 

Mükellef vergi değerini beyan ettikten son
ra, vergi dairesi - bilhassa küçük kasaba ve 
şehirlerde bunun daha çok olacağı kanaatin
deyim - bâzı sebeplenin, de tesiri altımda hattâ, 
ikinci defa bir vergi tetkikini çok defa is
teyecektir ve bu mükellefle vergi daireleri 
arasındaki muamelenin pek çok defa artma
sına sebebolacaktır. Böyle olacağı yerde bu ver
gi beyanının tesbit ederken, vergiye esas olan 

kısım tesbit edilirken - onun için temas ettim 
25 nci ve 26 ncı maddelerle ilgilidir diye - me
selâ; bu başlangıçta daha sağlam bir komisyon 
marifetiyle mükellef, vergi memuru ve hattâ 
bir de yanında ilgili bir müşahit bulunmak su
retiyle her üçünün de mütalâasının iştirakiyle 
mükellefin de nzasiyle tesbit edilse ve bundan 
sonra bir itiraz konusu ortaya çıkmasa ve bu 
yazışmalar, bürokratik işlemler ve cezalar ol
masa çok daha iyi olmaz mı? 

Onun için meselâ köylerdeki mükellefler, 
şifahi veyahut da yazılı olarak malını beyan et
tiği zaman muhtar onu aynen geçirecek, yanlış 
olacak, doğru olacak, ama bir muöıtar, mükellef 
yanınida bir de vergi dairesinin ilgili memuru 
bulunup bu iş bir defa yapıldığı takdirde tah
min ederim ki bütün ihtilâflar, bütün ceza iş
lemleri, zaman aşımından mütevellit diğer an
laşmazlıklar topyekûn ortadan kalkmış olacak
tır. 

Binaenaleyh o maddenin ışığı altında Yük
sek Komisyon bu maddeyi de bu açıdan bir de
fa mütalâa buyurursa yerinde olacaktır kanaa
tindeyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABBURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Muhterem arkadaş
larım; 

31 nci maddeyi, değiştirerek kabul etmiş bu
lunduğumuz 29 ncu madde ile birlikte mütalâa 
ötmek lâzım. Bu verginin tarhiyatmda esas, 
mükellefin beyanıdır. Beyan esasını getiriyor 
bu madde. 31 nci maddedeki esas ise mükelle
fin yapmış olduğu beyanın doğruluğunun idare 
tarafından kontrol edilmesi mekanizmasını ge
tiriyor. Bu mekanizma keyfî olmasın diye idare, 
mükellefin beyanı karşısında keyfî takdirlere 
gitmesin diye idareyi bağlayıcı birtakım norm
ları koyuyoruz ki bu normlar tüzükte belirtile
cektir. 

Şimdi bu vaziyet muvacehesinde ziyadesiyle 
mükellefi korumak hedefini güden bu 31 nci 
maddeden herhangi bir mükellef aleyhine te
reddüt ortaya çıkarmak mümkün değildir. 

Sayın arkadaşım Uğrasızoğlu; «Kesindir, 
itiraz da edilemez» buyurdular. Kesin değildir, 
Vergi Usul Kanunu umumi hükümlerinde itiraz 
yollan da açılktır.. 
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Şimdi arkadaşlarımız konuşurken, ceberrut 
bir Devleti nazara alıyorlar, Devlet daima hak
sızlık yapacak, bunun karşısında vatandaşın 
korunması lâzımgeldiği esasını nazarı dikkate 
alıyorlar. Lütfen bu görüşjten sarfınazar edilme
sini rica ediyoruz. Demokratik bir ülkede eline 
muayyen normlar verilen bir Devlet memuru
nun ısırf mükellefin vermiş olduğu beyanı kont
rol edebilmek maksadiyle yapacağı tarhiyatta 
herhangi bir haksızlığa uğranılacağı yolundaki 
görüşe iltifat etmemek lâzımdır. Mükellefi ko
ruyan, rayiç bedelden ne anlaşılması lâzım gel
diğini açıkça ortaya koyan tadilât, bir esas, mü
kellefin beyanını esas olan 29 ncu madlde ile 
getirilmiştir. 

Binaenaleyh burada sırf bu beyanı kontrol 
eden ve yine kontrol eden idareyi birtakım 
normlarla bağlıyan hükümden herhangi bir sı
kıntı olacağı kanaatinde değiliz. 

Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımız, bizim dik
katle kaçındığımız tarblyat sistemine doğru tek
rar vergiyi kaydırmak istiyor, illâ diyor, Dev
let olsun, muhtar olsun, mükellef olsun, üçü 
yanyana gelsinler, arazinin başında şunun be
delini tâyin etsinler. Biz bu sistemi terk ediyo
ruz. Daha modern, daha ilerici, daha medeni 
olan beyan esasına gidiyoruz ve diyoruz ki; 
vergide aslolan vatandaşın kendi beyanıdır. Fa
kat bu beyanı doğru vermiyen vatandaşları 
kontrol edebilmek için de yine birtakım kayıt
larla idareye yetki tanıyoruz. Başka türlü bir 
hal tarzı da mümkün değildir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen Sa
yın üye?.. Yok. 

Bir takrir varıdır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 31 nci 

maddesine aşağıdaki hususun eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

Madde 31, 1 nci fıkra sonuna ilâve : 
«Takdir yapılırken arazinin verim durumu 

ile toprak vasfı, kıraç, taşlık, taban, sulu olan 
özellikleri nazara alınır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAÎÎ-
MAN GÜLER (Corum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katımıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. 

Sayın Ata Topaloğlu'nun bir takriri daha 
gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
31 nci maddeye aşağıdaki hükmün bir fıkra 

olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
«Her halde rayiç bedel emlâkin safi geliri

nin on katını geçemez» 
Ordu 

Ata Topaloğlu 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, birinci takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu, birinci 
takrirlerini geri almıştır. 

ikinci takrirlerini tekrar okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun ikinci 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takri
re katılmıyorlar. Takririn dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyanname verilmemesi halinde idarece 
tarh ve yeniden beyana davet : 

Madde 32. — Ek sürelere rağmen beyanna
me verilmez ise, vergi 31 nci madde gereğince 
görevlendirilmiş memurlar marifetiyle takdir 
edilen vergi değerleri üzerinden idarece tarhe-
dilir. 

Mükellefin idarece yapılan bu tarfhiyata iti
raz etmesi halinde kendisi yeniden beyana da
vet olunmuş sayılır. 

itirazın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
içinde beyanname verilirse, beyan üzerinden ye
niden tarh ve tahakkuk yapılır. Beyanname ve-
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rilmediği taJkdirde, itiraz, daha önce idarece he
saplanan vergilerin tahsilini durdurmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Vergi değerini tadil eden sebepler : 
Madde 33. — Vergi değerini tadil eden se

bepler aşağıda gösterilmiştir : 
1. Yeni bina inşa edilmesi (mevcııt bina

lara ilâveler yapılması veya asansör veya kalo
rifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmünde
dir.) 

2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiy
le veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen 
harabolması veya binada mevcut sabit istihsal 
asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya 
tamamen kaldırılması; 

3. Bir binanın kullanış tarzının tamamen 
'değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus 
mahallerinden bir kısmının dükkân, mağaza de
po gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahal
ler haline kalbedilmesi, (bu hükmün uygulan
masında bir apartmanın her dairesi bir bina sa
yılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tama
men veya kısmen değiştirilen daire için geçerli 
olur.) 

4. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik ol
ması; 

a) Arazinin fidanlandırılması veya ağaç
landırılması, bağ haline getirilmesi; 

b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazi
nin tarla haline getirilmesi veya gelmesi, 

c) Tarım yapılan bir arazinin tabiî bir âfet 
veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzün
den tarıma elverişsiz hale gelmesi, 

d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma 
elverişli hale getirilmesi, 

e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar 
haline getirilmesi, 

5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan 
arazinin mütemmimlik durumundan çıkması ve
ya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi duru
muna girmesi, 

6. Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz 
edilmesi veya mükellefinin değişmesi (araziden 
bir kısmının istimlâk edilmesi de ifraz hükmün
dedir. 

7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir ara
zi ve arsa haline getirilmesi veya mütaaddit his
selere ayrılmış olan bir binanın bütün hisseleri
nin birleştirilmesi, 

Yulkardaki değişiklikler, bunların vukubul-
duğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren na
zara alınır. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Ero-
ğan. 

NURÎ EROĞAN (istanbul) — Efendim, bir 
iki tertip hatası var, onu arz edeceğim. Birinci 
fıkrada parantez içindeki «hükmündedir» keli
mesi «hükmündendir» olacak. 

GEÇÎCt KOMİSYON ADÎNA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — «Hükmündedir» doğ
rudur efendim. 

BAŞKAN — Hükmündedir diyorlar. Buyu
run Sayın Akçalı. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Şimdi bura
da; «Bu değişiklikler nazarı itibara alınır.» de
niyor. Mal sahibinin beyanı üzerine mi, yoksa 
re'sen Maliye mi bu değişikliği yapacak? Bu 
hususta bir sarahat yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Beyanı üzerine efen
dim. Mal sahibinin beyanı üzerine alınır. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; görüşülmekte olan 33 
ncü maddenin birinci fıkrasına değinmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi değerlerini 
değiştiren hususlar meyanında meselâ bir bina
nın tamamının yapılması veya üzerinde büyük 
bir tadilât yapılması hususu doğrudur. Ama bu
günün medeni ihtiyaçları karşısında zamanında 
asansör konulmamış olan bir binaya bugün 
asansör konulması ihtiyacı hissediiiyorsa bu 
zaruri bir ihtiyaçtır. Biliyorsunuz ki, bugün 
asansör kalorifer gibi değildir, bir binanın ay
dınlığından yukarıdır. 

Evvelce yapılmış bir binaya sonrada asan
sör konulmasını; o binanın vergi değerini de
ğiştirecek kadar, yeniden bina yapılıyor şeklin
de mütalâa etmenin ne dereceye kadar doğru 
olacağını bilemiyorum. Yani bu bir konfor de
ğildir. 
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NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Kirayı artır-
mıyorsa diyeceğimiz yok. 

İL YAS KILIÇ (Devamla) — Ama sayın ar
kadaşım burada, kirayı artırır veya artırmaz 
diye bir hüküm olmadığına göre?.. 

Şimıdli benlim samimî kanaatim odur ki, bir 
binaya asansör koymanın binanın vergi değerini 
değiştirecek kadar mühim olması gerektir. 
Çünkü, asansör, insanların yaşlandıkça merdi
venlerden çıkamaması karşısında onların zaruri 
bir ihtiyacım karşılamak için yapılan bir tesi
sattır. Binaenaleyh, böyle bir hususta bu kadar 
rijit hareket etmek, bilmiyorum ama pek insan
cıl olmuyor ve medeni görüşlerimize de aykırı 
gibi geliyor bana. Bence bu fıkradaki; binaya 
asansör yapılmasının yeni bina yapılıyor, hük
münde mütalâa edilmemesini arkadaşlarımdan 
istirham ediyorum. Bu kadar rijit olmamak lâ
zım; hepimiz ihtiyarladıkça yukarıya doğru çı
karken sıkıntı çekeceğiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, Vergi 
Usul Kanununun 63 ncü maddesinin üçüncü fık
rasında; «Yeni bina inşa edilmesi (mevcut bi
nalara ilâveler yapılması) veya sabit istihsal, 
asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni 
inşaat hükmündedir.» denmektedir ve bu, tadi
lât olarak Vergi Usul Kanununda sayıldığın
dan, aynı maddeyi, görüşülmekte olan tasarıya 
aktarmış bulunuyoruz. Bu bakımdan her hangi 
bir vuzuhsuzluk yoktur, efendim. 

BAŞKAN — Her hangi bir tadil teklifi de 
yoktur. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel usulsüzlük cezaları : 
Madde 34. — Beyanamelerin; 
a) Birinci ek süre içinde verilmiş olması 

halinde 100 Tl. 
b) İkinci ek süre ile ilgili tebliğ yapılma

dan önce verilmiş bulunması halinde 250 Tl. 
c) İkinci ek süre ile ilgili tebliğ yapıldık

tan sonra verilmesi halinde 500 Tl. 
Özel usulsüzlük cezaları kesilir. 
Her halde bu usulsüzlük cezaları ödenmesi 

gereken verginin yüzde 25 ini geçemez. 
Yukardaki özel usulsüzlük cezaları köyler 

için yüzde 50 nisbetinde uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılık cezasının uygulanmıyacağı : 
Madde 35. — Bu kanunun tatbikatında 

V. U. Kanununun kaçakçılık cezası ile ilgili hü
kümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 nci madde komisyondan gelmiştir, komis
yonun tadil maddesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi kanun ta

sarısının 18 nci maddesinin değiştirilmesine mü-
taallik önergelerin ışığında mezkûr maddenin 
aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon adına 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

«Nisbet : 
Madde 18. — Arazi Vergisi aşağıda yazılı 

nisbettterde alınır : 
İlk gelen 50 000 liraya kadar matrahlarda 

binde 3 
Sonra gelen 75 000 liraya kadar matrahlarda 

binde 4 
'Sonra gelen 100 000 liraya kadar matrahlar

da binde 5 
Sonra gelen 325 000 liraya kadar matrahlar

da binde 8 
325 001 lira ve daha fazla matrahlar için bin

de 10 
Arsalar için vergi nislbeti binde 15 tir.» 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, madde deği
şikliği geldi ve okundu. Bu değişikliğe rağmen 
takririnizde ısrar eder misiniz efendim? 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Takririmi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, takririnizi geri 
alıyorsunuz. 

Sayın Hüsamettin Başer, siz efendim? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ben 

de geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu? 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Takririmi 

geri almıyorum. Bu konuda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Artaç siz? 
Efendim metni bir daha okutuyorum, muh

terem milletvekilleri dikkatle izlesinler lütfen. 
(Komisyonun hazırladığı 18 nci madde met

ni tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Artaç, siz takririnizde ıs
rar buyuruyor musunuz efendim tadil teklifi 
karşısında? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin?... 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Efendim 

benim takririm Komisyonun getirdiği metinle 
aynı mahiyettedir. 

BAŞKAN — Evet efendim, aynı mahiyette 
olduğu için oya arz edilmiyecektir. 

ISayın Cavid Oral?.. 
CAVİD ORAL (Adana) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz?.. 

Yok. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan 

ben daha evvelce söz istemiştim. 
BAŞKAN — Size takririniz sebebiyle söz ve

receğim efendim. 
Buyurun Sayın Ata Topaloğlu. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; sayın Maliye Bakanı
nın ve sayın komisyonun bu Arazi Vergisi mü
nasebetiyle yüksek huzurlarınızda muhtelif be
yanları var. Bu beyanlarında esasen mer'i Arazi 
Kanununun % 1 ve binde 10 esasından yürür
lükte bulunduğunu ifade ettiler. 

Buradaki değişikliğin mer'i kanunda, gayri-
sâfi irat üzerinden hesaplandığını, yeni kanun
da ise, kıymet esası, satış kıymeti esası değeri 
üzerinden hesaplandığını ifade ettiler. 

Madem ki, vergilerde bir artış vukubulmu-
yor, mer'i kanun yerinde kalmalıydı, yeni bir 
değişikliğe sebebiyet vermemeliydi. Mademki 
binde 10 esası devam etmektedir, % 1 de aynı 
şekildedir. 

Arkadaşlarım; komisyonun yapmış olduğu 
değişikliğin binde 10 kısmı hariç, diğer kısım
larına mutabıkım. Kendileri anlayış gösterip 
indirmişlerdir. Fakat binde 10 olarak, 325 000 
liradan yukarı olan arazillerdeki durum netice 
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itibariyle vatandaşa şu şekilde aksetmektedir; 
takriben 100 lira yahut 200 lira Emlâk Vergisi 
veren vatandaş bugün, 10 yıl içerisinde artan 
kıymet artışları dolayısiyle en az 1 900 - 2 000 
lira vergi ile karşı karşıya kalacaktır. 

SABRI KESKİN (Devamla) — Büyük çift
çi, sosyal adalet, ama bu şekilde sosyal adalet, 
bir taraftan bu küçük çiftçiye verilen değer, 
çiftçilikte, büyük çiftçi ve küçük çiftçi arasın
da bir fark yok. Büyük çiftçi de büyük sıkıntı 
içindedir, her başın durumuna göre sıkıntısı 
vardır. Büyük çiftçinin hiçbir zaman sıkıntısı 
eksik olmaz, küçük çiftçi karınca kaderince ida
re eder gider. Sosyal adalette, büyük çiftçi ile 
küçük çiftçi arasında bir tesfoit yapılmaz. Zaten 
bizim mer'i kanunlarımızda büyük çiftçi, küçük 
çiftçi diye onun kıstası nedir? Hangisi küçük 
çiftçidir, hangisi büyük çiftçidir?. Maliye Ba
kanlığı buna ait bir madde getirmiş midir Bü
yük çiftçi hangi kıstasa göredir? Burada, 325 000 
liraya kadar arazisi olan çiftçiyi küçük çiftçi, 
ondan sonrası için büyük çiftçi mi saymakta
dır, burada bunun ifade edilmesi lâzım. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — öyle olu
yor. 

ATA TOPALOĞLU (Devamla) — öyle olu
yor ama, buna ait bir beyanları yok. 

Arkadaşlar, bugün müreffeh bir Türk çift
çisi var mı? Karadeniz bölgesinde çiftçi, tefeci
lerin tırnakları altında inlemektedir. 

NURİ EROĞAN ı(lstanbul) — Onlar öde
mezler. 

ATA TOPALOĞLU (Devamla) — Anlatıyo
rum işte, vergi ödiyecektir. Kendi geçimini ida
re etmekten âciz olan bir çiftçi... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — O girmez. 
ATA TOPALOĞLU (Devamla) — Beyefen

diler, dinlemesini öğrenelim, dinliydim. Şurada 
oturduğum müddetçe hiçbir arkadaşıma müda- \ 
hale etmedim. Siz de dinleyin, ondan sonra bu
yurun anlatın. 

Karadeniz bölgesinde, çiftçi felâket içinde
dir, ıstırap içindedir. Hükümet, 475 kuruşa mal-
olan fındık mahsulünü çok az bir değerle al
maktadır. Adam zaten bunun imaline para ye
tiştiremez, bir de 200 lira vergi öderken, bu ka
nuna göre binde 10 üzerinden 2 000 lira ödiye-
cek. Bu büyük çiftçi meselesi değil arkadaşla
rım. 
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HALÎL İBRAHİM COP (Bolu) — Eğer bu 
arazinin değeri 325 000 liranın üzerinde ise, bin
de 10 dan ödiyecek, küçük çiftçi ödemiyecek. 

ATA TOPALOĞLU (Devamla) — Evet, 
evet. 

Beyefendiler; dinlemesini öğrenmediğiniz 
müddetçe demokratik rejim işlemez. Geçen gün 
burada gördük, dinlemesini öğrenmediğiniz için s 
burasını harb meydanına çevirdiniz. Böyle şeye 
lüzum yok. Müsaade edin de görüşlerimizi arz 
edelim. 

BAŞKAN — Devam edin. 
ATA TOPALOĞLU (Devamla) — Bendeni

zin yaptığı hesaba göre; 300 lira vergi ödiyen 
çiftçi 2 700 lira ödiyecektir. 200 lira vergi ödi
yen 2 000 küsur lira vergi ödiyecektir. Bu vergi
yi Arazi Vergisi çıktıktan sonra hep beraber 
müşahede edeceğiz, bütün memleket sathında 
feryatlar yükselecektir. Bir insanın büyük ara
zisi vardır, geçimini zor temin eder. Ama, buna 
10 sene vergi ödiyecektir, olmadığı zaman vergi 
ödemiyecektir diye bir şey var mı arkadaşlar? 
Vergisini 10 sene devamlı olarak ödiyecek. 

Bu itibarla, binde 10 vergi fazladır. Sayın 
Komisyonun binde 10 un dışındaki kısımlarına 
iştirak ediyorum. Anlayışla karşıladıkları için 
çok teşekkür ederim. 

Binde 10 un binde 5 e indirilmesini arz ve 
teklif ediyorum. Zaten takrir olarak verdim, bu
na uyulmasını istirham ediyorum. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, konuşacak 

mısınız efendim? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın ipek. 
HİDAYET İPEK (Giresun) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; her zaman buradan 
slogan halinde dinliyoruz; «zenginlerden, bü
yük çiftçilerden vergi almıyorsunuz, fakirlerin 
gözünü oyuyorsunuz. Zengin çiftçilerden, geniş 
arazi sahiplerinden vergiyi düşün» diyorlar. Bu 
tamamiyle, fiilleriyle fikirleri arasında tezat 
teşkil ediyor. 

Bu bakımdan, aynı şekilde kalmasını arz 
ediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Güner, buyurun efendim. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; biz C. H. P. 

Grupu adına burada dilekde bulunurken küçük 
çiftçilerin de bu vergiden uzak tutulmasını siz
lerden dilemiştik. Komisyon anlayış göstererek, 
vergi nisbetlerini azaltmıştır, huzurunuzda te
şekkür ederiz. Ama, bir hususu da sizden rica 
ediyoruz. Gerek Hükümetin, gerekse komisyo
nun teklifinde, 225 001 liradan daha fazlası için 
binde 10 teklifi vardı. Büyük toprak sahiplerin
den veya zirai gelirlerden, zirai ürünlerden ver
gi almadığımıza göre, toprağı 225 000 in üzerin
de olan ve hakikaten iyi gelir sağlıyanlardan 
vergi alınmasının grupça yanındayız. Şahsan 
her arkadaş konuşabilir. 

Bana burada konuşma fırsatı vteren A. P. li 
arkadaşa da teşekkür ederek huzurunuzdan ay
rılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Cüceoğlu, buyu
run. 

İBRAHİM OÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Ata Topaloğdu 
arkadaşımızın teklif ve önergesi üzerine görüş
lerimi arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Biz burada, Arazi Vergisi üzerinde duruyo
ruz. Zirai Gelir Vergisi üzerinde durmuyoruz. 
Bu bakımdan, arkadaşlarımızın kürsüye gelip 
«O. H. P. liler büyük çiftçiden, zenginden vergi 
almıyorsunuz.» diye bizi kınıyorsunuz. Sonra, 
büyük çiftçiden ve zenginden vergi almak üzere 
getirdiğiniz tasan karşısında, «Bir çiftçiyi, bü
yük zengini koruyucu önergeler getiriyorsunuz» 
demesi hatalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım; Ata Topaloğlu arka
daşımız, Doğu - Karadeniz bölgesinin temsilcisi 
olarak Mecliste bulunuyor. O bölgeden seçilip 
gelmiştir. Tahmin ederim ki beni dinliyen A. P. 
li arkadaşlarım arasında da bu bölgeden gelen 
arkadaşlar vardır. Bölgecilik yapmıyoruz, bir 
gerçeği tesbitte fayda vardır. 

Doğu - Karadeniz, Türkiye'nin nüfusu yö
nünden en yoğun bölgesidir. Doğu - Karadeniz
de henüz sanayileşme yoktur. Bu bakımdan, Do
ğu - Karadenizde çok küçük arazi parçaları 
dahi üzerinden alman gelirin çok ötesinde meb
lâğlara varan rayiç bedellere, alım satım bedel
lerine ulaşmıştır. Doğu - Karadenizde, geçimini 
sadece fındığa bağlıyan 15 nüfuslu, 20 nüfuslu 
bir aile, sadece fındıktan, yılda 15 ilâ 20 bin lira 
zor alabilmektedir. Fındık bir yıl olur, bir yıl 
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olmaz. Ortalama, 20 nüfusun geliri 12 ilâ 15 bin 
lira arasında kalır. Fert başına 1 000 lira düş
mez ama, bu ailenin elindeki toprak, bug'ünkü 
alım satım ibedellerine (bakarsınız, 300 000 -
400 000 lirayı Türkiye'nin oradaki şartları ve 
gerçekleri içinde bulur. 

Şimdi siz, bu aileden, kişi başına geliri 1 000 
lirayı bulmıyan bu aileden, yılda 3 000 - 4 000 
lira vergi alan bir tasarı ile karşımıza gelir
seniz elbette bunun karşısında bulunuruz. Ama, 
siz tarım gelirini vergilendirmeye gelirseniz, 
siz topraktan milyonlar kazanandan tarım 
üzerinden tarım gelirini almak isterseniz, be
raber otururuz, rahatça karar veririz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özmen. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; arkadaşlar Doğu 
- Karadenizden bahsettiler. Güney - Doğu Ana
dolu bölgemiz kuraklık olduğu için, 10 yılda 
bir yağmur yağarsa mahsulü alırız, yağmur 
yağmazsa mahsul alamayız. Bir sene dolu vuru
yor, vatandaş, parmağına ağzına koyuyor, sü
rükleniyor borçlu kalıyor, tefecinin elinden 
kurtulmuyor. Bir ateş düşüyor, mahvolup gidi
yor. 2 - 3 sene kuraklık olduğu zaman, 300 000 
lira değerindeki bir araziyi nadas yaptıktan 
sonra binde 8 vergi verir. Ne olursa olsun se
nede 30 000 lira vergi verecektir. 

Ben, 1 000 000 lira değerindeki 1 000 dönüm
lük araziyi ziraat okuluna bağışlamış bir insa
nım. Fakat dağ başında yaşıyan bâzı vatandaşla
rın bir evi var, kendi sırtiyle taş taşıyarak ka
yaların üzerine yapmış, biraz toprak taşımış 
bir bağ yapmış, bir bahçe yapmış, Onun yanın
da o bağm kıymeti 100 bin liradır, ama geliri 
bin liradır. Bunu hesaba katmayıp da, bu ara
zinin değeri 200 bin liradır demek doğru de
ğildir, ama geliri 3 000 liradır, fakat ne yapa
cak bu? Dağ başında kayalıktan nasılsa sırtı 
jile taşımış, zamanla orasını bir tarla haline ge
tirmiştir ve geliri az bir arazidir. Bunun mu
hiti de böyle. Her bir vilâyetin kendi bünye
sine göre vergilendirilmesini rica ediyorum. Her 
hangi bir arazi büyük bir âfete veya zarara uğ
radığı zaman bunun vergiden muaf tutulmasını 
rica ediyorum. Ben bilgimi Sayın Başkana ve 
değerli milletvekillerine arz ettim. Hürmetleri
mi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin buyurun 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SABRİ KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekili arkadaşlarım, 

Arazinin vergilendirilmesi nisbetleri üze
rindeki çeşitli konuşmalara şahidolduktan son
ra söz almak ihtiyacını hissettik. Gelen Hükü
met tasarısında bu nisbetler ellerinizde bulunu
yor. Hükümet tasarısında bu nisbetler bir parça 
yüksek tutulmuştur. Ama memleketimizin ger
çeklerine uydurmak mülâhazasiyle grupumuzu 
temsilen Sayın Hükümetle ve Komisyonla da te
mas etmek suretiyle bu nisbetleri bilhassa kü
çük çiftçi dediğimiz, orta halli çiftçi dediği
miz vatandaşlarımızın kazançları ölçüsünde 
rahat bir vergi verebilmeleri mülâhazasiyle azal
tılmasını teklif ettik. Bu istikâmette bir tak
rir verdik ve maddeyi geri alan Komisyonumuz 
da bizim takririmizdeki esaslar dâhilinde bu 
nisbetleri azaltmış idi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Ata Topaloğlu arkadaşımız biraz ev

vel burada yaptığı konuşmayı yapmamış ol
saydı aslında bu madde üzerinde bizim de söy-
liyeceğimiz bir şey yoktu ve aşağı yukarı gö
rüşmesiz, ittifak halinde, Meclisin ittifakı ha
linde bu madde geçecekti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her hangi bir polemiğe girmek mülâhazasiy

le arz etmiyorum. Ne diyor 18 nci maddenin 
şimdi son şekli? Matrah 325 000 lira ve daha 
yukarısı dâhil, binde 10 nisbetinde arazi ver
gisine tabi tutuluyor. Muhterem arkadaşlarım, 
325 000 liralık gayrimenkulu işleten çiftçinin 
küçük bir çiftçi olduğunu kabul etmek müm
kün değildir. Hele biraz evvel 29 ncu madde 
konuşulduğu sırada arkadaşlarımızın ortaya 
koyduğu gerçeklerin ışığı altında Komisyonun 
29 ncu maddeye vuzuh veren önergesi kabul 
edildikten sonra Sayın Topaloğlu'nun iddia 
ettiği şekilde oradaki arazinin nedreti veya 
Komisyon sözcüsünün tâbiri ile spekülatif de
ğeri ile arazi vergisi alınacaktır şeklindeki id
diası da yanlıştır. Bu mesele Meclisimizde uzun 
boylu tartışıldı ve idrak edilen mahsulün, çeşit-
M bölgelere göre arazinin nasıl değerlendirilece
ği usun uzun, gerek Komisyon tarafından,, ge-

J rek Hükümet tarafından ifade edildi. 



M. Meclisi B : 114 28 . 6 . 1970 O : 2 

Muhterem arkadaşlarını; 
Aslında büyük çiftçi, zaten bugün zirai iş

letmelerin büyük ölçüde içinde bulunan mükel
lefler gelir vergisi dışında değildir. Bir yan
lış anlamayı mutlaka burada tashih etmek 
mecburiyeti ile karşı karşıyayız. Bugün birta
kım çevreler tarafından basında, toplantılar
da büyük zirai işletmelerin gelir vergisi kap
samı içine alınması iddiası ortaya konulmakta
dır. Hepinizin bildiği gibi büyük zirai işletme
ler Gelir Vergisine tabidir. Bir taraftan da biz 
şimdi arazi vergisini getirmek suretiyle 325 000 
lira değeri olan, ondan daha yüksek değere 
sahibulunan arazi sahiplerini binde on nisbe-
tinde arazi vergisine tabi tutmak suretiyle sos
yal adaleti daha büyük ölçüde gerçekleştirme 
gayreti içindeyiz. C. H. P. Grupu adına biraz 
evvel yapılan konuşmayı bendeniz memnuni
yetle karşıladım. Öteden beri kendi iddiaları-
da bu istikâmettedir. Hakikaten sosyal adale
tin tesisinde büyük faydası olacaktır. Zaten 
binde on nisbetinde vergi verecek vatandaş
larımız verecekleri bu vergiyi, gelir vergisi 
mükellefi de zaten mahsubunu yapacaklardır, 
onun için burada üzülecek, burada vatanda*™ 
zararına olacak bir hâdise ile karşı karşıya de
ğiliz, bilhassa büyük çiftçinin daha büyük nis-
bet dâhilinde kazanç elde edeceği gerçeğinden 
hareket ederek bu vergiyi vermesi tabiîdir. Bu
nu arz etmek için huzurunuza çıktım. Sayın 
Torvalojylu konuşmamış olsaydı bunları biz de 
konusmıyacaktık, ama bu konuşmaların ısı#ı 
altında Yüce Meclisin bütün parti kanatlariyle 
bir istikâmete geldiğinden dolayı da ayrıca 
memnuniyet duyduğumuzu ifade eder, hepinizi 
gramım adma hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın üye?.. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başka
nım bir önergem var. Buraya bir fıkra ilâve
sini istiyorum. «Gelir Vergisine mahsubedile-
mez» diye bir fıkra takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel verilmiş ve burada 
bulunmaları hasebiyle beyanları alınamamış 
bulunan takrirler var ve Sayın Ata Topaloğlu'-
nun da İsrar ettiği takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 18 nci maddesindeki 

«225 001 ve daha fazla matrahlar için binde 10 

teklifinden sonra, (500 001 ve daha fazla mat
rahlar için, binde 20)» paragrafının eklenmesi
ni arz ederim. 

Cengizhan Yorulmam 
Ankara 

BAŞKAN — Takrire komisyon katılıyor mu 
ef ndim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
BÎAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp alın
maması hususunu hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ata Topaloğlu'nun münhasıran binde 
onu, binde beşe indiren takririni okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 18 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim 

Ata Topaloğlu 
Ordu 

«İlk gelen 50 bin lira için binde 2 
Sonra gelen 75 bin lira için binde 3. 
Sonra gelen 100 bin lira için binde 4. 
225 001 ve daha fazla matrahlat için binde 

5» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Turgut Topaloğlu tarafından veril
miş bulunan bir takrir vardır, okutuyorum, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
18 nci maddeye aşağıaki fıkranın eklenmesi

ni arz ve teklif ederim. 
Turgut Topaloğlu 

Adana 

«Şu kadar ki arsalar haricolmak üzere, zi
raat arazisinden alınan yıllık emlâk vergisi, 
arazi bizzat sahibi tarafından işleniyorsa o 
araziden sağlanan yıllık zirai hâsılanın değeri
nin dörtte birini aşamaz. 

Arazi kiralanmışsa, yıllık emlâk vergisi mik
tarı, kira bedelinin dörtte birini adamaz. Be
yan edilen yıllık kira bedeli rayiçlere uyurun 
görülmezse, emsal kira bedeli esas tutulabilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEOtOt KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonca tedvin edilen 18 nci ™addev; 

Genel Kurulun bilgilerine arz etmiştik. Bu 
şekilde hazırlanmış bulunan metni 18 nci mad
de olarak oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci madde Komisyondan gelmiştir. Ko
misyonun önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 25 nri 
maddesiyle ilgili değisf-lik önergelerdin 
muhtevaları, Arazi Vergisinin temel esaslarla 
bağdaştırılamadığmdan mezkûr maddenin ay
nen muhafaza edilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
adına 

Afbdurraman Güler 

BAŞKAN — Komisyon 25 nci maddeyi ay
nen getirmektedir. Değişiklik takrirlerini de 
kabul etmemiştir. 

Madde üzerinde buyurun Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 25 nci madde, 

getirilen kanunun en esaslı ve en reformist 
hükmüdür. Bir kısım arkadaşlar en tehlikelisi 
diye tavsif ettiler. Tamamen aksi kanaatte
yim. Prim meselesi 26 nci maddededir. O se
beple burada bunun münakaşası yapılamaz. 
Burada «reformist» dedim, öteden beri ro
manlara, hikâyelere, fıkralara, karikatürlere 
hattâ masallara konu olmuş tahsildar kalkı
yor. 

Muhterem arkadaşlar, bir lokantada bir 
pehlivan ve zayıf, kuru bir adam karşılıklı 
otururlar, çorba isterler. Çorbaları gelir. Ge
tirilen limonu pehlivan sıkmak ister. Kuru 
bir limondur, sıkar, suyunu çıkaramaz. Arka
sından o zayıf adam limonu alır, sıkar, şır 
diye suları akar. Pehlivan şaşar; sen ne iş 
yaparsın der. Adam ben tahsildarım der. 

25 nci madde bunu kaldırıyor. Kimi ko
yuyor? Muhtar ve ihtiyar heyetini koyuyor. 
^fenı-îim tehlikelidir deniliyor. Niye tehlikeli? 
Seçilmiş adamlara itimat etmiyecek miyiz? 
O köyün seçtiği muhtar, tek dereceli seçim, 
gelmiş oturmuş. Bu yazılı veya sözlü beyanı 
deftere geçirecek, imzasını da alacak. Bun
dan daha mükemmel bir şey olmaz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ama 
tasdik edecek. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Tasdik ede
cek tabiî. Elbette, bu kadar bir hak tanı
yın. Efendim, bu adam nikâh kıyıyor. Köy
de her şeyi yapabilir durumdadır, bu ka
dar itimat edin Herkesi itham etmek müm
kündür. Bırakın da seçilmiş adamlara biraz 
itimat edelim. En reformist, en mükemmel 
bir hükümdür. Yerindedir, aynen kabulünü is
tirham ediyorum. Saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BARKAN — Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Değerli 

arkadaşlarım; 
Birbirine tamamen zıt iki görüşü grupumuz 

içinden iki değerli arkadaşımız ifade ettiler. 
Bir arkadaşımıza göre ihtiva ettiği mahzur
lar bakımından maddenin bu şekilde tedvin 
edilmesi hatalıdır. Bir arkadaşımız da bunun 
bilâkis tamamen yenilik getiren, yerinde 
bir madde olduğunu ifade buyurdu1 ar. Biraz 
evvelki mütalâalar muvacehesinde değerli Ko
misyon da bu madde üzerinde bâzı tereddüt-
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lerin var olduğunu kabul ederek maddeyi geri 
aldı, fakat bilâhara değişikliği mümkün olma
dığı düşüncesi ile tekrar takdim buyurdu
lar. 

Muhterem arkadaularım, memleket gerçek
lerinin ne olduğunu bilmemiz ve buna göre ka
nun ve maddelerini tedvin etmemiz gerekir. 

Henüz biz, anlayış ve kültür seviyesi bakı
mından, bilgi, görgü bakımından istediğimiz bir 
seviyeye ulusça ulaşmış bir kütle sayılmayız. 
Bilhassa köylerimizdeki gerçekleri mutlak su
rette bilmemiz ve ona göre tedbir almamız ge
rekir. Bundan yıllarca önce muhtarlarımızın 
büyük bir kısmı okuma - yazma bilmezdi. Son 
beş on yıl içinde muhtarlarımız, çok şükür ilk
okul mezunu, okuma - yazma bilen insanlardan 
müteşekkildir. Fakat buna rağmen, vazifesini 
lâyıkiyle yapabilecek niteliklere ulaşmış olabil
diğini kabul etmemiz yine mümkün değildir. 

O halde her hangi bir vatandaşımız arazi ve
ya binasının vergisi ile ilgili bilgiyi gelecek 
muhtara şifahen söyliyecek, muhtar bunu def
tere geçirecek, imza edecek ve gidip vergi daire
sine teslim edecek, ondan sonra da mükellefe 
vergi çıkacak. 

Muhterem arkadaşlarım; bu iyi işliyebilecek 
olan bir madde değildir. Pek çok şikâyetlere 
sebebolacak olan bir maddedir, pek çok sürtüş
melere, hattâ hissî birtakım tutum ve davranış
ların bu madde içerisine girecek birtakım neti
celeri doğurabilecek olan bir maddedir. 

r^ '" 
Bu maddeyi, köy çevreleri için çok daha dü

şünerek, yerinde birtakım tedbirler vaz'ederek 
getirmemiz icabeder. 

Maddeyi tedvin ettik. Muhtar yalnız başına 
bunu şifahi veyahut da yazılı beyana göre geçire
cek ve teslim edecek. Fakat bu vazifesini yapma
dığı takdirde genel hükümlere göre, vazifesini 
ihmalden veya suiistimalden hakkında muamele 
yapılacak ki, bu olmaz. O halde, köyün ihtiyar 
heyetinden en az iki veya üç kişinin huzurunda 
bu işi tamamlamak iktiza eder. Siz eğer köye 
vergi memurunu getirmekten çekmiyorsanız, ih
tiyar kurulundan iki veya üç kişiyi vazifedendi-
riniz. Yani, köyde bunu bir kurul tasdik etsin, 
bir kurulun muvacehesinde olsun. Mu aynı za
manda bir zabıt niteliğinde olsun ki, vatandaş 
itiraz edemesin. Birçok vatandaş okuma, yaz
ma bilmez. Söylediğini muhtar yanlış mı geçi

rir, doğru mu geçirir bunu dahi kontrol imkâ
nından mahrumdur. Ondan sonra biz buna re
formist bir görüş diyemeyiz. 

Binaenaleyh Komisyondan tekrar istirham 
ediyorum; bu maddeyi tedvinde arazi veya bina 
olsun, mal beyanında, vatandaş malını, mülkünü 
beyan ederken, arazisinin, binasının değerini be
yan ederken hiçolmazsa ihtiyar heyetinden iki 
veya üç kişi bulundurarak bunların imzasını alı
nız ki bir daha itiraz vâki olmasın. Şayet muh
tar, her hangi bir şekilde vazifesini yanlış ya
parsa - kasden veya kasıtsız olarak - onun mü-
eydidesini koyunuz, müeyyidesini koyalım bu
raya. Böyle bir hâl vukuunda muhtarın duçar 
olacağı bir ceza bulunsun. Bu da yok. O halde 
vatandaş bir defa beyanda bulunacak, vergi ken
disine geldikten sonra o vatandaşın duçar ola
cağı sıkıntıları siz hesabedin. Bu doğru değil
dir muhterem arkadaşlarım, gerçekleri unutmı-
yalım. Memleketimizin gerçeklerini tekrar göz 
önünde bulundurarak, nazara alarak bu madde
de yapılabilecek hususların bulunabileceğini he
saba katalım, istirham ediyorum; maddede 
yapılabilecek hususlar, alınabilecek tedbirler 
vardır, bu hususları Komisyondan tekrar istir
ham ediyorum. Saygılar sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Bâzı tereddütleri 
izale için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABD'URRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; zaman tasarrufu sağlarım 
kastiyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Uğrasızoğlu'nu hep beraber dinledik. 
Kendilerinin iki noktaya ilişkin tereddütleri 
vardır. Birisi; «Münhasıran bu işi muhtar ya
pamaz, ihtiyar kurulu üyeleri de bu işe dâhil 
edilmelidir.» diyorlar. Bu husus 26 ncı madde 
iyice tetkik edildiğinde vardır, bu bir. 

ikincisi; «ihtiyar kurulu da, muhtar da bunu 
iyi yapamaz, binaenaleyh buna Devlet yardım 
etmelidir.» diyorlar. 37 nci madde okunduğu 
takdirde bu da orada vardır, 37 nci maddeyi 
aynen okuyorum: «Vergi dairesinin yardımı : 

Köy muhtarının veya ihtiyor kurulu üyele
rinin yeteneklerinin kâfi gelmemesi halinde 
muhtarlara Maliye Bakanlığının tesbit edeceği 
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esaslar dâhilinde personel bakımından yardımda 
bulunulur.» 

Şimdi oraya konmamasının nedeni de şudur: 
Esas olarak muhtarları yetenekli farzettiği-

miz içindir. «Çeşitli hükümler» kısmında olan 
37 nci maddede kanun vâzıı olarak, kanun ta
sarısını hazırlıyan ve sevk eden makamlar ola
rak Sayın Uğrasızoğlu'nun tereddütlerini de dik
kate almak suretiyle çeşitli hükümler arasına bu 
eksikliği tamamlayıcı hükümler koyduk ve 
onun için 25 nci maddenin aynen kalmasında 
ısrar ediyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET SALİH YILDIZ (Van) — Muh
terem arkadaşlarım; tümü üzerinde maruzatta 
bulunurken temasta bulunmuştum. 

25 nci madde ile 26 ncı madde yekdiğerini 
tamamlıyan maddelerdir. Birinden bahsederken 
diğerinden bahsetmemek mümkün olmıyor. Ni
tekim biraz evvel konuşan Sayın Komisyon Söz
cüsü de 25 nci maddeyi izah ederken 26 ncı 
maddeye atıfta bulundu ve 26 ncı maddeden 
bahsetti. 

O gün de arz etmiştim; kanaatimce 25 nci 
madde tamamen başka bir şekle girmediği tak
dirde büyük ihtilâflara, büyük ihbarlara yol 
açacak bir hüviyet içindedir.. 

Vergide, gizlilik ve aleniyet kadar bâzı hal
ler de lâzımdır. Bütün köylü birbirinin ne be
yanda bulunduğunu bilecek ve günü geldiği za
man da ihbarlarda bulunacak, muhtarın da bir 
takım rolleri olacaktır bunda. Bu kürsüden bir
çok gerçekleri dile getirmek mecburiyetinde 
kalmamalıyız. 

Bu itibarla, 25 nci madde hakkında vermiş 
olduğum bir önerge vardır. O önerge okunduğu 
zaman da yüce reylerinize arz olunacaktır, Ora
da, bir formül olarak kendi görüşüme göre bir 
esas getirmekteyim. Şüphesiz çok değerli uz
manlarımız buna daha başka şekiller de verecek 
kudret ve kifayettedirler. Bu itibarla 25 nci 
madde lehinde konuşmak mümkün delildir. 

Bir defa daha bu vazifeyi yapmak üzere kür
süye çıktım, teşekkür ederim. 
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Sayın Başer, Sayın Kazova, Sayın Aygün, 
Sayın Kılıç, Sayın Güner, Sayın Doğan, Sayın 
Yılmaz, Sayın Şensoy ve Sayın Bozatlı söz is
temiş bulunmaktadırlar. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 25 nci maddenin 
aynen ipkası yolundaki Komisyon görüşüne ka
tılmak mümkün değil. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımın müta
lâalarına da kısmen katılıyorum. 25 nci mad
deyi tek başına mütalâa etmek de mümkün de
ğil. Hemen peşinden gelen 26 ncı madde 
25 nci maddenin mütemmimi, tamamlayıcısı ma
hiyette. 

Köylerde Bina ve Arazi Vergisine ait beyan
ların tesbiti işini kanun maddesi bu şekliyle 
muhtarlara bırakıyor. Sayın Komisyon Sözcü
sünün beyanından öğrendiğimize göre, muhtar
ların bu işi yapabilecek yetenekte oldukları 
prensibolarak kabul edilmiş, ama hemen peşin
den, yine Komisyon Sözcüsünün de bahsettiği 
37 nci madde sevk ediliyor ve «Köy muhtarı
nın veya ihtiyar kurulu üyelerinin yetenekleri
nin kâfi gelmemesi halinde muhtarlıklara per
sonel yardımı yapılır.» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Ero#an arkada
şımızın ifade ettiği gibi, seçilin iş kişilere değer 
vermeye ve onlara bâzı haklar yanında bâzı mü
kellefiyetler de yüklemeye mecburuz, doğru. An
cak, gerçekçi olmaya da mecburuz. 

Türkiye'nin 40 bin köyünden kaç tanesinin 
muhtarı, yine kanuna göre, Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak Bina ve Arazi Vergisi beyan kayıt 
defterleri ki, hepiniz bilirsiniz Maliyenin hazır
ladığı beyanname defterlerinin kaçar sütunu 
ihtiva ettiği ve ne kadar ahiret suallerivle dolu 
olduğunu, bütün bu defter ve beyannamelerin 
içerisinden, 40 bin köyün 40 bin muhtarından 
kaç tanesinin bu işin içinden yüz akı ile çıkabi
leceğini lütfen düşünmenizi ve oylarınızı buna 
göre kullanmanızı istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; ortaya yeni konular 
çıkacaktır. Başka arkadaşlarımın da temas et
tikleri gibi, köyde köylü ile muhtarı karşı kar
şıya getirici yeni bir vesile ihdas ediyoruz de
mektir. Köyde muhtara yeni suç işleme konu
ları ihdas ediyoruz demektir. Ve hele 25 nci 
maddenin mütemmimi olan 26 ncı madde üze
rinde de fikirlerimizi söyliyeceğiz, o da aynen 

BAŞKAN — Sayın Birler, buyurunuz efen
dim. 

Herkes söz istediğini ifade etmektedir, arz 
edeyim. 
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kabul edilir ise köye muhtar dayandıramama 
gibi bir durumu kanunla ortaya getirip koyu
yoruz demektir. Son derece sakıncalı olduğun
dan bu madde üzerinde 37 nci maddeyi de na
zara alarak ve hattâ belki 37 nci maddeyi lü
zumsuz hale getirecek bir değişiklik önergesini 
daha evvel Yüksek Başkanlığa takdim etmiş
tim. Maliye, hangi köye bina ve arazi beyanla
rını tesbit etmek üzere hangi memurunu gönde-
recekse bunu bir belli süre evvel, önergemde 15 
gün olarak teklif ettim, değiştirilebilir, o köye 
tebliğ etmek suretiyle belli günde gidecek me
murun marifetiyle ve her hal ve kârda muhtar 
ve ihtiyar kurulu huzurunda vatandaşın beyan
larını tesbit etmelidir. Bunun dışında yapılacak 
her türlü muamele arz ettiğim gibi köyde yeni 
karşılaşmaları, yeni huzursuzlukları doğuracak
tır. Bundan fayda kazanmıyacağız. Kanunlar, 
mevcut ihtilâfları gidermek için çıkarılır. Yeni 
yeni ihtilâf konuları ihdas etmek için kanun 
çıkarılmaz. Yüce Heyetinizin dikkatine sunuyo
rum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer buyurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz kanunun 25 ve 26 
nci maddeleri yine Parlâmentoda tereddüt yarat
mıştır. 

Bugün 40 bin köyümüzdeki muhtarlar se
çimle gelir. Seçimle gelen muhtarlar elbetteki 
bir parti tutar ve köylü kapısında evvelâ muh
tarı, ondan sonra diğer seçilenleri görmek is
ter. Bir misal arz edeyim. Köylerde elektrik pa
rası olarak 1/3 toplanırken, muhtarlar kendi 
taraflarına az, karşı tarafa fazla yazdığından 
dolayı özel idareyi, valileri, kaymakamları gün
lerce meşgul etmiştir. «Benim şu kadar tarlam 
var, bana az yazması lâzımken bana çok yak
mıştır» diye bu büyük nizaa sebebolm^ter. 
Saniyen, muhtarlar seçimle gelir. İster istemez 
bu verilen beyanamelere vâkıf olacak, ilerde bu 
onun için bir istismar konusu olacak. 2G nci 
madde aynen bu beyannameye muhtar ve ihti
yar kurulunu mosul olarak iştirak ettiriyor. 
Mesuliyete iştirak edince muhtar ne yapacak, 
git diyecek köy bekçisine, arası da açıktır, şu
nun tarlalarını adımla, ona göre sarahaten ya
zalım, değilse ben imza etmiyorum, diyecek. 

İstanbul ve Ankara'da olan arkadaşlarımız 
bu muhtarların durumunu bilmez, bu Kadıköy 
muhtarlığına benzemez arkadaşlar. 

Anadolu'da muhtarlık için birbirini tabanca 
ile vuruyorlar, silâh silâha geliyorlar. Böyle 
olan bir köyde gidip ihtiyar heyetini de buna 
iştirak ettirmek mümkün değildir. Şöyle olabi
lir; Maliye nasıl olsa bunların formülünü hazır-
lıyacaktır, bir memuru gider o formülleri alır 
gelir. Saniyen, muhtarı ve ihtiyar kurulunu 
buna iştirak ettirdiğiniz gibi bir de arkadan 
gelen madde var; yeminli eksperler, onlar da 
ayrıca kontrol edecek, havadis onlara da gide
cek. E... Canım biz köylüyü artık biraz itimat 
üzerine onları kendi beyanları üzerime bıraka
cağız, Gelir Vergisi Kanununda olduğu gibi. 
Şayet, bu, ilerde suiistimal konusu olursa, o za
man yeniden huzurunuza geleceğiz. Çünkü 
biz; mükellefle Hazineyi karşı karşıya getirme
yi değil, bilâkis birisi vergi veren, diğeri de 
vergi alan müşteri gibi karşılıklı itimada da
yanması lâzımdır, diye düşünüyoruz. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzâkere takriri gel
miştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere ettiğimiz 25 nci maddede yeteri 

kadar sayın üye konuşmuş ve durum aydınlan
mıştır. Müzakerenin [kifayetlini arz ©derim. 

Kastamonu 
Orhan: Deniz 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Günıer, 
buyurun. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Kıymeti 
arkadaşlarım; 

25 nci madde üzerinde görüyorum ki, hepi
mizin hassasiyeti var. Görevli arkadaşlarla da 
kısmen temas ettik; biz bu kadar köye nasıl 
memur bulacağız endişeısindeler, onlar da hak
lıdırlar. Bir arkadaşımız da seçilenlere itima-
dedelim, diyor ve çok kıymetli arkadaşlarım da 
gerçekleri açıkladılar. 

iSayın! Hükümetten ve sayın komisyondan 
huzurunuzda bir ricada bulunuyorum, lütfen 
buna katılın, bunu kifayeti müzakere ile bitir-
miyelim, bir açık kapı bırakalım sayın arka
daşlarım. Bu açık kapı da şu olsun : Köyleri
mizde çekişime olur, ama bu politik olur, ama 
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gerçek olanak şunu kabul edelim, politikayı 
köyde esasen iki, üç grup sanat haline getirmiş
lerdir, birbirlerine mâna atarlar ve bize öyle 
müracaat ederler. O halde, köy muhtarına 
müracaatlar geciktirilmiş olabilir, o köylü ar
kadaş cezaya girer. Köylü arkadaş hakikaten 
muhtarın yanma gitmekten çekinir veya gitmi-
yebilir. O halde bağlı bulunduğu vergi dairele
rine mükellefin müracaatını muteber sayalım, 
defteri muhtar getirdiği zaman vergi dairesinde 
bu müracaatlar o deftere işlenebilsin. Bu de
ğişikliği ben de bir takrirle sunuyorum. Des
teklenmesini rica ediyorum, bir açık kapı kon
muş olur. 

(Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Bu sebeple kifayeti müzakere

nin kabul edilmemesini istiyorsunuz. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
25 nci madde ile değerli mütalâalarını bildiren 
arkadaşlarımızı dikkatle takibetmeye çalıştım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu madde ile ilgi
li olarak şöyle bir durum karşısındayız : Köy
lerde bulunan arazinin büyük bir kısmı mua
fiyet içinde kalıyor, ama bunlar muafiyet had-
dinin içinde mi kalmıştır, dışında mı kalmış
tır, tesbit için beyan ettirmek mecburiyeti var
ıdır. Beyan ettirmek mecburiyeti olunca, köy
lerdeki vatandaşlarımızın herbirini maliye dai
resine ceibetmek ve onlardan beyanname al
mak, takdir buyurursunuz M, fevkalâde kül
fetli bir iştir. Böyle olunca, nasıl bir usul bu
luruz, diye düşündük, köyünden dışarı çıkma
dan ve maliye dairesine işini, gücünü terk 
©dip bizzat gelmeden köyünden bu beyanı ya
pabilir mi, diye düşündük ve eskiden tatbik 
mevkiinde olan ve tatbikat görmüş olan bâzı 
vergilerdeki tatbikattan da istifade ederek ka
nunda yazılı süreler içerisinde köy odasında 
bir kayıt defteri (açılmasını, bu kayıt devteri-
ne mükelleflerin gelip beyanda bulunmalarını, 
beyanlarının karşısına kendi imzalarını koyma
larını veya işaretlerini koymalarını, altının da 
ihtiyar heyeti tarafndan mühürlenip, bu def
terin muayyen süresi içerisinde maliye daire
sine tevdi edilmesini uygun bularak bu hükmü 
sevk ettik. 

Şimdi, burada arkadaşlarımız; ihtiyar he
yeti ve muhtar bu işi doğru dürüst yapamaz, 
böyle olunca, muhtar ile köylü vatandaşlar ara
sında ihtilâflar zuhur eder, bu beyanlar doğru 
bildirilir, yanlış bildirilir, eksik Ibildirilir, faz
la bildirilir, bu da çeşitli ihtilâflara yol açar, 
bunun için bu iş bir memur vasıtasiyle yapıl
sın veya bu işe bir memur tefrik edilsin, tar
zında mütalâda bulunuyorlar. 

Muhterem milletvekilleri, muayyen süre bu 
defterler köylerde açık kalacaktır. Diyelim 
ki, 15 gün süre ile açık kalacaktır veya bir ay 
süre ile açık kalacaktır, orada »bu defterin ya
zılması tamamlanacaktır. Türkiye'de 40 binin 
üstünde köy vardır, o süre içerisinde 40 bin 
memuru köylere göndereceksiniz ve onları bu 
işle görevlendireceksiniz. Burada da bir tatbi
kat güçlüğü ile karşı karşıyayız. Şu halde bu 
da olmuyor. 

Bu vergideki beyan, mükellefin beyanı ola
caktır. Hareket noktası bu. Mükellef kendisi 
beyan edecektir ve ilk merhalede beyanı vergi 
tarhına esas tutulacaktır. Yine mükellef beyan 
ediyor, fakat ihtiyar heyeti buna tavassut edi
yor. 

Şimdi, meseleye bu açıdan baktığımız zaman 
maddenin o kadar büyük mahzurlar tevlidet-
memesi lâzımgeldiği neticesine varıyoruz. Bu
nunla beraber bu maddenin tatbikatta bâzı 
mahzurlar tevlidedeceği, bu kadar değerli ar
kadaşımız tarafından bu maddenin üzerinde 
hassasiyetle durulmasından belli. O zaman ne 
yapılabilir, diye düşündük. Zannediyorum, ko
misyon bu fikre iltihak edecektir, şöyle bir 
formül bulabilir miyiz diye düşünüyoruz; köy
de istiyen kimse kayıt defterine yazdırsın, kar
şısına imza ettirsin, muhtar bunu getirip, ver
sin. istiyen kimse de bizzat getirip maliye 
dairesine beyanda bulunsun. Bu suretle zanne
diyorum ki arkadaşlarımızın düşündükleri mah
zurların çok büyük bir kısmı ortadan kalkabi
lir. Komisyon bu şekilde takrir verirse veya 
arkadaşlarımız tarafından bu tarzda verilen 
takrirlere iltifat edilirse mesele halledilmiş ola
caktır. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutmuştum, aleyhinde de bir arkadaşımız ko
nuştu. 
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Kifayet takririni oyunuza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

25 nci madde üzerinde verilmiş bulunan 
takrirleri okutuyarum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmıekte oılan kanun tasarısındaki mad

de 25 teki «muhtarlık» tâbirinin kaldırılarak 
«ilgili daireye verilir» şeklinde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Sayım Başkanlığa 
25 nci maddenin aşağıdaki şekilde tedvini

mi arz ve teklif ederim. 

Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve ara
zilerin vergilendirilmesiyle ilgili beyan; mü
kellef tarafından bir zarfa konularak muhtara 
veya ilgili vergi dairesine imza mukabilinde 
verilir. Muhtara verilen beyanı havi zarfın 
köy mührü ile mühürlenmesi mecburidir. 

Van 
Salih Yıldız 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi Kanununun 25 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve ara
zilerin vergilendirilmesiyle ilgili beyanlar söz
lü veya yazılı olarak 15 gün önceden muhtar
lığa yapılacak tebligat üzerine beli tarihte kö
ye gelecek vergi dairesi memuruna yapılır. 
Sözlü ve yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığımca tesbit olu
nacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine 
geçirildikten sonra mükellefe imza ettirilir. 
Ayrıca vergi memuru ve muhtar tarafından be
yanın huzurda yapıldığı tasdik olunur. 

Sayım Başkanlığa 
25 nci maddenin, «muhtarlara» kelimesin

den sonra «veya bağlı bulundukları vergi dai
resine yapabilir» «vergi dairesine» kelimelerin-

I den sonra da «teslim edilen deftere vergi dai
resindeki beyannameler ilâve edilir.» 

Zonguldak 
I Ahmet G-üner 

I Sayın Başkanlığa 
25 nci maddede, «ilgili muhtarlara yapılır» 

ibaresinin çıkarılarak «re'sen ilgili makamlara 
veya muhtarlara yapılır» şeklimde düzeltilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Yaşar Bir 

Sayım Başkanlığa 
25 nci maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki 

hükmün ilâvesini iarz ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

«Mükellef isterse beyannamesini bizzat ver
gi dairesine verebilir.» 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar teker teker 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrir© 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka/bul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Tokat Milletvekili İsmail Hakkı Birler'in, 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-
I mıyor. Önergenin dikkate alınmasını kabul 
I edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş

tir. 
I (Van Milletvekili Salih Yıldız'm önerge»^ 
I tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, aynı 
mahiyette Komisyon bütün tereddütleri izale 
edecek bir takrir sundu. Bu bakımdan katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kutan-
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız arkadaşı
mızın teklifine Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takrir oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun şu anda vermiş olduğu takriri
ni de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin birinci fıkrasından sonra 

aşağıdaki hükmün 2 noj fıkra olarak kabulünü 
arz ve tekM ederim. 

Komisyon iadına 
AlbdurraJhman Güler 

Mükellefler dilerlerse bina ve arazi kıymet 
'beyanı defterine kaydettirmek istemedikleri 
tona ve arazilerini, beyan süresiı içerisi'nde doğ
rudan doğruya ilgili vergi dairesine yazılı veya 
'sözlü olarak beyan edebilirler. 

BAŞKAN — Komisyonun okunmuş bulunan 
taJkrMne Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun getirmiş olduğu 
tadil teklifine Hükümet katılıyor. 

Dikkate alınıp alınmaması husuisunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önerge sahipleri... Sayın Eroğan?.. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir usulsüzlük yaptınız. Gelen takrirler 
sırayla okunurdu.. 

BAŞKAN — Efendim, sırayla okudum. Usul
süzlük yapmadım, zaman tasarrufu yaptım. Ko
misyonun ve Hükümetin katıldığı bir taJkrirden 
sonra, diğer takrirlerin okunup oylanmasından 
başka bir işlem yapılamıyacağı kanısındayım. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bizimkler 
daha evvel verilmişti... 

BAŞKAN — Okudum efendim, okuldum. Tak
rir geçti, okundu. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Oylaması da 
daha evvel yapılacaktı. Usul bunu icaibettirijr-
di. 

BAŞKAN — Takririnizi alıyor musunuz, al
mıyor musunuz? Devam edelim mi? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Devam ede
lim efendim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Nuri» Eroğan'm öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Komisyonun, maksadı temin eden öner
gesi kabul edildiği! cihetle katılamıyoruz efen
dim. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, bir usulsüzlüğe sebebiyet vermeyelim. 

BAŞKAN — Israr ediyorlar efendim. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, müsaade buyurunuz. Biraz evvel Yüce Mec
lis aynı şeyi kabul etmiştir, oylanamaz efendim. 
Bu takrir reddedilirse ne olur Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, aynı mealde değil, 
çjok değişife. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Aynı me
alde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade ediniz, ay
nı mealde olup olmadığına bakalım; «Mükellef 
isterse beyannamesini bizzat vergi dairesine ve
rebilir.» deniliyor. Mealen aynı, ama metnen 
aynı değifl. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, Sayın Eroğan'm verdiği 
takrir ile biraz önce Komisyonun verdiği tak
rir, anahatları itibariyle aynı, fakat Komisyo
nun verdiği takrir, mükellefe daha ziyade ko
laylık verici bir takrirdir. Çünkü Sayın Ero
ğan, «Beyannamesini vergi dairesine verir.» 
diyor. Eğer bu kabul edilse idi mükellef mut
laka bJr beyannameyi getirip vergi dairesine 
vermek mecburiyetinde kalırdı. Halbuki, şim
di kendisi gelsp yazılı ve sözlü beyanda buluna
biliyor. 
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BAŞKAN — Efendim, zaten Komisyona kıy
metli arkadaşlarımızın vermiş oldukları takrir
ler ve kürsüden vâki olan beyanları ışık tut
muştur. 

Şunu da beyan ettim ki; metin son dakika
ya kadar gelmemiştri, son dakikada geldi. 

Sayın Nuri Eroğan'm takririnin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Güner, takririmizi... 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Komisyo

nun takriri kabul edilmiş olduğu cihetle takri
rimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun takriri kabul edil
miş olmakla takrfoinitfi geri alıyorsunuz. 

Sayın Yaşar Bir, takririnizi... 
YAŞAR BİR (Sakarya) — Aynı mahiyette 

olduğu için geri alıyorum. 

BAŞKAN — Mahiyeti itibariıyle Komisyonun 
kaJbul e&i'lmiş olan takririyle aynı mahiyette ol
duğu için geri alıyorsunuz. 

Komisyonun tadiliyle birilikte 25 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26 da da Komisyon yeni bir metin 
hazırlamıştır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 26 ncı madde

sinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

'Geçici Komisyon adına 
Abdurrahman Güler 

Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri : 
Madde 26. — Muhtar ve ihtiyar kurulu, mü

kelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tesbiıt 
ektikten sonra ayrıca kendileri de bu beyanlann 
doğruluğunu tasdik derler. 

Beyanın hakikate aykırı olması halinde 
mükellef, muhtar ve ihtiyar kurulu tarafın
dan doğru beyana davet olunur. Mükellef
çe ısrar edilmesi halinde, beyan aynen teslbit 
edilmekle beraber, gerçek durum deftere ya
zılır. 

Bu kanunda yazılı işler karşılığında; Ma
liye Bakanlığınca teslbit edilen esaslar dâhilin
de ve yılda fert başına 150 lirayı geçmemek 
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üzere köy muhtarlarına ve ihtiyar kurulu 
üyelerine ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Salih Yıl
dız. 

MEHMET SALİH YILDIZ (Van) — Bi
raz evvel 25 nci maddeye verilen yeni şekil 
ile 26 ncı madde üzerinde verilen bu takrir 
arasında bir mübayenet husule gelmiştir. 

Şöyle ki; 25 nci maddenin yeni şekli şu : 
«mükellef isterse köy defterine kaydettirir, 
köy muhtarına beyanda bulunur, isterse ilgili 

. olduğu daireye gider.» Halbuki, 26 ncı mad
dede bu 25 nci maddenin ihtiyari hükmü 
dışında muhtara ayrı bir külfet tahmil ediyor 
ve böylece köydeki mükellefler arasında bir 
tefrik yapıyoruz. Vergi dairesine götürüp 
veren, her hangi bir kontrolla, ayrıca vergi 
dairesinin «doğru beyanda bulunmuştur» şek
lindeki bir meşruatiyle ilgili olmıyacak. 

Halbuki, muhtara veren, muhtarın ayrıca 
«bu beyan yerindedir, doğrudur» şeklindeki 
bir tasdikiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu 
madde, böyle bir mecburiyet tahmil ediyor. 
Binaenaleyh, mükellefler arasında bir ayrılık 
husule geliyor. 

ikinci bir nokta da şu : Biz, muhtara muh
tarlık vazifelerinin dışında ayrıca bir kül
fet tahmil ediyoruz. Evvelâ, bu beyanın ger
çeğe uygun olup olmadığını tahkik etmek, 
tasdik etmek gibi, maliyenin yapması lâzım-
gelen bir vazifeyi muhtara talımil etmek, 
yepyeni bir sistem, ayrı bir hüküm. 

Binaenaleyh, bu maddeye ben muhalifim, 
tamamen tasarıdan kaldırlıması gerekir ka
naatindeyim. 25 nci maddeye verilen muhteva 
bakımından ayrıca 26 ncı madde diye bir 
maddeye lüzum kalmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
buyurunuz efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 25 nci 
madde dolayısiyle Yüce Mecliste bir hayli 
haklı tartışmalar oldu. 25 nci madde Komis
yon tarafından kısmen olsun değiştirilmiş 
olmasına rağmen, 26 ncı maddede yalnız 
prim şeklinde verilmesi lâzımıgelen para, bir 
ödenek verilişi şeklinde kabul edilerek huzu
rumuza tekrar gelmiş oldu. 

Şimdi, 26 ncı maddeye göre muhtar, mü
kelleflerin beyanlarını deftere tesbit edi-
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yor. Sonra, bunun doğruluğunu tasdik ediyor 
ve bir mükellef yanlış beyanda bulunursa bu 
mükellefi, doğru beyanda bulunması için ih
tiyar heyetiyle beraber ikaz ediyor, ama 
mükellef bu beyanında direnirse, bunu da tek
rar deftere tesbit etmekte mükellef oluyor. 
Muhtar, mükellefi doğru beyana davet ettiği 
zaman, kavgaya da davet ediyor demektir. 

Çünkü, köy yapımızı hepimiz biliyoruz. 
25 nci madde üzerinde konuşan arkadaşlarım, 
bu durumu gayet açık olarak ortaya koydular. 
Elbette muhtarların, birçok görevleri vardır. 
Muhtar, yalnız bu maddede köylüyle karşı kar
şıya değildir, Köy Kanununun kendisine yük
lediği mükellefiyetleri yerine getirmekle zaten 
köylüyle karşı karşıyadır. Köyde bir salma konu
su vardı; muhtar 20 lira salma yaparken, köy
lüyü fakirdir, zengindir diye gruplara ayı
rır. Bunda dahi büyük ihtilâflar olur, muh
tara karşı cephe alınır. Köydeki durum ik
tisadi yönden, sosyal yönden, siyasi yönden 
belli olunca, ayrıca köylerimizdeki oku
ma - yazma nisbeti belli olunca, bunu en 
azından seçmen kütüklerinde görmek müm
kündür. Her milletvekili arkadaşım köy
deki kütüğünü tetkik ettiği zaman im
zadan ziyade parmak izinin bulunduğu
nu görecektir. Parmak izinin hâkim ol
duğu bir toplumda seçilen muhtarın, bu ko
nudaki ehliyeti de elbette bellidir. Bunu ya
dırgamıyoruz, hor görmüyoruz, ama cemiyeti
mizin yapısı belli. Bâzı arkadaşlarımın söy
ledikleri gibi, okuma - yazma nisbeti düşük 
olan bir toplumda, işbaşında bulunan muhtar, 
bunları yapacak ehliyette midir, değil midir 
şeklinde bir münakaşaya girmeye ihtiyaç yok
tur. Elbette muhtarlarımız bu sahada da yetiş
memiş olduğu için, topluma hizmet götürürken, 
bu hizmetler hangi ölçülerde ve hangi açılarda 
daha müessir olabilir, daha verimli olabilir, 
bunu bilemezler. Bu sahada yetişmemiş olduğu 
için, köylü ile muhtar arasındaki münasebetler
de, bilhassa defterlere arazi ve bina durumla
rını tesbit ettirirlerken, birçok ihtilâflar yara
tılacaktır, hattâ cinayetlere kadar varan olay
lar cereyan edecektir. Türkiye'mizin gerçeği 
maalesef budur. 

Bu bakımdan sayın komisyon. 25 nci mad
dede olduğu gibi, bu maddeyi de işler bir hale 
getirmelidir. Hattâ kanaatime göre, 25 ve 26 
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nci maddelerin ayrı tesbitine, 37 nci maddenin 
ayrı madde olarak gelmesine ihtiyaç yoktur. 
Bunun üçü, komisyon tarafından bir madde 
içerisinde değerlendirilip, Yüce Meclise getiri
lebilir. Bu bakımdan, komisyonun hiç olmazsa 
yine muhtarlara külfet yükliyen, muhtarla hal
kı karı karşıya getiren ve bu yüzden köyde hu
zursuzluğu artırıcı birtakım olaylara meydan 
vermemesi bakımından, bu maddenin yeniden 
düzenlenmesini istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, buyuru

nuz efendim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; bu 26 nci maddenin üçüncü 
bendine; «Her köyün Bina ve Arazi Vergisi 
mükelleflerinin beyanlarının asgari yüzde 
75 inin vergi dairesince kabule şayan bulunma
sı halinde; o köy için tahakkuk ettirilen vergi 
miktarının binde 5 ini aşmamak şartiyle ve Ma
liye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhi
linde köy muhtarlarına ve ihtiyar kurulu üye
lerine ikramiye verileceği» yazılıdır. 

Bendeniz bu bend üzerinde konuşacağım. 
Sayın komisyonun teklifine göre de bu, muh
tar ve ihtiyar kurullarına defaten 150 şer lira 
ikramiye verilir, şeklinde idi. Memleketimizin 
bilhassa geri kalmış bölgelerindeki köylerimi
zin durumu, köylerimize tesbite giden memur
larımızın durumu, hepimizin malûmudur. Ben 
buna dokunmak istemiyorum, arkadaşlarım bir 
evvelki maddede bu mevzua dokundular. Bir 
köy muhtarı ve ihtiyar kurulu bir aile reisi 
gibi, köyün bütün derdini bilir. Çünkü, köy 
muhtar ve ihtiyar kurulu köyde bir salma ya
par. Meselâ köy bütçesi tanzim ettiriliyor ve 
köy ihtiyar kurulu, köy muhtarı, köydeki ara
zinin verimlilik durumunu, köydeki tarlanın 
kültür arazisi seviyesini, köydeki arazinin ra
yiç durumunu çok iyi bilir. Sayın komisyonun, 
% 75 ini aşmamak kaydıyle teklif ettiği ikra
miye durumu bence köy muhtarı ve köy ihti
yar heyetini bir dereceye kadar teşvik eder. 
Köylüler doğru beyan vermek mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Birçok arkadaşlarımızın haklı bir şekilde 
ve endişeyle dokundukları bir nokta vardır; 
muhtarların köy camiası içinde sevdiği ve sev
mediği aileler bulunabilir. Bu noktada endişe
leri haklı görmek iktiza eder. Fakat, doğru be-
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yanlar vergi miktarının % 75 ini bulduğu tak
dirde bu nisbetin Maliye Dairesince ikramiye 
kıstası olarak göz önünde bulundurulması bun
ları % 100 olmasa bile % 95 doğru beyana teş
vik edecektir. Ben eski bendin kalmasını uygun 
buluyorum. Eğer imkân varsa komisyondan bu 
şekilde değiştirmelerini istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu madde üzerinde benim de bir 
iki endişem ve bir de teklifim olacaktır. 

Bunlardan bir tanesi şudur; muhtar, şahsın 
vermiş olduğu bildirgeyi, doğruluk derecesine 
göre onaylar. Mükellefin verdiği bilgiyi tasdik 
etmezse, kendisi bunun üzerine, mükellefin be
yanını alarak, kanaatini yazar, işte ihtilâf da 
bu noktada başlıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarım za
man zaman değindiler, muhtarlar tek dereceli 
seçiliyor. Güzel. Seçilen kişilere karşı saygılı 
olmak... Güzel. Saygılıyız, hürmetkarız... Mü
essesenin icabı budur, yaşadığımız rejimin ica
bı budur. 

Ama, kabul etmek lâzımgelir ki, köylerde 
muhtarların en küçük hareketlerden dolayı bâ
zı ihtilâfların bizzat başı bâzısının da tarafı 
olduğu bir hakikattir ve bu yüzden dolayı da 
birtakım nahoş hâdiselerin cereyan ettiği bir 
vakıadır. 

Bunun karşısında, muhtarın, hissi olarak ha
reket etmesi halinde - ben, partizanlığı sokmak 
istemiyorum, çünkü ben bunun şiddetle karşısın
da olduğum için bu lâfı telâffuz etmek dahi is
temiyorum, ama bu bir hakikattir, söylemek is
temiyorum bunu - birtakım huzursuzluklar olabi
lir ve bundan hâdise çıkabilir. 

Ama bunun bir emniyet sübabı olarak bi
raz evvel Komisyon, isterse vergi dairesine bil
dirir, tâbirini de koyunca bu mesele bir miktar 
hafiflemiş oluyor. 

Gelelim ikincisine; bu da muhtarlara verile
cek ikramiye veya yevmiye... ikramiyeyi, Ko
misyon büyük bir anlayış göstermek suretiyle 
münakaşayı kesmek için kaldırdı. Kalkması çok 
isabetli oldu. Çünkü bu bir yarışmaya girecek
ti. Durumu vergi dairesine bildirdiği zaman ver
gi dairesi buna bakacak, memnun olacak. Neden 
memnun olacak? isabetli yapılıp yapılmamasm-

dan değil, fazla miktarda paranın gelmesinden 
memnun olacaktı. Fazla miktarda para gelmiş
se, aferin falan diyecek, sırtını bir okşayacak, o 
da sırtı fazla okşandıkça daha çok yazacak, hu
zursuzluk olacaktı. Komisyon büyük bir anlayış
la kaldırdığı için buna bir şey söylemek istemi
yorum. 

Şimdi, Komisyonun vermiş olduğu para ve 
ifade üzerinde durmak istiyorum. Komisyon bu
rada «verilebilir» diyor. Verilebilir demek, ica
bında da verilmez demektir. Mandal, inisiyatif 
Bakanlığın elinde kalıyor. 150 yi de vermez, ba-
zan daha aşağı da verir, hiç de vermiyebilir. 
Çünkü «verilebilir» diyor. Takdir hakkı Bakan
lığın oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtarlara birçok 
vazife yükledikten sonra, kendilerinden de doğ
ru, dürüst ve tam vazife istediğimize göre - Dev
let memuru olarak hiçbir vatandaş karşılığını 
almadıktan sonra hiçbir yere imza atmadığına 
göre, bir odadan dışarıya çıkıp da, binasını terk 
edip de başka bir yere vilâyet içinde dahi olsa 
başka bir yere gittiği zaman bir para aldığına 
göre - muhtara da karşılıksız, bedelsiz, yardım
sız her şeyi yüklemeye hakkımız yoktur. Çünkü, 
muhtar zaten bunu bir defa bilgisi bakımından 
kavrayabilecek durumda değildir. Muhtarların 
büyük bir kısmı, % 50 - 60 ı bu vaziyettedir. 
Ama Maliye Vekâletinin, vilâyetlerde muhtar
ları eğitime tabi tutmak suretiyle, ufak tefek 
kurslar, seminerler tertibetmek suretiyle bunları 
yetiştirebileceğini biz peşinen kabul ediyoruz. 
Her halde böyle bir tedbir alacaktır, alması lâ
zımdır ve en doğru yol da budur. Ama bunun 
yanında bu adama hiçbir şey vermeden veya 
muallâkta bırakacak bir ifadeyle bunu geçiştir
menin de karşısında olduğum için şöyle bir tek
lifte bulunmak istiyorum; 

Bir defa bu ifadenin «verilir» olarak katiyet 
ifade edecek şekilde değiştirilmesini arzu edi
yorum. Umarım İd, arkadaşlarım burada benim
le beraberdirler, ikincisi de; burada 75 binler, 
100 binler, 200 binler geldi, geçti. Verginin doğ
ru bir şekilde ve hakkaniyetle ve kimseyi sızlan
dırmadan, birtakım şikâyetlere meydan verme
den yapılmasının teminini istediğiniz bir kişiye 
bir senede verdiğiniz para 150 lira... 150 liraya 
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insan bir çift ayakkabı dahi alamıyor bugünün 
şartları içinde. 

Ben bunun düzeltilmesi için verdiğim öner
genin etrafında arkadaşlarımın destekçi olmala
rını istirham ediyorum. Bu da şu; muhtara 250 
ve ihtiyar heyetinin beherine de 150 lira olarak 
düzeltilmesini istiyorum. Çünkü, mademki muh
tar baştır, ihtiyar heyetiyle arasında bir fark 
olacaktır. Bütün yönetim kurullarında yönetim 
kurullarının başı ile onun yanındaki üyelerin 
aynı hakka sahibolması mümkün değildir. Baş
kanın iki rey hakkı vardır, Komisyon Başkanı
nın bile iki rey hakkı var... Binaenaleyh, «Muh
tara 250, üyelere de 150 ser lira olarak verilir.» 
şeklinde düzeltilmesini ve Komisyonun da bize 
yardımcı olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — De

ğerli arkadaşlarım, Sayın Hyas Kılıç'tan sonra 
konuşmam bir şanssızlık oldu. 26 ncı maddenin 
gereğine, 25 nci madde Hükümet tasarısında ve 
Komisyonda aldığı şekil, baki kalmış olmasına 
rağmen inanmıyor idim. 

Hele şimdi, biraz evvel 25 nci maddede Ero-
ğan arkadaşımızın ve Komisyonun takrirleriyle 
yapılan değişiklikten sonra 26 ncı maddenin 
hiçbir mânası kalmamış bulunmaktadır. 

Şöylece, kısaca arz etmek istiyorum; değerli 
arkadaşlarım, köydeki vatandaş şehirdeki va
tandaşa nazaran kendisine bir kolaylık sağlan
mış olsun için beynnamesini veya sözlü beyanı
nı köyle, köyünde yapabilsin. Güzel... Dileyen 
köylü vatandaş, beyannamesini köy muhtarına 
verecek veya köy muhtarına sözlü beyanda bu
lunacak, dileyen köylü vatandaşımız şehre ge
lecek, ilgili vergi dairesindeki memura beyanna
mesini verecek veya ona sözlü beyanda buluna
cak, beyanı zaptedilecek... 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, 31 nci madde 
var. 31 "nci madde bu beyanlar ve beyannameler 
toplandıktan sonra vergi dairelerinin yapacağı 
işlemleri kapsıyor. Bir köyde bir vatandaş düşü
nünüz ; vergi beyannamesini veyahut sözlü beya
nını köyde muhtara yapmış. Bir diğer vatanda
şımız da aynı köyde muhtara yapmamış, kasaba
ya gelmiş beyannamesini yazılı olarak veya be
yanını sözlü olarak vergi dairesine vermiş. Bu
nun ikisinin arasında bir büyük fark doğuyor. 

Şöyle M; 31 nci maddeye göre yapılacak tetki-
kat, elbette her ikisi hakkında da yapılacak. 
Ama-, beyannamesini köyde muhtara vermiş olan 
mükellefin bu beyanı 26 ncı maddeye göre bu 
beyamn doğru olduğu muhtar tarafından tasdik 
edilecek. Bu kâfi değil. Beyanın, hilafı hakikat 
olduğu kanaatinde ise muhtar - her ne kadar ka
nun beyanın hakikate aykırı olması halinde di
yor ise de, bu beyanın hakikate aykırı olması ha
lini takdir edecek Msi muhtarın bizzat kendi
sidir. - mükellefi, vatandaşı doğru beyanda bu
lunmaya zorlamıyacak ama doğru beyana davet 
edecek. Mükellef ısrar ederse, bu ısrar ettiği 
beyanı kaydetmekle beraber kendi kanaatine gö
re o mükellefin arazisinin, binasının değerini ay
rıca dercedecek. Ve işte burada ihtilâf başlıya-
cak değerli arkadaşlarım. 

25 nci madde üzerinde konuşurken kısaca 
arz ettiğim ve asıl 26 ncı madde sebebiyle sakın
calar görerek arz ettiğim tehlikeler burada baş
lamaktadır. Hal böyle olunca, 25 nci maddede 
biraz evvel yapılan değişiklik de nazara alındı
ğında 26 ncı maddeye kesin olarak lüzum kal
madığı kanaatindeyim. Bu yolda daha evvel 
verdiğim bir önerge de vardır. Kanun metninden 
bu hükmün tamamen çıkarılmasını istirham edi
yorum. 

Evvelce tarh ve tahakkuk edecek vergilerin 
binde nisbeti üzerinden muhtar ve ihtiyar kuru
luna verilmesi düşünülen paranın bu defa mak
tu şekle getirilmiş olmasını Komisyonca, bir de
ğişiklik olarak kabul imkânı yoktur. Bir ifade 
değişikliğidir. Belki miktarlarda bir değişiklik 
meydana getirmiştir. Ama her halü kârda 
bir teşvik unsuru olarak maddeye dercedilmek 
istenen bu para keyfiyeti, aslında muhtarlarla 
köylülerin arasını açmayı hedef tutacak, yahut 
öyle bir sonuç verecek durumlar doğuracaktır. 
Sadece bu fıkranın bulunması dahi, bu maddenin 
tamamının lüzumsuzluğunu ispat eder kanaatin
deyim. Eğer, maliyemiz böylesine yeni harcama
lara müsait bir durumda ise bir başka teklif ya
palım, hem sadece bu Bina ve Arazi Vergisi do-
layısiyle muhtarların yapacağı iş karşılıksız kal
mış olmaz, muhtarların yaptıkları bir sürü kar
şılıksız iş vardır, onların da karşılığını ödemiş 
oluruz; muhtarlara maaş bağlayalım, daha güzel 
olur. Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Efendim, bir hususu hatırlata
cağım ; müzakerelerimiz Komisyonun yeni hazır
ladığı ve okunan metni üzerindedir. Sayın mil
letvekillerini bu hususa dikkat etmelerini rica 
ederim. Çünkü Komisyon maddeyi geriye al
dı, yeni bir metin getirdi takrirlerle beraber. 
Şimdi bu yeni metni müzakere ediyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, takdim 
etmiş olduğumuz-yeni madde metninin ikinci fık
rasının kaldırılmasını da kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet, ikinci fıkrasını metinden 
çıkarıyorsunuz. 

Sayın Aygün, müsaade ederseniz görüşmele
rinize ışık tutar kanisiyle bu şekliyle bir daha 
okutayım. 

Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri : 
Madde 26. — Muhtar ve ihtiyar kurulu, mü

kelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tesbit 
ettikten sonra ayrıca kendileri de bu beyanların 
doğruluğunu tasdik ederler. 

Bu kanunda yazılı işler karşılığında; Maliye 
Bakanlığınca tesbit edilen esaslar dâhilinde ve 
yılda fert başına 150 lirayı geçmemek üzere koy 
muhtarlarına ve ihtiyar kurulu üyelerine ücret 
verilebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, bu su
retle muhtarın tahkik yetkisi kaldırılmış olu
yor. Binaenaleyh artık hiçbir salanca kalmamış
tır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Komisyonun göstermiş ol
duğu bu anlayışa çok teşekkür ederiz, hakikaten 
isabetli bir karar vermiştir. Bizden önce konu
şan arkadaşımız da bu hususa işaret etmişlerdir. 
Biz de aynı konuya işaret edecektik. Çok teşek
kür ederiz. Yalnız, «verilebilir» ibaresi «verilir» 
şekline getirilirse çok isabetli olur. Komisyonun 
bu tadilinden sonra, her hizmet bir külfet karşı
lığıdır, bunu da Komisyon kabul etmişlerdir. Te
şekkür ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) •— Vaz

geçtim ve takririmi de geri alıyorum. 
BAŞKAN — Yani 26 ncı maddenin çıkarıl

ması hakkındaki takririnizi geri alıyorsunuz. 
Peki efendim. 

ÎSMAÎL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Bir 
hususu kısaca izah etmeme müsaade eder misi-
nh? 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. İzin ver-
miyeceğim efendim, hayır. 

Sayın Bozatlı, buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Arkadaşlarım 

çeşitli şekilde bu madde üzerinde durdular, ben 
fazla durmıyacağım. Fakat biraz evvel kabul 
ettiğimiz 25 nci maddeyle 26 ncı madde, birbi
rine uymıyan bir hale geldi. 26 ncı maddenin 
2 nci fıkrasında tadilât yapmak mecburiyetin
de kalıyoruz. 25 nci maddeye göre, köylü ister
se şehre gidip beyanamesini verecek. Bu beyan
namenin altına, 25 nci maddeye, «Bîuhtar bir 
tahkik etsin, gerçeklere uygun mu, değil mi; 
bir mükellefiyet kabul etsin ve kendisinden tek
rar sorsun, ondan sonra meşruhat versin, imza
lasın» şeklinde bir şey koymadık. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Komisyon o 
fıkrayı da geri aldı. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Yalnız imza
yı tasdik şeklinde. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Tamam. 
Yalnız imzayı tasdik şeklinde. 

Diğer bir konu olan ücret konusuna değin
mek istiyorum. Komisyonun teklifi, «150 lira 
kadar verebilir» şeklinde, son gelen tadil. «150 
lira verebilir» şeklinde bu teklif, kesin suretle 
beyan edilebilir. Hiçbir suretle hiçbir köyde, 
hiçbir tahdit, hiçbir tesbitle, hiçbir muhtara ve-
rilmiyecek bir takdir hakkını ihtiva etmekte
dir. Yani Maliye, hiçbir yerde yapılan tesbit 
sebebiyle, hiçbir muhtara kalkın da kolay ko
lay «verilebilir» sözünden yararlanarak ücret 
ödemez. Bu itibarla, muhtarlara yeni bir angar
ya getiren bu fıkranın değiştirilmesi ve onun 
yerine, 150 lira mı takdir ediliyor veya 250 
lira mı takdir ediliyor, «verilir» diye, kesin bir 
yön verilmesi iktiza eder. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, buyurun. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; ben söz aldım 
ama konuşmak ihtiyacım dahi kalmadı. Yalnız 
burada bir şeyi arz etmek istiyorum. 

25 nci ve 26 ncı madde; 25 nci maddede 
muhtardan bahsediliyor, 26 ncı maddede de ih
tiyar heyetinden bahsediliyor ve bunun üzerine 
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burada uzun boylu bir münakaşa açıldı, uzun 
boylu bir dedikodu mevzuuna girdik. 

Köylerde bu muhtarları seçerken, bâzı arka
daşlar dedi ki; «şu parti veya bu parti» arka
daşlar, köylerde muhtarları seçerken hangi par
tiye mensupbolursa olsun, en iyi adamları se
çerler rey kazanmak için. Eğer kötü bir adam 
seçilirse, hangi partiye mensubolursa olsun ka
zanamaz arkadaşlar. Köylü, çoluğunun çocuğu
nun muhtarın yanına rahat rahat gitmesini ve 
onun yanında her şeyini arz etmesini bilecek ve 
ona inanacak bir adamı seçerler. Yani af buyu
runuz arkadaşlar, köy muhtarlarını, köy heye
tini de o kadar hakir görmiyelim. 

Muhtar tek dereceli usule göre seçilir ve 
azaları da beraber seçilir. Çünkü, ben hiçbir 
köyde, bir köy odasında niza, gürültü yapıp, 
birbirlerine girmiş muhtarları görmedim. Hat
tâ, köylü onlara der ki; «Yahu bunu niye böyle 
yapıyorsun, ayıptır. Eğer imam gülerse, cema
ati kahkahadan alamazsınız. Siz ne yapıyorsu
nuz?» Yani köylüyü, seçilen muhtarı hakir gör
miyelim. Köylü, muhtarını çok isabetli seçer ve 
isabetli hareket eder. Hiçbir muhtarın da yüzde 
1 veya yüzde 2 suiistimal yapmıyacağma kaa-
niim arkadaşlar. Beyannamesini isterse muhtara 
verecek, isterse maliyeye götürecek. Bunlara, 
ikinci fıkra kalktıysa da, komisyon bir ilâve 
lütfetsin; hiç olmazsa bunlara senelik 100 -150 
veya 200 lira gibi bir ücret verelim. Çünkü, ka
sabaya gidip gelmek meselesidir arkadaşlar, 
bugünkü masrafı, bugünkü vaziyeti biliyorsu
nuz. Yani, muhtarlar da o kadar hakir değil. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Efendim, takrirleri okumadan 

ve takrir sahipleri saym milletvekillerine sor
madan evvel, Komisyonumuzun getirdiği 26 ncı 
maddeyi tadil eden metni, bir defa daha, çıkan 
fıkrasından sonraki halini okuyorum : 

Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri : 
Madde 26. — Muhtar ve ihtiyar kurulu, mü

kelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tesbit 
ettikten sonra ayrıca kendileri de bu beyanla
rın doğruluğunu tasdik ederler. 

Bu kanunda yazılı işler karşılığında; Mali
ye Bakanlığınca tesbit edilen esaslar dâhilinde 
ve yılda fert başına 150 lirayı geçmemek üzere 
köy muhtarlarına ve ihtiyar kurulu üyelerine 
ücret verilebilir.» 

(«Verilir» sesleri) 

BAŞKAN — «Verilebilir» efendim. Okudu
ğumuz bu. 

Sayın Salih Yıldız, takririniz var. Bu metin 
karşısında takririnizin; 26 ncı maddenin metin
den çıkarılmasını, tasarıdan çıkarılmasını... 

MEHMET SALİH YILDIZ (Van) — Bu şe
kilde maruzatta bulunmuştum. Takririm oylan
sın. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Birlerin takriri de aynı mahiyette. 
Saym Birler, takririniz oylansın mı efendim? 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Bir

likte oylansın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız da katıldıklarını 
ifade ettiler. 

Sayın Lûtfi Söylemez, sizin takririniz de 
aynı mahiyette. 

MEHMET LÜTFl SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Ben de Sayın Yıldız'ın önergesine katılıyo
rum. 

BAŞKAN — Siz de Saym Yıldız'ın takririne 
katılıyorsunuz. Hepsi aynı mahiyettedir. 

Sayın Başkanlığa 
26 ncı maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Van 

Salih Yıldız 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇlGÎ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp almmaraıası hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İlyas Kıhç, takririnizde... 

ÎLYAS KILIO (Samsun) — Kürsüde ifade 
edeceğim bir husus yoktur. Zaten Komisyon da 
iştirak etmektedir. Onun için oylanmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Oylanmasını istiyorsunuz. Feki 
efendim. 

301 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Muhtarlara, komisyonca, «Seyyanen 150 şer 

lira verilebilir» kaydının «verilir» olarak düzel
tilmesini ve ücretlerin de «muhtara 250 lira, ih
tiyar heyetine de 200 er lira verilir» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Samsun Zonguldak 
îlyas Kılıç Ahmet Güner 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALÎYE BAKAN IMESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, biraz önce değişen mad
denin sekliyle o madde nazarı itibara alınırsa. 
köylü vatandaşların hiçbirisi muhtara beyanda 
bulunmak istemezlerse bâzı köylerde, doğrudan 
doğruya getirip maliye dairesine beyannamele
rini verebilirler, sözlü olarak da beyanda bulu
nurlar. 

Bu takdirde, muhtarın ve ihtiyar heyetinin 
gördüğü bir hizmet kalmıyor. Sonra, biz bn 
parayı, gördüğü hizmete mukabil olarak ver
mek istiyoruz ve muhtar ile ihtiyar heyetinin 
üyelerinin her birine verileceğine göre, 150 şer 
lirayı da kâfi görüyoruz. 250 liraya çıkarılma
sını da doğru bulmuyoruz, «verilebilir» tarzında 
kalmasını da mâkûl buluyoruz. O bakımdan ar
kadaşımızın takririne katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet, 
Sayın Kıllıç'ın takririne katılmadıklarını gerek
çeli olarak izah ettiler... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — îki kısım ha-
linde oylansın. 

BAŞKAN — Canım, oylama esnasında mü
dahale edilir mi efendim? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Oylamanızın 
şeklinin düzgün olması için istirham edeceğim. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — «Verilebilir» 
ayrı, paranın ödenmesi ayrı. 

BAŞKAN — Efendim, metin nasıl yazılmış
sa öylle oya konur; birinci fıkra şu şekilde, ikin
ci fıkra şu şekilde olur. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 

buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Gelir Vergisi tasarısının 26 ncı mad

desinin 2 nci fıkrasının metinden çıkanflmasıni 
arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Bilgin Ali Uslu 
Bingöl Denizli 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, Komisyonun biraz önce 
verdiği takrir ile 26 ncı maddenin 2 nci fıkrası 
zaten çıkarıldı. 

ALİ USLU (Denizli) — Aynı, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geri mi alıyorsunuz efendim. 

ALİ USLU (Denizli) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Bilgin ve Sayın Uslu, bu 

sebepten dolayı takrirlerini geriye alıyorlar. 

Sayın Cevdet Akçalı, siz efendim. 
CEVDET AKÇALI (Adana) — Ben de tak

ririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı'da takrirlerini 
geri aldıklarını ifade ettiler. 

Sayın Nejat Çuhadar, takririnizi... 
NEJAT ÇUHADAR (Maraş) — Oylanması

nı istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. '* 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte odan tasarının 25 nci maddesi

nin aldığı son şekil muvacehesinde 26 ncı mad
denin tasarıda yer almasının lüzumu kalmamış
tır. Metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

M. Nejat Çuhadar 
Maraş 

BAŞKAN — Aynı mealdeki bir metni oyla
dığımız cihetle, tekrar oya arz etmiyorum efen
dim. Çünkü, Sayın Salih Yıldız ve katılan iki 
arkadaşının takrirleri de aynı mahiyette idi. 

Sayın Birler tarafından şu anda verilmiş bir 
takrir vardır, okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
26 ncı maddenin birinci fıkrasını aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İsmail Hakkı Birler 

Tokat 

Madde 26. — Muhtar ve ihtiyar kurulu, mü
kelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tesbit 
ettikten sonra, kendileri de beyanın mükellefçe 
huzurda yapıldığım tasdik ederler. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Sayın Birlerin takririnin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonca yeniden tedvin edilen 26 ncı 
maddeyi, okunan ve Genel Kurulun bilgilerine 
sunulan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Çeşitli hükümler 
Bina ve arazide zamanaşımı süresinin başlan

gıcı : 
Madde 36. — Beyan dışı kalan bina ve ara

zide zamanaşımı, bu bina ve arazinin beyan edil
mediğine idarece muttali olunduğu tarihten 
başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. 

VAHlT BOZATLI (Sivas) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bozatlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
36 ncı madde, müruru zamanın başlangıciy-

le ilgili yeni bir hüküm getiriyor. Vergilerde 
müruru zamanın ne zaman başlıyacağı, ne ka
dar müddet için devam edeceği hususunda, ha
len yürürlükte bulunan Vergi Usul Kanununun 
113 ncü maddesinin metnini kısaca arz etmek is
terim : 

«Zamanaşımı, süre gıeçmesi sebebiyle vergi 

alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükelle
fin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına 
bakılmaksızın hüküm ifade eder.» 

Yani zamanaşımını, âmme intizamı ile ilgili 
bir müessese olarak malî hukukumuz kabul et
miştir. Mükellef - haber alsın almasın - vergi 
dairesi kendiliğinden re'sen uygulaması iktiza 
eden bir müessesedir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımızın kanunun tü
mü hakkındaki konuşmaları sırasında bu mad
de için getirdikleri sebep, gerekçe şudur : 

«Birçok kimseler, halen yürürlükteki hü
kümlere göre, suiniyetle, bilerek vergi kaçırma 
yoluna gidiyor. Bunlar hakkında da mevzuatı
mızda, müruru zamanın işlememesi gibi bir mü
essese vardır ve bu yeni değildir» diyorlar. 

Şimdi ben kendilerinden sormak isterim; bu 
madde - ister suiniyetli ve isteres hüsnüniyetli 
olsun veya isterse her hangi bir ihmalin veya 
bilgisizliğin neticesi olsun - her hangi bir kimse 
vergisini zamanında beyan etmez veya ödeme
miş olursa; bu madde hükmüne göre, müruru 
zamandan istifade edemiyecektir; ilelebet her 
hangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın ver
gi mükellefi olarak ve vergisini vermemiş oldu
ğundan mahkemeye sevk edilecek, ceza görecek 
bir vergi kaçakçısı durumuna düşmüş olmakta
dır. Bu itibarla, âmme intizamını doğrudan doğ
ruya ilgilendiren ve vatandaşın sükûn ve huzu
ru ile ilgili olan böyle bir müessesenin değiştiril
mesi, doğru değildir. Bu müessese, af müessesesi 
gibi, bu müessese müruru zaman müessesesidir. 
Vatandaşa muayyen bir müddetten sonra ibra 
olduğunu, muayyen bir müddetten onra geçmiş 
8 - 10 yılın hesabını vermek gibi bir huzursuz
luk içinde kalmamasını temin eden bir müesse
sedir, bir zarurettir. Hukukta bu hatır için, şu 
veya bu görüş için, yeralmış bir müessese değil
dir. Bu madde ile müruru zaman müessesesine 
büyük ölçüde haksızlık ediyoruz; cemiyet için 
de bir nevi huzursuzluk getiriyoruz. 

Bu itibarla, bu maddenin tamamen metinden 
çıkartılmasını istirham ediyorum. Aksi halde, 
Sayın Komisyon ve Hükümet bu maddeye bir 
açıklık versinler. Hiç olmazsa, vergi kaçakçılığı 
yaptığı tahakkuk eden ve kasten vergi beyanını 
vermediği tebeyyün eden kimseler için böyle 
bir madde koysunlar. Hüsnüniyetli kimseleri bu 
maddenin içerisine almasınlar. 

Saygılarımı sunarım. 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, mad
deyi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Verilmiş bir tak
rir vardır. Madde, Sayın Ülker tarafından ve
rilmiş takrir ile beraber komisyona iade edil
miştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Vergi Dairesinin yardımı : 
Madde 37. — Köy muhtarının veya ihtiyar 

kurulu üyelerinin yeteneklerinin kâfi gelmemesi 
halinde muhtarlıklara Malliye Bakanlığının tes-
bit edeceği esaslar dâhilinde personel bakımın
dan yardımda bulunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GECÎCt KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 36 ncı 
maddenin metinden çıkarılmasını teklif ediyo
rum efendim. 

Bu «zamanaşımı» maddesini komisyona geri 
aldık ve bu suretle metinden çıkarılmasına da 
karar verdik. 

BAŞKAN — Madde ile birlikte olan takriri 
Başkanlığa gönderiniz. 

Takriri okutuyorum; Komisyon da beyanı 
ile bu takrire katılmış bulunuyorlar. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bina ve Arazi Vergisinde zamanaşımı süre

sinin başlangıcını idarenin ıttılâmdan başlatan 
madde, zamanaşımını fiilen ortadan kaldırmak
tadır. Zamanaşımı ve af, hukukun genel pren
siplerindendir. 

Toplumun huzuru bakımından her tonlumda 
vardır. Vergi hukukunda, anakanun olan, Vergi 
Usul Kanununun 113 ncü maddesi, «zamanaşı
mı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalk
masıdır. Zamanaşımı, mükelüefin bu hususta 
müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hü
küm ifade eder.» esasım getirmiştir. 

114 ncü maddesinde de, «Vergi alacağının 
doğduğu takvim yılını takibeden yılın başından 
başlıyarak, 5 yıl içimde tarh ve mükellefe tebliğ 
edilmiyen vergiler zamanaşımına uğrar.» esası 
vardır. Bu esastan uzaklaşılması için sebep yok
tur. 

Bu sebeple, 36 ncı maddenin kanun metnin
den çıkarılmasını öneririz. 

Sivas istanbul 
Vahit Bozatlı Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor. 
Sayın Hükümet, 36 ncı maddenin tasarıdan 

çıkarılmasına katılıyor musunuz? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 36 ncı maddenin tasarıdan çı
karılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Komisyon ve Hükümet katılıyor. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir evvelki kabul ettiğimiz 37 nci maddenin, 
şimdi bu çıkan madde sebebiyle 36 ncı madde 
olarak, yani madde numarasının 36 olarak de
ğiştirilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bundan sonraki madde numaraları buna gö
re okunacaktır. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Vergi Usufl Kanunu hükümlerinin uygulana

cağı : 
Madde 37. — Bu kanunun hükümleri mah

fuz kalmak şartiyle Vergi Usul Kanununun bu 
kanuna aykırı olmıyan hükümleri bu kanun 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Madde hakkında bir takrir vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 37 nci mad

desinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

«31 nci maddede adı gecen memurlar, bu ka
nunun tatbikatında Vergi Usul Kanununa göre 
vergi inceleme yetkisini haizdir.» 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen

dim? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
— 304 — 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Sayın 
Aygiin tarafından verilen takrire katılıyorlar. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Komisyon, takrire filhal katılıyor mu
sunuz pfendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Filhal katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldıklarını 
beyan etmektedir. 

Maddeyi bu kabull şekli ile oylarınıza arz 
edivorum. Ka/bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum : 
Vergi hasılatından verilecek paylar : 
Madde 38. — Emlâk Vergisi hasılatından il 

öz*l idareleri ile belediyelere aşağıdaki esas ve 
ölçülere göre pay verilir. 

1. Belediye sınırlan içindeki, arazi ve bina
lardan alman Emlâk Vergisi hasılatının % 30 u 
özel idarelere, % 50 si belediyelere, 

2. Belediye sınırlan dışındaki, arazi ve bi
nalardan alman Emlâk Vergisi hasılatının 
% 70 i özel idarelere, 

ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen savın üve? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, buyurunuz 
efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bir noktayı arz etmek için söz aldım. Yakı
lan bu son derişiklikle 38 nci madde, birinoi 
fıkrasında, «Belediye sınırlan içindeki, arazi 
ve binalardan alman Emlâk Vergisi hâsılatının 
% 30 u özel idarelere, % 50 si belediyelere,» di
ye bir hüiküm getirilmektedir. 

Şimdi, belediyelerin bugünkü imkânlan çok 
kıttır. Bunu söylemeye dahi lüzum görmüyo
rum. Belediye kendi bünyesinde, kasabada ve 
büyülk şehirlerde hizmet yaparken gelire muh
taçtır. Belediye hudutlan içerisinde bulunan 
arazi ve binalardan alman verginin bir kısmının 

özel idareye, bir kısmının da Hazineye kalması, 
elbette bir açıdan sakıncalıdır. Bu belediye pa
yının hiç olmazsa, yüzde 70 e çıkanlması ve di
ğer özel idare hissesinin yüzde 15 de tutulması 
ve kalan kısmın da Maliyede kalması faydalı 
olur, kanaatindeyim. 

İkinci fıkrasında zikredilen vergiler olarak, 
Emlâk Vergisi, Arazi ve Bina Vergisi vardır. 
Bunun yüzde 70 ini özel idarelere hak tanımak
tadır. Şimdi, bu bir açıdan doğrudur ve fayda
lıdır. Elbette, valilerin emrinde olan bu para, 
çeşitli ölçülerde, çeşitli yollardan sarf edilmek
tedir. Ama, bu para ile köyde de bâzı hizmetler 
yapılmaktadır. 

Bu balamdan bir Önerge veriyorum, öner
gemin kabulünü rica ederim. Zaten önümüzdeki 
zaman içinde gelecek olan Belediye Gelirleri 
Kanununda da bir ölçüde bu belediye gelirleri 
artınlacaktır. Ama, hiç olmazsa belediye hudut
lan içerisinde bulunan arazi ve binalardan alı
nacak vergilerin büyük bir kısanının belediye
lere bırakılması faydalı olur. 

ıSaygılanmla. 
BAŞKAN — Sayın Ali Uslu, buyurunuz 

efendim. 
ALİ USLU (Denizli) — Sayın Başkan, kıy

metli arkadaşlanm; 
38 nci madde haline, eski 39 ve 40 nci mad

de hakkında arkadaşlarımızla beraber iki ta
ne önerge takdim etmiş bulunuyoruz; birinci 
önergemizde evvelâ izahı, sonra da maddeye 
metih şeklinde verilişi hususunu belirttik. 

Burada vaktinizi almamak şartiyle kısaca 
izah etmek mecburiyetini hissettim. 

Şimdiye kadar kabul buyurulan maddelerle, 
Emlâk Alım Vergisi nerelerden, ne miktar alı
nacak mevzuu halledilmiştir. Şimdiki 38 nci 
madde ile ise, bunlar nerelerde ve ne şekilde 
sarf edilecek, yani pay edilecektir, meselesine 
gelinilmişjtir. 

38 nci maddenin 1 nci fıkrasında, pay şu 
şekilde yapılmaktadır : 

Yüzde 30 u özel idarelere, yüzde 50 si beledi
yelere; geri kalan yüzde 20 si de, gerek gelir 
makaadiyle ererek cibayet masraflannı karşıla
mak maksadiyle Hazineye, yani Maliyeye kal
maktadır. 

2 nci fıkrada ise: beledive sınırlan dışında 
olan flmlâfc ve araai için yüzde 7t) i r>*el Hare
lere, yüzde 30 u da Maliyeye kalmaktadır. Ma-
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liyeya kalan pay, bundan evvel yüzde 20 iken, 
burada yüzde 30 olmaktadır. Tesbit ve kabul 
buyurulan usullere göre, belediye sınırları içi 
ile köyler arasımda cibayet bakımından mühim 
bir masraf da olmıyacaiktır. 

Köy sınırları içinde - belediyede olduğu gi
bi - arsa, bina ve arazilerden köylere de hisse 
ayırmak mecburiyeti varıdır. Her ne kadar; Yol -
Su - Elektrik ve Köy İşleri Bakanlığı, yani 
Devlet eli ile bu köylere hizmet gitmekte ise de, 
elektrik, su, yol, köprü ve sair yapımlar dola-
yısiyle - hepimizin de bildiği ve uzun şikâyet 
mevzuu olduğu gibi - akaryakıt, mazot parası 
veya köye gelecek elektrikte 1/3 olarak 30 000 
ilâ 100 000 lira arasmlda değişen bir iştirak 
hissesi istenmektedir ve alınmaktadır. Bu para
nın tedariki, Köy Kanununa göre yapılamamak
tadır. Çünkü, Köy Kanunu ile salma 20 lirada 
dondurulmuştur. Ne yapılmaktadır? Kanuna 
uymadan, muihtarlar büyük bir gayretle, ya ma
lını mülkünü, yani köy mallarını satmakta veya 
köylüye usulsüz olarak büyük salmalar sal
makta ve bu da elbetteki rica ile temin edil
mektedir. 

Binaenaleyh, Yol - Su - Elektrik'in Devletin 
hizmetleri dışında, köylerin mecburi hizmetle
rimde harcanılmak ve bir fon teşkil etmek su
retiyle 1 nci fıkrada olduğu gibi, 2 nci fıkrada 
da. köy sınırları idinde elde edjlen hasılattan 
yüzde 20 köylere bırakmak, böylelikle köy hiz
metlerini - ama mecburi hizmetlerini maaş ve 
saire seklinde değil - yürütmekte büvük bir des
tek olacaktır ve bu kanun adaleti ve verimli 
hizmet bakamından da lüzumlu bulunacaktır. 
Esasen daha evvel yetkili arkadaşlara da arz 
ettifli gibi. bundan evvelki 25 veya 26 nci mad
delerde bahsedilen muhtarlara, ihtiyar heyet
lerine ücret vermeye fazla lüzum da kalmıva-
caktır. Oünkü köy muhtarı kendi sının içinde 
alman Emlâk Veresinden kendilerine de hisse 
avn1a',.ao,ına kaani olduğu anda kendisinin vor-
gunluö'nna ve masrafına bakrmyacak. köve hiz
met >?,fi'*'i'*"nifis{ in.in seve SPVR KH va^ifpvî vana,-
CP.k+.ıı». A v n i ^amn.nda ÎS+.ÎVC»V+.OTI h i s s e n,lq,f»a,»ı 
İoin o to - Von+roln d a TVP *Z P"n««+-Arwft -ne d e ç o k 

gösterme bakamından saklamış olacaktır. 

Bu sıralarda hepimizin malûmu olduğu gibi, 
köylere süratle elektrik gitmektedir, hattâ, hat
tâ küçük barajlar, kanallar, sulamalar diye bü-
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yük masraflar gerektiren hizmetler cari olmak
tadır. Yüne aldığımız malûmata ve bilgiye göre; 
yalnız köy elektrikleri için 1/3 alman hisseler
den Köy İşleri Bakanlığı halen 103 milyon ala
caklı bulunmaktadır. 103 milyon tahsil edilebil
diği, halde bu şekilde tahsil edilebildiği halde da
ha, 1 500 hattâ 2 000 köyün elektriği ve buna 
mümasil diğer hizmetleri de yapılacak demektir. 

Binaenaleyh, biz arkadaşlarımızla beraber 
gayet mâkul, âdil, vergi adaletine uyan bir tek
lif getirdik. Şu saatten sonra Heyetinizi meş
gul etmek niyetinde değilim. Takrirlerimizde 
kısaca bahsettik. Kabulünün iltifat görmesini 
dileriz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Getirilmiş olan bu madde gayet yerinde bir 

maddedir. Hiçbir şekilde tadil kabul etmez. Zi
ra burada Maliye, belediye ve il genel meclisi 
için bir tahsildarlık yapmaktadır. Elbette biraz 
da kendisine alacak. 

Burada belediye hudutları içinde almandan 
il genel meclisine veriyorsa şu bakımdandır; 
biliyorsunuz ki, ilkokulların yapımı il genel mec
lisine aittir. Köylerimizde vatandaşa taş getir, 
kum getir deriz, ama şehirde hiçbir şey diyeme
yiz. Bu bakımdan şehir içinde yani belediye 
hudutları içinde alman paradan il genel mecli
sime vermek lâzımdır ki, köye yolu, okulu, su
yu götürebilsin. Bu bakımdan madde yerinde
dir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Vazgeç

tim, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Önder, buyurun. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Müsaade eder

seniz yerimden arz edeyim efendim. 
Şimdi personel kanunu tasarısı kanunlaştığı 

takdirde kasaba belediyeleri kendi müstahdem
lerine, memurlarına, muhasebecilerine hattâ baş
kanlarına dahi ödiyecekleri parayı bulamıya-
caklardır. Bütçeleri malûmdur. Bu itibarla biz 
bir takrir verdik; bir ölçü içerisinde kasaba be
lediyelerine de bir pay ayrılmasında fayda var
dır. («% 50 ayrıldı» sesleri) Ben şu bakımdan 
% 50 yi kabul edemiyorum; belediye sınırlan 
dışındakilerden de alsın. 
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BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Alaca, buyurun. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muh

terem arkadaşlar, muhterem Başkanım; 
Bu kanun ile kabul edilen bâzı hükümlere 

göre; bugün köy tüzel kişiliğine ait birçok 
gayrimenkullere daimi bir muafiyet tanınmıştır. 

Sonra köylüye müteallik birçok gayrimen-
kullerde de geçici muafiyet tanınmış, sonra kü
çük çiftçi muafiyeti de kabul edilmiştir. 

Şimdi, arkadaşlarımız mazur görsünler, he
pimiz köylüyüz. Bendeniz de köylüyüm, ama bir 
köylü edebiyatı yaparken bir de Türkiye Cum
huriyetinin bir Devlet olduğu mefhumunu da 
göz önünde bulundurmak lâzımdır. Bugün, Tür
kiye Cumhuriyetinin umumi kalkınmasına hâ
kim olan bir plân esası mevcuttur. Türkiye Cum
huriyetinde, mahallî idarelerden bağlıyarak 
umumi muvazeneye dâhil müesseselerinin heyeti 
umumiyesinin kalkınma mevzuunda bağlı bu
lundukları bir esas mevcuttur; o da; Plânlama
dır. 

Şimdi, bugün gerek Emlâk ve gerek Arazi 
Vergisi ile tahsil edilecek gelirin % 30 u özel 
idarelere, % 50 si belediye ve Hazine verginin 
cibayeti ile vazifeli bulunduğu cihetle tabiî bir
çok masrafları da yapıyor, buna karşılık % 20 
si de Hazineye kalıyor. 

Bugün bir de % 20 pay köye ayırdığımız 
takdirde Devletten ziyade bir yeniçeri ocağına 
çevirmiş olacağız. Şimdi arkadaşımız diyorlar 
ki; «Köylüye de % 20 bir şey ayıralım.» Bu ca
iz değildir ve esasen köy kalkınmasını doğrudan 
doğruya bir taraftan Devlet uhdesine almış, di
ğer taraftan da mahallî idareler uhdesine al
mıştır. Tahsisi varidat da olmaz tabiî. Bu itibar
la madde metninin kabulü daha muvafık olur. 
Lehindeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

Takrirler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi Kanununun 38 nci madde 

1 nci fıkrasında zikredilen Emlâk Vergisi hası
latından belediye payının % 70 e çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Sayın Başkanlığa 
Muhtar ve ihtiyar heyetleri vasıtasiyle köy

lerde oto - kontrolü sağlamak, müessiriyet ve 
verimi artırmak, aynı zamanda köyler ana ve 
mecburi hizmetlerinin görülmesinde gelir kay
nağı teşkil etmek üzere, Emlâk Vergisi kanun 
tasarısının, Geçici Komisyon değiştirisinin 39 
ncu maddesini teşkil eden, Hükümet Teklifi
nin 40 nci maddesinin 2 nci fıkrasında deği
şiklik ve ilâve yapılmasını; köy sınırları için
deki arazi ve binalardan alınacak Emlâk Ver
gisi hasılatından % 20 sinin «köy idaresine öde
nir» ilâvesinin yapılması ile özel idarenin hası
lattan istifadesinin % 60 a indirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Denizli Adıyaman 
Ali Uslu M. Zeki Adıyaman 
Balıkesir Tokat 

İbrahim Aytaç Mehmet Kazova 
Hakkâri İsparta 

Ahmet Zeydan Ali İhsan Balım 
Muş Bingöl 

Nimet Ağaoğlu Mehmet Bilgin 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 38 nci 

(Hükümet tasarısında 40 nci) maddesinin, daha 
önce verdiğimiz önergede gösterdiğimiz sebep
le, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve kabulü
nü arz ve teklif ederiz. 

Denizli Bingöl 
Ali Uslu Mehmet Bilgin 

Vergi hasılatından verilecek paylar: 
Madde 38. — Emlâk Vergisi hasılatında il 

özel idareleri ile belediye ve köylere aşağıdaki 
esas ve ölçülere göre pay verilir. 

1. Belediye şuurları içindeki arazi ve bina
lardan ahnan Emlâk Vergisi hasılatının % 30 u 
özel idarelere, % 50 si belediyelere, 

2. Belediye sınırları dışındaki arazi ve bi
nalardan alınan Emlâk Vergisi hasılatının 
% 601 özel idarelere, 

ödenir. 

Her köy sınırı içinde alınan Emlâk Vergisi 
hasılatının % 20 si o köyün hakkı olarak mec
buri hizmetlerinde kullanılmak ve vali ve kay
makamlar emrinde olmak üzere özel idarelerde 
açılan özel bir fon hesabına yatırılır. 

— 307 — 
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Sayın Başkanlığa 
38 nci maddenin 1 nci fıkrasının nisbetinin 

şöyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Vergi hasılatının % 15 i özel idarelere, 

% 65 i belediyelere» 
Ahmet Güner 

Zonguldak 

Sayın Başkanlığa 
Belediye sınırları dışında kalan arazi ve bi

nalardan alınacak vergilerin % 10 unun kasaba 
belediyelerine bırakılmasını arz ve talebederiz. 

izmir Samsun 
Kemal Önder Nihat Kale 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, tüm takrirlerin üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bitti efendim. Takrirleri oylı-
yacağız şimdi. 

Takrirleri sıra ile birer birer okutup oylıya-
cağız. 

(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-

MAN GÜLER (Çanım) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil'-

in takririnin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınması
nı kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Denizli Milletvekili Ali Uslu ve arkadaşla
rının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 
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(Denizli Milletvekili Ali Uslu ve Bingöl Mil
letvekili Mehmet Bilginin önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-

MAN GÜLER (Çorum) —Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu

nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kaouı etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Komisyo

na izahımdan sonra sormanızı rica edeceğim. 
BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. 

Belki kabul buyururlar. 
Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Buyurun kısaca izah edin. Sizin izahatınız 

Hükümet ve Komisyona değil, Genel Kurula, oy 
verecek arkadaşlara olacak. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Aziz ar
kadaşlarım; önergem okunduğu zaman bâzı ar
kadaşlarım, «O...» falan dediler. Ama anlayışla 
burada bu verginin çıkmasını istiyorsak, lütfe
din izahıma iltifat buyurun. 

Bugün, tatbikatta bu toplanan vergiler özel 
idare emrine verildiği zaman, vilâyetin valisi 
ile, genel meclis üyelerimiz toplanıyor, belediye
lere en az % 40 yardım yapıyor. Eğer lütfeder
seniz, belediye hudutları dahilindeki köylerden 
ve binalardan toplanan bu gibi vergilerin % 65 
ini belediyelere verirsek, tekrar özel idareyi 
rahatsız etmez bir, birbirinizle partizanlık yapı
yorsunuz diye bir münakaşayı kesmiş oluruz 
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iki, her köydeki vatandaş bu vergiyi verirken 
kendi belediyesiyle beraber işbirliği yapar üç. 
Ama eğer lütfetmez ve derseniz ki, iktidarda 
hangi parti olursa olsun valileri ile partizanlığa 
devam etsin, kendisinden olan belediyelere yar
dım etsin, o zaman önergemi geri almaya hazı
rım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınıp, alın
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dik
kate alınması hususunu kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(İzmir Milletvekili Kemal Önder ve Samsun 
Milletvekili Nihat Kale'nin önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. 

Takririn dikkate alınıp alınmaamsı hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon ve Hükü
met katılmıyor Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kesirler : 
Madde 39. — Emlâk Verigsinin hesaplan

masında 50 (dâhil) kuruşa kadar olan vergi ke
sirleri atılır; 50 kuruştan fazla olan kesirler li
raya çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Son hükümler 

Kaldırılan hükümler : 
Madde 40. — Aşağıda yazılı kanunlarla di

ğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler 
kaldırılmıştır : 

1. 4 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina 
Vergisi Kanunu ile 1996, 2413, 2870, 2898, 4873, 
5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı 
kanunlar ile ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 
5453 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin 
(b) fıkrası, 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü ve 
4040 sayılı Kanunun 489 sayılı Kanunla değişik 
31 nci maddeleri ile 5237 sayılı Kanunun 4 ncü 
ve 5419 sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri, 

2. 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanunu ile 2567, 3585, 3726, 4699, 

5650, 6255, 483 sayılı kanunlar ile ek ve tadilleri 
ve 3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı Kanunla de
ğişik 86 ncı maddesinin Arazi Vergisi muafiyeti 
ile ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi, 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 51, 
53 ilâ 62, 77 ve 78 nci maddeleri. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
bir takrirle 5354 olarak yazılmış bulunan kanun 
numarasının yenlış yazıldığı, 5453 olarak tas
hihi gerektiği beyan edilmektedir, öyle değil 
mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Doğru okundu Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, biz tashihli okuduk Bu 
suretle takririnizin oylanmasına lüzum yok. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunla yürürlükten 
kaldırılan kanunlardaki geçici vergi muaflı
ğından faydalanan veya faydalanması icabeden-
lerin muflıkları saklıdır. Bu hüküm bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşası tamam
lanan binalar hakkında uygulanmaz. 

Bu kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasın
daki geçici muaflık hükümleri, bu kanunun yü
rürlüğü tarihinden önce muaflıktan faydalan
mamış binalar hakkında da ve bunların inşala
rının sona erdiği yılı takibaden 10 yıllık dev
renin 1 . 3 . 1971 den sonra kalan kısmı için uy
gulanır. 

BAŞKAN — Komisyonca geçici madde 1 in 
tadili hakkında bir teklif gelmiştir efendim. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi kanun 

tasarısının geçici 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim, 

Komisyon adına 
Abdurrahman Güler 

Geçici madde 1. — Bu kanunun 5 nci mad
desinin (a) fıkrasındaki geçici! muaflık hüküm
leri; gerek bu kanunun yürürlüğü tarihinden 
önce muaflıktan faydalanmamış binalar haMan-
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da, gerekse 1837 sayılı Kanunun 491 sayılı Ka- I 
nunla değişik 4 ncü maddesi gereğince 5 ve 10 
yıllık geçici muafiyet almış binalar hakkında 
da, bu binaların inşalarının sona erdiği yılı ta
kibe den 10 yıllık devrenin 1 . 3 . 1971 tarihiın-
'den sonra kalan kismı için uygulanır. (Ancak, 
28 . 2 . 1970 tarihine kadar tarhı gereken bina, 
buhran ve savunma vergileri, mezkûr tarihe ka
dar mer'i olan kanun hükümlerine göre tarh, 
tahakkuk ve tahsil olunur.) 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Tadil teklifine 
Hükümet?.. Katılıyor. 

Komisyon teklif ediyor, Hükümet katılı
yor. 

Takririn dikkate alınması hususunu oyları
nıza arz edeceğimi. Kabul edenler... Kabul etni^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 

FOhal Komisyon ve Hükümet katılmış bu
lunduğu cihetle tadil şekli ile geçici 1 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edlmfritir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar olan devre ile ilgili tarh, 
tahakkuk ve tahsil muamelelerinin, Bina ve 
Araz* Vergfoi kanunu ile Vergi Usul Kanunu 
ve bunların ek ve tadilleri hükümleri gereğince 
özel idareler tarafından yapılmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Geçici 2 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edfflmiştir. 

Geçici 3 ncü madde ilâvesine mütedair ge
rek Komisyon, gerek Sayın İstanbul Milletve
kili Nuri Eroğan tarafından verilmiş teklifler 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün metne geçici 3 ncü mad

de olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

Geçici madde 3. — Bu kanunun neşri tari
hinden itibaren 6 ay içimde, birikmiş bina ve 
arazi vergilerimi âzami iki taksitte ödiyenlerden 
gecikme zammı veya cezası alınmaz. Ancak, ta
ahhüdüne rağmen zamanında bahis konusu ver
gileri ödemiyenler bu hükümden istifade ede

mezler, bunlardan eskiden tahakkuk ettirilmiş 
olan zam ve cezalar aynen alınır. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi Kanun 
tasarısına geçici 2 nci maddeden sonra aşağıda 
yazılı metnin geçici 3 ncü madde olarak eklen
mesini arz ve teklif edericn. 

Komisyon Adına 
AlbdurraJhman Güler 

Geçici madde 3. — 28 . 2 . 1970 tarihine 
kadarki dönemlere aidolarak tahakkuk edip de 
bu kanunun yürürlüğe gördiği tarihe kadar tah
sil edilmemiş Bina, Burhan, Savunma ve Arazi 
Vergisi borçlarının Kanunun meriyetinden iti
baren geçecek ilk ikinci ay sonuna kadar tama
mını ödiyenlerin, Vergi cezası ve gecikme zam
larının % 90 ı, ikiaıci iki ay sonuna kadar tama
mını ödiyenlerin vergi cezası ve gecikme zam
larının % 80 i ve üçüncü iki ay sonuna kadar 
tamamını ödiyenlerin vergi cezası ve gecikme 
zamlarının % 70 i affedilir. 

Bu devreye taallûk eden vergilerden ihtilaflı 
bulunanlar (Kanunun meriyetinden sonra ihti
laflı hale gelenler dâhil) ödeme süresinin baş
ladığı tarihten itibaren ikişer aylık süreler içe
risinde tamamen ödendikleri takdirde birinci 
fıkrada açıklandığı nicbette aftan faydalanır
lar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; ben öyle tahmin ediyor
dum ki ve tatbikat da onu gösteriyordu ki, Ma
liye Bakanlığına yeni bir zihniyet gelmiş. Te
ferruattan, pürüzden, çelişmelerden muarra 
yepyeni kanunlar ve hükümler getiriliyor. Ama, 
baktık ki şimdi karmakarışık bir hüküm getiri
yor. % 90, % 80, % 20; tarihler, hesaplar ve 
saire ki, karman çorman bir iş çıkaracak ken
di' başlarına. 

Benfrn getirdiğim husus şu: Bunu bir kere 
niçin getiriyorum, onu arz edeyim. 

Şimdi, bu bir teşvik olacaktır. Vergi ceza
sından ve gecikme zammından vatandaş kurtul
mak için getirip bunu ödiyecektic. 

Neden iki taksitle olacak? Zira bâzıları o 
meblâğa yükselmiş ki bir taksitte ödemesi güç. 
Altı aylık bir müddet koyuyoruz. Bunun ne-
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demi de, Personel Kanunu ile ilgilidir. Zira, 
Bunların birçoklarının mahdut gelirli memur 
vatandaşlar olması ve ödiyememiş bulunmala
rıdır. Bu hususları dikkate aldım ve o yüzden 
metnin bu şekilde tedvinine lüzum gördüm. 
İltifat görmesini istirham eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Güner, buyurunuz. 
Başka görüşmek istiyen var mı? 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Efendim, 

ben komisyondan sonra görüşmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; böyle bir af teklifi fikri 
Sayın Nuri Eroğan arkadaşımızdan gelmiştir, 
fikir onundur. Yalnız, komisyona bu arkadaşı
mızın takriri geldiği zaman, bâzı sakıncaları
nı kanun tekniği açısından gidermek mıaksa-
diyle, daha teferruatlı bir takriri, komisyon 
tarafından muaf bulunduğu için, ikinci bir 
takriri vermek mecburiyetinde kaldık. 

Sayın arkadaşımızla birleşmediğimiz tek 
husus şudur : Arkadaşımız altı ay içinde vergi 
borcu ödendiği takdirde gecikme zammı ve 
cezalarının tamamının alınmamasını takriri ile 
öngörmektedir. Biz ise, bunu muvafık görme
dik. Çünkü, vergisini zamanında ödiyen vatan
daşlarla ödemiyenler arasında mutlaka bir 
fark bulunması adalet yönünden doğru olacağı 
kanaatini taşıdık. Ve biz dedik ki; bu 6 ayı da 
taksitlere bölelim M, özel idare alacağını daha 
kolay ve daha rahat alabilsin. Kanun yürür
lüğe girdikten sonra ilk ikinci ayda vergi bor
cunu ödiyen kişilerden cezalarının yüzde 90 ı 
effedilsin dedik, yani yüzdo 10 bir fark, ödi-
yenle ödemiyen arasında kalsın, dedik. 2 nci 
iki ayda ödiyenlerden yüzde 80 i affedilsin, 
yüzde 20 kalsın, 3 ncü ayda da yüzde 70 i 
affedilsin yüzde 30 u kalsın, dedik. 

önergemiz kabul edildiği takdirde adaletli 
olacaktır. Aksi takdirde Devlete olan borcunu 
sadakatle zamanında ödemiş vatandaşla ödeme
miş olan vatandaş arasında fark kalmıyacaktır. 
Bu da adalete uygun düşmez. Bu bakımdan 
bizim önergemiz daha muvafıktır, ama fikrin 
aslı Sayın Eroğan'a aittir. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilderi; af bir atıfettir, 
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rejim değişiklilerinde umumi aflar çıkarılır, 
Bu bir rejim değişikliği getiren kanundur. Re
jim değişikliği sebebiyle çıkarılan afta idam 
cezası olanın bacağını keselim, 20 sene olanı 
şöyle yapalım, kulağını keselim gibi bir hü
küm getirilmez. Ya affı tam yaparız, yahut da 
yarım yaparız. 

Ne kazanır Maliye yüzde 10 ile? 
Efendim, vaktinde ödemiş olanlarla ödeme

miş olanlar arasında bir fark olsun kabul, ama 
rejim değiştiriyorsunuz siz, yapın bu atıfeti, 
kurtarın bu yükten vatandaşları. Saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamamcıoğlu. 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Cezalı ödemiş olanlara gecikme zamları 
iade edilecek mi? 

BAŞKAN — Böyle bir iade düşünülüyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Hayır efendim, böy
le bir düşüncemiz yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı buyurunuz efen
dim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; bu ek madde hakkında kı
sa bir maruzatta bulunacağım. 

Konu şu : Af düşünen arkadaşım; «bir 
önemli değişiklik - bunu rejim olarak ifade etti
ler veya reform olarak ifade edelim - olduğunu, 
binaenaleyh, eski kanunlara göre, Devletin çe
şitli uygulamaları nedeniyle veya vatandaşın 
içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle borçları
nı ödiyemediğini, bundan cezaya mâruz kaldı
ğını» söylediler. Bu itibarla - M, affın gerekçe
si gerçekte budur - toplum eğer bir suçun iş
lenmesinde biraz katkıda bulunmuşsa, toplum 
bu katkısını kabul eder, buna biraz da ben se-
beboldum der o halde vatandaşı affetmem ge
rekir der, affın gerçek nedeni budur. 

Ben, sayın arkadaşımın izahından tatmin ol
madım. Hakikaten şu Arazi Vergisi, Emlâk Ver
gisi konusunda uyguladığımız eski kanunlara 
göre birçok kimselere, zamanında vergisini ödi-
yemiyen, cezalı olarak ödemek mecburiyeti kar
sısında biz toplum olarak mevcut mevzuatımız 
itibariyle veya memurlarımızın kifayetsizliği 
nedeniyle sebebolduksa o takdirde kendileriyle 
af konusunda beraber olmak mümkün. Fakat 
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şu yeni kanun kanımca bir defa birçok konuda 
yeni vergi müesseseleri getiriyor, yeni ölçüler 
getiriyor, ama sanıyorum daha evvelki kanun
lardan çok daha ağır bir sonuç getirmiyor. Bil
hassa geçmiş uygulamalar tamamiyle, bilhassa 
özel idare malları için, bu hususa dikkatinizi çek
mek isterim, öyle zannediyorum ki, en az 20 se
ne, 10 sene evvelki rayiçler uygulanıyor. Bun
lar doğru dürüst zamanın fiyatlarına intibak 
ettirilmiş değil. Sonra, af uygularken bir de ge
leceği düşünmek lâzım. Acaba uyguladığımız af 
bir suimisal, bir kötü misal olur mu? Yani mü
kellefi, nasıl olsa yakın zamanda bir af çıkar, 
ne diye vergimi ödiyeyim, ödiyen kimse akılsız
lık etti seklinde bir kanaate götürür müyüz? 
Bunlar çok önemlidir. Af konusunda çok dik
katli olmak mecburiyetindeyiz. Ratrivrele, vergi
sini sırf ödememiş olmak için, sırf Devlete olan 
borcunu ödemenin faziletini idrak etmemiş bir 
kimseye bir nevi bir af getirip ona bir rüehani-
yet vermek, ona, bir nevi, kabul edeceğimiz bu 
ek madde ile yaptığı bu işten dolayı mükâfat 
vermek, kanunlarımızın gelecekleri için iyi bir 
örnek olmaz ve mükelleflerin kobayca vergi öde
melerini, bir nevi, kabul edeceğimiz su bir iki 
cümleden ibaret madde ile engellemiş oluruz. 

Kanaatimiz budur. Böyle bir yola gidilmesi
nin kesin zaruretine henüz sahidolmuş ve kana
at getirmiş değiliz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Fikir ve kanaat Sayın Nuri 
Eroğan'dan geldiği cihetle evvelâ takririni bir 
defa daha okutup oylarınıza arz edeceğim. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın arka

daşımın konuşması iki hususa inhisar etmekte
dir. 

1. «Affın umumi prensipleri, bir daha çı
kar nasıl olsa» Bu bütün aflar için söylenebile
cek lâftır, bunu cevaplamaya sebep ve lüzum 
yok. 

2. «Şayet âmme bu sucun işlenmesinde ken
disini biraz kusurlu görürse bu affa gidilir.» 
diyor, doğru. 

Nereye giderseniz gidin, özel idarede sıkın
tı ile karşılaşırsınız. Vatandaş, lanet olsun, ce
zalı olsun ben bunu sonra ödiyece«rim, bu sıkın
tıya ben katlanamam, der ve sreri döner. 

Getirilen bu teklifimde, Hazinenin de menfa
ati var. Vatandaşı ödemeğe teşvik edecektir. 

Bu yüzden tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için 
özür diler, teklifime iltifat buyurulmasını tekrar 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, fikir Sayın Eroğan'
dan olduğu cihetle takririn de önce verildiği ka
nısına Başkanlık varmıştır. O sebeple onun tak
ririni evvelâ oya koymak suretiyle geçen seferki 
itirazlarına bu sefer ikinci olarak mâruz kalmı-
yalım. 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm takriri 
bir daha okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Corum) — Efendim, tatbikatta 
daha kolaylık sağlamak maksadiyle izahlı tak
rir vermiş bulunuyoruz. Bu bakımdan arkada
şımızın takriri tatbikatta zorluklar çıkarır en
dişesiyle üzülerek katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katjlyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, prensip 
itibariyle katıldıklarını, fakat tatbikat bakımın
dan katılamıyacaklarmı ve bu sebeple de Komis
yonun bir takrir getirmiş olduğunu ifade buyur
dular. 

Geçici 3 ncü maddenin tasarıya eklenmesine 
mütedair olan Sayın Nuri Eroğan'in takririnin 
kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun takririni tekrar okutuyoruz. 
(Komisyon adına Abdurrahman Güler'in tak

riri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet bu teklife katılıyor 

mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. 

Geçici 3 ncü maddenin tasarıya okunan şekli 
ile ithali hususunu oylarınıza arz ediyorum Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıya, aşağıdaki geçici 

4 ncü maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Komisyon adına 

Abdurrahman Güler 
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«Geçici madde 4. — 1970 yılında Emlâk Ver-
.gisi uygulamasiyle ilgili her türlü giderlere har
canmak üzere 1970 yılı Bütçe Kanununun Ma
liye Bakanlığı kısmının 14.000 nci bölümüne 
14.469 numaralı (Diğer giderler) maddesine ge
rekli ödeneği kaydetmeye veya bu tertibe aynı 
maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-

yen sayın üye?.. Yok. 
Geçici 4 ncü madde olarak Komisyonca vâ

ki teklifin tasarıya ithali hususunu oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 41. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 42. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının lehinde, aleyhinde söz isti-
yen sayın üye?.. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Aleyhinde. 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Ben de aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz ve Sa
yın Vahit Bozatlı aleyhte söz almış bulunmakta
dır. En önde Sayın Yılmaz, buyurun. 

Bir lehte, bir aleyhte söz vereceğim efendim. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — ' 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Tarih boyunca hükümetlerin başı derde gir

diği zaman dirayetli maliye bakanları hükümet
lere gelir kaynakları temin zımnında ahenkli 
kanunlar, kaideler vazetmişlerdir. Bu görül
müş hâdiselerdir. Fakat bizim bu görüştüğümüz 
kanun sebebiyle vatandaştan alınacak vergiler 
ve bu kanunun derpiş ettiği kaideler, gerçi ta
sarı tümü itibariyle Hükümet tarafından gelmiş-
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tir, ama bunun vebali de eğer neticede tatbika
tından bir fazilet doğacaksa fazileti de büyük 
bir kısmı itibariyle Maliye Bakanının hissesine 
aidolacaktır. 

Biz bir kaide bilirdik; Devlet bir elden ve
rir, bir elden alır. Fakat kabul edilen bu ta
sarı, Hükümetin, bir elden verdiğini dört elden 
vatandaşın cebinden, memurun cebinden, köylü
nün kasasından tekrar çekecek niteliktedir. Bu 
tasan köylü ve vatandaşın bütçesi, ekonomik 
durumu, sosyal şartları, Türkiye'nin coğrafi 
bölgeleri nazarı itibara alınarak kaleme alınmış 
bir kanun tasarısı niteliğinden çok uzaktır Bü
tün arkadaşlar bu husustaki endişelerini belirt
tiler. 

Köy muhtarları ne şekilde hareket edecek? 
Verginin esasını teşkil eden beyan meselesi, şim
diden size söyliyeyim ki, savcılara geniş çapta 
vatandaşla Hükümet arasında bir suç unsuru 
meydana getirir niteliktedir. Bu itibarla ge
rek Türk realitelerine, gerekse sosyal bünyemi
ze ve vatandaşın, gelir kaynakları bakımından 
temin edecekleri senelik gelirlerine uygun olma
dığı kanaatiyle ben bu kanunun aleyhindeyim. 
Ama gönül arzu eder ki, tatbikatı bizi mahcup 
etsin. Fakat şunu da Sayın Hükümete, bilhas
sa Maliye Bakanına söylemek isterim ki; bu 
memlekette 6 lira yol vergisi için iktidarlar de
ğişmiştir. 

inşallah endişelerimize rağmen de memleke
timize hayırlı olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, lehte; bu
yurunuz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Son günlerde kabul edilmiş birtakım vergi 
kanun tasarıları ve nihayet bugün kabul edilmiş 
bulunan Emlâk Vergisi kanunu tasarısı büyük 
reformlar getiren tasarılardır. 

Vergi, esasında hoş olmıyan bir şey.. Bugün 
hayat seviyesi en yüksek olan Amerika'da dahi 
vergi bahis mevzuu olur; vatandaş derisini 
zarfın içine koyarak Cumhurbaşkanına gönde
rir.. Derimizi yüzüyorsunuz; o kadar çok vergi 
alıyorsunuz mânasına... 

Vergi, hep malûm; hizmetler için alınır, mec
buridir.. Vergi yüzünden devletler yıkılmış, ih
tilâller olmuş, ama gene vergi alınıyor.. 



M. Meclisi B : 114 28 . 6 . 1970 O : 2 

Vergisiz Devlet olmaz zaten.. Devlet, vatan
daşın hizmetini görmek için kurulmuş müesse
se... Bunu neyle yapacak? Parayla, Parayı 
vergiyle sağlıyacak.. 

Getirmiş olduğu bu kanunlar sebebiyle Sayın 
Maliye Bakanımızı ve bunda büyük hizmetleri 
olan Gelirler Umum Müdürü ve bütün Maliye 
teşkilâtını candan tebrik ediyorum. 

Muhalefet her zaman vergi kanunlarının kar
şısında görünmüştür. Ama iktidara geldiği za
man da o kanunların daha ağırını getirir. Biraz 
evvel konuşan arkadaşım; «Altı lira için bu 
memlekette iktidar değişmiştir.» dedi.. Doğru. 
Biz bu vergilerle büyük hizmetler göreceğiz id-
diasmdayız. Bu hizmetlerimize rağmen iktidar
dan gidersek rahatlıkla ve memnunlukla gide
riz. Deriz ki: «Hizmet ettik, gidiyoruz; Alla
haısmarladık..» 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Emlâk Vergisi kanunu tasansı 

üzerinde müzakereler sonuçlanmıştır. Kanun 

Genel Kurulun açık oylarına arz edilecektir. 
Küreler sıralar arasında gezdirilmek sure

tiyle oylama işlemi yapılsın. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 
üye?.. Yok. 

Emlâk Vergisi kanunu tasarısının açık oyla
ma sonucunu arz ediyorum : 

Açık oylamaya 36 sayın üye katılmış; 23 ka
bul, 11 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Salt çoğun
luk sağlanamamıştır; gelecek birleşim tekrar 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

Normal mesai saatimizin hitama ermiş olma
sı ve Genel Kurulumuzda çoğunluğun da bu
lunmadığı hasebiyle; program gereğince 29 Ha
ziran Pazartesi saat 10,00 da toplanılmak üzere: 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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Emlâk Vergisi kanunu tasar ısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoıkhır ) 

AMASYA 
Salih Aygün 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇORUM 
Abdurrahmıan Güler 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necan^ttdn Gönenç 
Sabahattin Savcı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
36 
23 
11 
2 

412 
2 

[Kabul 
ERZURUM 

Gıyasettin Karaca 
GÜMÜŞANE 

Mustafa Karaman 
İSPARTA 

Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 

KARS 
+smail Hakkı Alaoa 

edenler] 
Musa Doğan 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KÜTABYA 
Mesut Erez 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Yusuf Ziya Yılmaz 
ANKARA 

A. Sakıp Hiçjer&mez 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 

IZMlR 
Kemal önder 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

NİĞDE 
M. Nhıriı KoJdteJmajnoğlu 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 

ismail Hakkı Birler 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Çekinserler] 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Ba§eır 
ORDU 

Ferda Güley 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 

i>m<i •«•• 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

114 NCÜ BİRLEŞİM 

28 . 6 . 1970 Pazar 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA ISUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

X I . — Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı ? 202) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X ] . — G57 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimcz ve 57 arka
daşının 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Ko
misyonu raporu (J/331, 2/279) (S. Sayısı : 
200) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 
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