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8.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı 316) (x)
.......................
16 ncı maddeyi okutuyorum:
....................
BAŞKAN - 16 ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili
Akif Hamzaçebi konuşacaklar.
Sayın Hamzaçebi, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; tasarının 16 ncı maddesine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
söz aldım. Sözlerimi çok kısa sürede tamamlayacağım.
Bu madde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde olan mazbut
vakıflar ile belediyeler de dahil olmak üzere kamu kuruluşlarının mülkiyetindeki
taşınmazlardan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde tescilli olan eski
eserlerin bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak harcamaların kurum kazancının
tespitinde gider olarak dikkate alınacağını düzenliyor. Bu, son derece olumlu, doğru bir
düzenlemedir. Biraz önce, buna yönelik olarak benzer bir maddeyi 14 üncü madde olarak,
Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında kabul ettik.
Belirtmek istediğim husus şudur: Türkiye'de, gerçekten, tescilli eski eser sayısı
onbinlerle, belki yüzbinlerle ifade edilecek düzeydedir. Anadolu'nun hemen her semtinde,
büyük kentlerimizde, özellikle de İstanbul'da çok fazla sayıda tescilli eski eser vardır. Madde,
bu eserlerden, sadece Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde olan mazbut vakıflara
kayıtlı olan taşınmazlar ile belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının mülkiyetindeki
taşınmazları kapsamına alıyor. Oysa, özel kişilerin mülkiyetinde olup, tescilli olan, tescilli eski
eser olan çok fazla sayıda taşınmaz vardır. İstanbul'daki eski semtlerin kente
kazandırılamayışının temel nedenlerinden birisi budur; çok fazla sayıda eski yapı vardır; ama,
sahiplerinin bunu onaracak ekonomik güçleri yoktur. Bu binaları kente kazandırabilmek için,
ekonomik gücü olmayan bu insanların yapamadıkları restorasyon harcamalarının bir başkası
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tarafından yapılması halinde, bunların da, Gelir ve Kurumlar Vergisine ilişkin kazancın
tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekir.
Bu düzenleme, bu yönüyle doğru olmakla birlikte, eksik bir düzenlemedir. Umarım,
gelecekte yapılacak olan vergi yasası değişikliklerinde bu husus da dikkate alınarak, bu
binaların kent yaşamımıza kazandırılması, insanımızın layık olduğu bir konfora ve görünüme
kavuşturulması için gerekli düzenlemeler yapılır.
Bunun için söz aldım; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, teşekkür ediyorum.
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