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Afyon Di Dinar ilçesinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Za
rar Görenllerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergüerinin Terkim
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/301)
5.6.1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bilindiği gibi, Komisyonumuzun 12.12.1996 tarihinde yaptığı, 32 nci birleşiminde görüşülüp
kabul edilmesiyle Yüksek Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça Sıra Sayısı 178 olarak bastırılıp da
ğıtılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınan "Afyon ili Dinar İlçesinde Meydana
Gelen Deprem Afetinden Zarar Görenlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini Hakkın
da Kanun Tasarısı", Genel Kurulun 4.6.1997 tarihli 102 nci birleşiminde görüşülmeye başlanmış,
ancak anılan tasarının 1 inci maddesinin görüşmeleri sırasında verilen önergelerle birlikte, 1 inci ve
3 üncü maddelerinin yeniden incelenebilmesini teminen, İçtüzüğün 88 inci maddesi uyarınca Ko
misyonumuza geri verilmesi talep edilmiştir. Anılan maddeler ve önergeler aynı tarihte Komisyo
numuza geri verilmiştir.
Komisyonumuza geri verilen maddeler ve önergeler, Komisyonumuzun 5.6.1997 tarihinde
yaptığı 60 inci birleşiminde, Hükümeti temsilen Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür.
Genel Kurulda verilen önergeler ile;
- Tabii afetlerden zarar gören; Afyon İline bağlı Evciler, Kızılören, Başmakçı ve Dazkırı İlçe
lerinin, İsparta İline bağlı Keçiborlu ve Sütçüler İlçelerinin, Denizli İli Çivril İlçesine bağlı Irgılİı
ve Gümüşsü, Honaz İlçesine bağlı Katlık, Bozkurt ilçesine bağlı Dutluca beldelerinin, Erzurum İli
ne bağlı Köprüköy İlçesinin, Amasya ve Çorum İllerinin, Aydın İline bağlı Kuşadası İlçesinin, İz
mir İlinin, Rize İline bağlı Merkez, Çayeli, Güneysu ve Pazar İlçelerinin ve Kastamonu İline bağ
lı Taşköprü ve Hanönü İlçelerinin madde kapsamına alınması,
- Maddenin (a) bendine; tabii afetlerden zarar görenlerin* kanunun sağladığı imkândan, gör
düğü zarar ölçüsünde yararlanabilmesini teminen, "Deprem afetine maruz kalan Afyon İli Dinar İl
çesi ile sel felaketine uğrayan İsparta İli Senirkent İlçesinde 1995 yılı içinde..." ibaresinden sonra
gelmek üzere "...tabii afetlerden ağır, orta ve az zarar görenlerden..." ibaresinin eklenmesi,
öngörülmektedir.
Komisyonumuzda, yapılan görüşmeleri takiben, Genel Kurul'da verilen önergeler de dikkate
alınmak ve Komisyonumuzun daha önce görüşerek kabul ettiği madde metinleri esas alınmak su
retiyle, geri alınan maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
. Komisyonumuz metininin;
- 1 inci maddesi : maddenin, 1.1.1995 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
tabii afetlere (15.5.1959 tarih ve 7269 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde tarifi yapılmış olan) ma-

- 2 ruz kalanlan da kapsayacak ve gördükleri zarar ölçüsünde Kanundan yararlanmalarına imkân ve
recek şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 28.8.1992 tarihli ve 3838 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan "...Beşinci yılın..."
ibaresini, "...Altıncı yılın..." şeklinde değiştiren bir metnin yeni 3 üncü madde olarak tasarıya ila
ve edilmesi,
- Yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesinin; "Bu Kanunun 2 nci maddesi 1.1.1997 tarihinden ge
çerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer." şeklinde 4
üncü madde olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,
kabul edilmiştir.
Ayrıca, tasarının başlığı içeriğinde yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
/. Ertan Yülek
Adana
Sözcü
Nurettin Kaldırımcı
Kayseri
Üye
Metin Şahin
Antalya
(İmzada bulunamadı)
Üye
Alaattin Sever Aydın
Batman
Üye
Mustafa Yıldız
Erzincan
Üye
Azmi Ateş
istanbul
Üye
Algan Hacaloğlu
istanbul
Üye
Mustafa Kamalak
Kahramanmaraş
Üye
Fethi Acar
Kastamonu
Üye
Mehmet Ali Yavuz
Konya
Üye
Musa Uzunkaya
Samsun

Başkanvekili
Mustafa Çiloğlu
Burdur
Üye
İsmet Attila
Afyon
Üye
C. Tufan Yazıcıoğlu
Bartın
Üye
Necmi Hoşver
Bolu
Üye
Aslan Polat
Erzurum
Üye
Zekeriya Temizel
istanbul
Üye
Esat Bütün
Kahramanmaraş
Üye
Zeki Karabayır
Kars
Üye
Mustafa Ünaldı
Konya
Üye
Nezir Aydın
Sakarya
Üye
Kâzım Arslan
Yozgat
Üye
Hasan Gemici
Zonguldak
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_ 3 TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ
Esas No.: 1/301
5.6.1997
Karar No.: 72 'ye 1 inci Ek
BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLE
RİN GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR
VERGİSİ KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE BİR BEND EKLENMESİ VE 28.8.1992
TARİHLİ VE 3838 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAK
KINDA KANUN TASARISI
MADDE 1. - 1.1.1995 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Vergi Usul Ka
nununun 115 inci maddesinde belirtilen tabii afetlere maruz kalan yörelerde, afetin meydana gel
diği tarihte gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlardan, bu afetler sonucu gelir kaynakları ve iş
yerlerinin maddî hasara uğradığı il veya ilçe idare kurulu kararları ile tespit edilenlerin, afetin vu
ku bulduğu yıl ile bunu izleyen yıla ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar ver
gisi beyannameleri ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı
bendinin (b) alt bendi uyarınca yapılan gelir vergisi kesintisine ilişkin muhtasar beyannamelere gö
re tahakkuk etmiş veya edecek gelir, kurumlar ve geçici vergileri ile götürü usule tabi gelir vergi
si mükelleflerinin anılan yıllara ilişkin olarak adlarına tahakkuk etmiş veya edecek gelir vergisi ter
kin, bu vergilerden tahsil edilmiş olanlar ise iade edilir. Gelir veya kurumlar vergisi üzerinden he
saplanan fon paylan için de aynı işlem yapılır. Bu mükellefin afet bölgeleri dışındaki yerlerden el
de etmiş oldukları gelirlere isabet eden vergiler bu maddenin kapsamı dışındadır. Bu yörelerde ay
nı tarihlerde tabii afetlerden zarar görmeyen gelir vergisi mükellefleri için hayat standardı temel ve
ek gösterge tutarları ile götürü usule tabi olanların götürü safi kazanç ve ücret tutarları % 50 indi
rimli olarak uygulanır.
Tabi afetlere uğrayan yörelerde afetin vuku bulduğ tarihte gelir veya kurumlar vergisi mükel
lefi olanlardan, 1995 ve 1996 yıllarına ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini.
vermemiş veya beyanname vermekle birlikte bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergilerini
süresinde ödememiş olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde beyan
namelerini veren veya tahakkuk etmiş vergilerini ödeyenler hakkında bu vergiler için ceza, gecik
me zammı ve faizi tatbik edilmez.
Bu yörelerde afet tarihlerinde ücretli olarak çalışan ve mal varlıklarının hasara uğradığı il ve
ya ilçe idare kurulu kararları ile tespit edilenlerle tabi afetler nedeniyle birinci derece kan hısımlı
ğı bulunan (eş dahil) yakınlarını kaybeden hizmet erbabının, bu tarihi izleyen aydan itibaren 24 ay
süreyle elde ettikleri ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce kesilen vergiler ise iade edilir.
MADDE 2 . MADDE 3. - 28.8.1992 tarihli ve 3838 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan "Beşinci
yılın..." ibaresi "Altıncı yılın..." şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4. - Bu Kanunun 2 nci maddesi 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta
rihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. ^

Türkiye Büyük Millet Meclisi

—

(S. Sayısı: 178'e 1 inci Ek)

