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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Başkanvekili Memduh Ekşi'nin, 

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve 
Başyazarı Abdi îpekçi'nin öldürülmesi nede
niyle basın mensuplarına ve İpekçi ailesine 
başsağlığı dileyen ve üzüntüleri belirten ko
nuşması. 

2. — Trabzon Milletvekili Rahmi Ku-
maş'ın, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Mü
dürü ve Başyazarı Abdi Ipekçi'nin öldürülme
si nedeniyle gündem dışı konuşması. 

B) Danışma Kurulu Teklifleri 
a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 

1. — AP Grubunun; 141 ve 110 S. Sa
yılı Kanun Tasarı ve tekliflerinin, gündemin 
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Sayta 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer işler» bölümünün başında 
yer alması ve bütün işlerden önce görüşülme
sine dair önerisi. 7:10 

2. — CHP Grubunun; Danışma Kurulu
nun 32 numaralı önerisinde kararlaştırılan 
görüşme günleri ayrımı saklı kalmak kaydıy
la 7 . 2 . 1979'dan itibaren Gensoru öner
gelerinin, İçtüzüğün belirlediği gün ve saat
lerde görüşülmesine dair ve 6, 7 ve 8 . 2.1979 
günleri saat 20.00'den 0.5'e kadar; 9, 10, 11 
ve 12.2.1979 günleri de saat 15.00'ten 0,5*e 
kadar çalışılarak sırasıyla^ 282, 141, 110, 259, 
140 S. Sayılı Kanun Tasarı ve tekliflerinin, 
Gelen Kâğıtlarda yer alan 282 S. Sayılı Tek
lifle 48 saat kaydı aranmaksızın gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler» bölümünün başın
da yer alması ve görüşülmesine dair önerisi. 10:18 

3. — MHP Grubunun; 136 S. Sayılı Ka
nun Tasarı ve Teklifinin, gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
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Sayfa 
Diğer İşler» bölümünün başında yer alması 
ve bütün işlerden önce görüşülmesine dair 
önerisi. 18 

4. — MSP Grubunun; 140 S. Sayılı Ka
nun Teklifinin, gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» bölümünün başında yer alması ve gö
rüşülmesi için Danışma Kurulunun 5.2.1979' 
da toplantıya çağırılmasına dair önerisi. 18 

5. — CHP Grubunun; 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun ile 765 
sayılı Türk Ceza Kanununa Ek Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler» bölümünün ilk sıra
sına alınarak görüşülmesine dair önerisi. 35:40 

C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 19 

1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpı-
nar ve 9 arkadaşının; kooperatifler üzerinde
ki yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle koo
peratifleri ve üst kuruluşlarını amacından sap
tırarak yasalara ve Kalkınma Planına aykırı 
hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teo
man Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
konusunda görüşme (11/35) 19:20 

2. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 ar
kadaşının; DSİ Genel Müdürlüğüne ait bina
larda siyasi amaçlı toplantı ve diğer faaliyet
lere göz yumduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme (11/36) 20:21 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet Re-
cai Kutan ve 9 arkadaşının; Devlet memur-

Sayfa 
larının atanma ve nakilleri ile ekonomik hak
ları konusunda yanlış ve yasa dışı uygulama
larda bulunduğu iddiasıyla Bakanlar Kurulu 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda gö
rüşme. (11/37) 21:22 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğ-
lu ve 9 arkadaşının; partizanca bir tutumla 
işçi sendikalarını bölmeye çalıştığı, işçi top
lumunu anarşiye ittiği, işsizliği önleyemediği 
ve işçi - memur ayrımı konusunda bugüne 
kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/38) 22:24 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 24,41,69 
1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuru

luş ve İşleyişi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Lütfi Göktaş ve 2 ar
kadaşı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-
lu'nun aynı mahiyette olan Kanun Teklifi ve 
İçişleri, Milli Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 24:35 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 16 arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik 
yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, aynı ka
nuna ek Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu 
Raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) 41:69,69:88, 

89:107,109:112,113:116,117:120 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 107 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 107 
1. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 

tapulu araziler üzerindeki binaların yıkımına 
ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet 
Karaaslan'ın yazılı cevabı. (7/412) 107:108 
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I. — GEÇEN TUT 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkada
şının; Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerinden ötü
rü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği iddia
sıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında 
(11/30), 

Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 arka
daşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde ça
lışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrıca
lık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında (11/31), 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşı
nın; Türk parasının değerini ayarlama (Devalüasyon) 
kararını zamanından önce açıklayarak bazı kimse
lere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu hakkında. (11/32) 

Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 arka
daşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri zama
nında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ülke
de can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıyla 
Bakanlar Kurulu hakkında (11/33) ve 

Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 ar
kadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürünü ve 
dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı Ahmet 
Taner Kışlalı hakkında (11/34) birer Gensoru açıl
masına ilişkin önergeleri okundu. 

Teklif 
1. — C. S. Erzurum Üyesi Lütfi Doğan ve 4 ar

kadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
nun 12 ve 15 nci maddelerine birer fıkra eklenmesi 
ile bu Kanuna geçici 2 madde eklenmesine dair ka
nun teklifi. (2/691) (Plan Komisyonuna) 

Raporlar 

1. — Karadeniz Tekriik Üniversitesi adıyla Trab
zon'da bir Üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile 
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu : 
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı ; 55'e 1 nci ek; C. Se-

ANAK ÖZETİ 

•11/30, 11/32, 11/33 ve 11/34 esas numaralı Gen
soru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması hu
susundaki görüşmelerin 7 . 2 . 1979 Çarşamba gün
kü birleşimde yapılmasına dair Başkanlık önerisi ka
bul edildi. 

11/31 esas numaralı Gensoru önergesinin günde
me alınıp alınmaması hususundaki görüşmelerin de 
8 . 2 1979 Perşembe günkü birleşimde yapılması 
kabul edildi. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve işleyişi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan Kanun Tek
lifi (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) nin tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak maddeleri üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

6 Şubat 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Baskanvekili Kütahya 

Muslih Görentaş Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

natosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

2. — Türkiye'de tüketilen sivil akaryakıt ve do
ğal gazların boru hatları ile taşınması, depolanması 
ve dağıtılmasına ait tesislerin ihale esasına dair ka
nun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ko
misyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 sa
yılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gün
deme alınmıştır.) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi ; 
5 . 2 . 1979 (GÜNDEME.) 

No. : 37 
II. — GELEN KAĞITLAR 

5 . 2 . 1979 Pazartesi 
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Gensoru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar

kadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötü
ye kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluş
larını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma 
Planına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(11/35) 

2. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
(iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi. (11/36) 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve 
nakilleri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesi. (11/37) 

Teklif 
1. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 2556 

sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci maddesine bir 
fıkra, bu kanuna geçici bir madde eklenmesine ve 
120 nci maddenin değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/692) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
1. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Ni

san 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 . 1979 (GÜNDEME) 

2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu (UNESCO) nun XVI nci Genel Kurulu ta
rafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mül
kiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Milli Eği-

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarını 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye (ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(H/38) 

5. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesi sahibi ve Yazı İşleri Mü
dürünün «nüfuz suiistimali» suçuna kayıtsız kalarak 
görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Baş
bakan Bülent EceVit hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/39) 

6. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 
9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahala
rının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/40) 

No. : 38 

I tim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) (GÜN
DEME) 

3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne ilişkin 
I Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun-
I duğuna dair yasa tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
I Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 

279) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

I 4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 

I nın, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan Komisyo
nu Raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma 
tarihi : 6 . 2 . 1979 (GÜNDEME) 

I Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, Ana-

I dolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan ih-
I bara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/215) 

6 .2 . 1979 Salı 

4 — 
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2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde yapılan 
aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/216) 

3. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

4. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin resmi 

gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/435) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, An
talya - Gazipaşa'da tapulu bir arazide yapılan ağaç
landırmaya ilişkin Orman Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/436) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Mali
ye Bakanlığı personeline ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi, (7/437) 

III. — Y< 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Genel Kurul salonunda bulunlan sayın üyele
rin «burada» diyerek, Genel Kurul salonunda bu
lunduklarını belirlemelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

4. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, Er
zincan ilinde Tam Gün Yasasımn uygulanmasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/438) 

5. -— Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
MKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/439) 

6. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen ola
yın sonucuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/440) 

Gensoru Önergesi 

1. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 
9 arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun 
olarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince 
onanan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara 
uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/41) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üye?.. Yok. 
Yoklama 'işlemi bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ismen yaptığımız yoklama 
sonunda Genel Kurul salonunda 226 sayın üye var
dır; çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

*>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Menfduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım Millet Meclisi niın 44 ncü Birleşimini açıyorum. 

İLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Başkanvekiii Memduh Ekşi'nin, Milliyet 
Gazetesi Genel Yay m Müdürü ve Başyazarı Abdi 
İpekçi'nin öldürülmesi nedeniyle basın memuplarına 
ve İpekçi ailesine başsağlığı dileyen ve üzüntüleri be
lirten konuşması 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başya

zarı Sayın Abdi İpekçi, geçen perşembe günü hunhar
ca bir saldırı sonucu katledilmiştir. Yaşamı boyunca 
demokratik özgürlükçü parlamenter rejimin yılmaz 
savunucularından, Türk basın ve düşün hayatının 
seçkin temsilcileriuden biri olan İpdkçi'nin bu şekilde 
katledilmesi, ulusumuzda ve dünyada sonsuz nefret 
ve o derece üzüntüyle (karşılanmıştır. Bu feci olay 
karşısında tek kalp halinde 'birleşen ulusumuzun ben
zeri olaylardan kurtulması ve korunması için, de
mokrasimizin en yüce simgesi olan Parlamentomuzun 
gerekli duyarlılığı göstererek, zorunlu önlemleri kısa 
zamanda alacağından emin bulunmaktayız. 

Olaydan sonra yaptığımız bu ilk birleşimde siz 
değerli arkadaşlarımızın da duygularına tercüman ol
duğumuz inancı ile basımımızın değerli mensuplarına 
ve kederli ipekçi ailesine başsağlığı, merhuma da 
Tanrıdan rahmet dilerim efendim. 

2. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaşın, Milli
yet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı 
Abdi İpekçi'nin öldürülmesi nedeniyle gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme geç
meden evvel birkaç sayın arkadaşımızın bu konuya 
ve diğer konulara ilişkin söz istemleri var. 

Trabzon Milletvekili Sayın Rahmi Kumaş, mer
humun (katledilmesi nedeniyle gündem dışı söz iste
miştir. Buyurunuz Sayın Kumaş, süreniz 5 dakika
dır. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Ülkemizin en seçkin birkaç gazetecisinden biri 
olan Ahdi İpekçi'nin 1 Şubat 1979 günü öldürülmesi, 
bir rastlantı olamaz. Çünkü, ipekçi ile dengeli akıl 
vurulmuştur toplumun dengesini bozmak isteyenlerce. 

Sayın arkadaşlarım, Abdi İpekçi'yi kim, ya da 
kimler öldürdü? Kuşlkusuz ilk bakışta iğrenç 'bir ka
til, ya da suç işlemeyi meslek edinmiş bir canavar di
yebiliriz ve ilk bakışta doğrudur bu deyişimiz de; 

ama bu, gerçeğirî ilk başlangıcıdır ve temel gerçek 
bu değildir. 

Öğrencileri, öğretmenleri öldürenler; Yalçın Sa-
nalan'ı Server Tanilli'yi, Bedrettin Cömert'i Bedri Ka-
rafakioğlu'nu, Necdet Bulut'u, Savcı Doğan Öz'ü 
kurşunlayanlar; Kahramanmaraş soykırımını ger
çekleştiren güçler Abdi ipekçi'yi öldürenlerdir arka
daşlarım. Bu iğrenç cirlayetleri ise, ancaik ve ancak 
karanlık düşünceli faşistler yapar. 

Sayın milletvekilleri, Abdi ipekçi niçin öldürül
müştür? Ülkemizde faşist tırmanışı, bu ölümle doru
ğuna ulaştıranların ilk amacı basının en etkinli bir 
üyesini öldürüp, basında korku yaratmaktır. Basım;n 
en etkin, toplumun demokratik sağ ve sol kesiminde 
saygı duyulan bir yazarı öldürülürse, gerisi daha ra
hat siner diye sanılmıştır. Bunun için öldürülmüştür 
Abdi ipekçi; ama yanılacaklardır onu öldürtenler. 

İkinci amaç; sıkıyönetimin sorunların üstesinden 
gelemeyeceğini göstermektir. Sıkıyönetimin başarısız
lığını göstermek istemişlerdir bazı çevreler. Sıkıyö
netimin sağladığı esenliğin, göreceli barışın, hükü
meti ve demokrasiyi güçlendirmesinden korkmuşlar
dır Abdi İpekçi'yi öldürtenler. 

Bu arada sayın arkadaşlarım, şunu anımsamamak 
elde değil: Bir parti başı, «Göreceksiniz sıkıyöne
timde de terör durmayacalktır» diye bir demeç ver
mişti. Bu demeci, bu hain düşünceyi kınamamak el
de değil. Ancak, bu tür sapık düşüncelilerin, bu top
luma ters düşen tutumlarını demokrasinin gücüyle 
eritmek, zorundayız. 

Abdi ipekçi'yi öldürmekteki son amaç, bu olayın
da özüdür bana göre, ülkeye faşizmi getirmede daha 
geniş boyutlu bir eylem yapmaktı. Ve böylece özellik
le orta nitelikli yurttaş kesiminde en azından «Ye
ter, bu rejim bize göre değil, bir diktatör gerekir. 
Artık bu demokrasiye paydos demeliyiz» inanışını 
toplumda egemen kılmalk istemişlerdir. Kahrolsun bu 
inantş. 

Abdi İpekçi'yi öldürenler basında da yazıldı, her 
yerde de söyleniyor, çünkü bu doğrudur, bu doğruyu 
ben de belirtmeden geçemeyeceğim: Basın özgür
lüğünü, anayasal düzeni ve demokrasiyi kurşunla
mak istemişlerdir. Çünkü, Abdi ipekçi tüm yaşamı 
boyunca barışı, demokrasiyi özgürlükçü rejimi savu-
nagelmiştir. O halde, ülkemizde demokrasiye karşı 
olan faşistlerin dışında herkes bu olaydan üzülmeli-

6 — 
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dir üzülmüşlerdir de. Bunu, Abdi Ipekçi'nin cenaze 
töreni de bir parça dahi olsa göstermiştir. 

Şu mecliste özellikle Adalet Partisinin de bu du
rumu çok iyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. 
Demokrasiye il sananlar ortak tutum göstermelidirler 
ve şiddetin kaynağını, faşist terör odaklarını kurutma-
lıyız arkadaşlarım. 

Son yılların en büyük cinayeti, bizi bu gerçek 
çevresinde kümelenmeye getirirse, yine de bundan 
gerekli dersi almış olacağız. 

Sayın arkadaşlarım, İpekçi'riin ölümüne yol açan 
saldırı, geniş boyutlu bir saldırıdır. Bunu, olayın so
ruşturma ve yargılama aşamalarında tüm çıplaklığı ile 
başta Hükümet olmak üzere devletin tüm güçleri or
taya çıkarmalıdır, çıkaracağına inanıyorum. Olayın 
tüm iğrenç planım ortaya sermede herkes üstüne 
düşeui yapmalıdır. 

Bu arada, Devletin istihbarat örgütleri, başta 
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olmak üzere bu ola
yın iç yüzünü ortaya sermede başarılı olursa kamu
oyunda saygınlık kazanırlar, ters durumda üzerle
rindeki gölge daha da kararacaktır, buradan istihba
rat örgütlerine böyle «eslenmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, lütfen toplayınız 
efendim. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayıı! Başkanım. 

Ancak, Abdi İpekçi'ye ölmeden önce «Abit 
hak, tu!» diye yazıpda, ölümünden sonra ona ağıt 
dizenleri de burada kınıyorum. Abdi İpekçiler tü
kenmez; toplumda bunlar kırılacak ölçüde az değil
lerdir, Belki de 40 milyonun üzerindedirler. 

Abdi İpekçi öldü; yaşasın Abdi ipekçiler, kah
rolsun faşist terör odakları. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Değerli arkadaşlarım, bu konuda Sayın Simav'ın, 

Sayın Genc'in de konuşma dileği var, aynı konu oldu
ğu için maalesef söz veremiyorum, hoş görmelerini 
rica «diyorum. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, izin ve
rir misiniz? Bu mesleğe 18 yıl hizmet etmiş bir millet
vekiliyim. Gazetecilikten geldim, izin verin de görü
şeyim. 

BAŞKAN — Sayın Simav, bu konu aynı konu... 
AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, kemdi 

meslektaşlarıma Millet Meclisi kürsüsünden verece
ğim bir mesaj var, onu izin verirseniz söyleyeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Muhakkak, ama aynı konuda gün
dem dışı bir söz verme olanağım yok, beni bağışla-
mafJızı rica ediyorum Sayın Simav. 

Değerli arkadaşlarım gündeme geçiyoruz: 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 
1. — AP Grubunun; 141 ve 110 S. Sayılı kanun 

tasarı ve tekliflerinin, gündemin «Kanun tasarı ve 
teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer isler» bölü
münün başında yer alması ve bütün işlerden önce gö
rüşülmesine dair önerisi, 

BAŞKAN — Sunuşlarımız var, siyasi parti grup
larının İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre verilmiş 
önerileri var; okutup işlem yapacağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kuruluna önerdiğimiz ve bir mutaba

kata varılamayan aşağıdaki hususların Yüce Meclis 
Heyeti Umumiyesinin tasvibine sunulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

1. Millet Meclisi Gündeminin 53 ncü sırasında 
bulunan ve Sıra Sayısı 141 olan; 

657 sayılı DeVlet Memurları Kanununun 1897 sa
yılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısıyla; Ankara 
Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, yine Ankara 
Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşı
nın aynı kanunu da değiştiren kanun teklifleri; Yoz
gat' Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç, Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun 
Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sa
yıştay üyeleri; Anayasa Mahkemesi Raportör, Da
nıştay Raportör, Kanun Sözcüsü Başyardımcılarıyla, 
Sayıştay Raportör ve Savcılarının maaş ve tazminat
larına ilişkin kanun tekliflerinin; 

2. Millet Meclisıi Gündeminin 33 ncü sırasında 
bulunan ve Sıra Sayısı 110 olan: 

1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısıyla, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun 
aynı kanuna bir madde eklenmesine dair kapıcılarla 
ilgili kanun teklifi; 

Bu iki kanun teklifinin Gündemin 7 nci kısmın
da bulunan Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler Bölümünün en başında 
yer almasını ve bütün işlerden önce ele alınarak görü
şülmesini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grup Başkanvekilleri 

Esat Kırathoğlu Turgut Toker 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, önce 
usul hakkında bir maruzatım var, sonra öneri hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Battal, lütfediniz ayağa kal
kınız, ondan sonra dileğinizi dinleyim efendim. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Sayın Baş
kan, arkadaşımız romatizma olmuş da onun için 
ayağa kalkamıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Rica ederim. 
Buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ön

ce usul hakkında bir maruzatım var. 
BAŞKAN — Nedir? (Gürültüler) 
istirham ederim efendim. Benim muhatabım; is

tirham ediyorum. 
Buyurunuz Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan; 
Danışma Kurulumuzu ilk olarak Cuma günü - sanı
yorum 2.Şubat - Milli Selâmet Partisi olarak, 52 nci 
maddedeki meseleyle ilgili olarak davet ettik, ilk 
öneri bizden geldi ve Danışma Kurulu ilk bizim ta
lebimizle ilgili olarak çağırıldı. 2 nci talep, Cumhu
riyet Halk Partisinin talebi idi. 

Danışma Kurulunu tekrar toplantıya çağıran 3 ncü 
talep de, Adalet Partisine aitti. Adalet Partisinin 
önerisini Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi ihtiva 
etmekteydi. 

4 ncü olarak, Cumhuriyet Halk Partisi... 

BAŞKAN — Sayın Ba'ttal, neticeten ne söylemek 
istiyorsunuz rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Onu söylüyorum. 
4 ncü olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, 

Danışma Kurulunu tekrar bir başka öneriyle ilgili 
olarak davet etti. 

BAŞKAN — Netice nedir? Anladım bu tarihi. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Onu söylüyorum. 
ilk davet, ilk öneri bizden. 
BAŞKAN — Sizden geldi, yani Milli Selâmet 

Partisi sayın Grubundan geldi. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Evet efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdi ilk olarak 
gelme sırası itibariyle bizim önerimizin okunması 
lazım gelir; çünkü Meclis Başkanı da Danışma Ku
rulunu toplantıya çağırdığında bunu uyguladı, ilk 
olarak bizim önerimizin oylanması lazım. 

BAŞKAN — Anladım efendim, anladım. Teşek
kür ederim. 
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Usulsüzlüğümüz burada mı Sayın Battal? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sıra yapacağız. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Anladım 

Sayın Battal. 
Milli Selâmet Partisi Sayın Grubunun Danışma 

Kurulu ile, yani 19 ncu maddeyle ilgili herhangi bir 
dileği şu anda Başkanlığa gelmiş değil ki, okutayım. 

Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi sayın... 
ŞENER BATTAL (Konya) — O Zaman... 
BAŞKAN — .... Grubunuzun böyle bir istemi yok 

Sayın Battal. Rica ediyorum lütfediniz oturunuz. 
Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Sayın Grup 

Başkanvekillerinin, içtüzüğünün 19 ncu maddesi 
uyarınca hazırlayıp Başkanlığa vermiş oldukları öne
riyi dinlediniz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde olmaz efendim; lehte veya 

aleyhte. Usulde iki imkân var. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; önce huzurunuzda, Millet Meclisi 
Başkanlığının 19 ncu madde ile ilgili tatbikatındaki 
vahim bir yanlışlığı ifade etmek istiyorum. 

Zira muhterem arkdaşlarım, Adalet Partisinin hu
zurunuza getirilen şu önerisi gibi, partimizin bir baş
ka öneriside Başkanlığa verilmiş ve Danışma Kuru
lunda bir parti temsilcisinin gelmemesi sebebiyle, 19 
ncu maddenin son şekliyle otomatik olarak Meclisin 
Genel Kuruluna inmesi durumu doğmuştur. Bu tale
bimizi, Danışma Kurulu toplantısında Meclis Başka
nına bizzat şifahen de ifade etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi bu talep dururken, Türkiye'de 1 milyon 
memurun 15 ve 14 ncü derecelerini kaldıran, onlara: 
1 derece terfi venen, kadrosuzluk sebebiyle terfi 
edemeyenlere imkân veren böylesine önemli bir 
teklif dururken; hâkimlerimizin Hükümetin bir aıra 
geri çektiği, Hükümetin bile üzerinde mutabık ol
madığı, tereddüt oliduğu; sonra bu Hükümet tasarı
sını bir kısım milletvekillerinin. teklif olarak verme
leri sonundia komisyonda görüşülen ve bu şekliyle 
Hükümetlin sahip olma tavrımı gösteremediği hâkim
lerle ilgili, hâkimlerin maaşlarıyla ilgili, onların 
kadro dereceleriye ilgili teklifin gündeme getirilme
si ve diğerini Meclis Başkanlığının izahı mümkün ol-
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mayan şifahi talebimiz, açık talebimize rağmen, di- j 
rekt gündeme getirmemek suretiyle bu husustaki I 
bir milyon memurun pahalılıktan yaşayamayacak \ 
hale gelmiş, ev kirasından bunalmış, devalüasyon- j 
larla aşınmış dörtte üçü kıymet kaybetmiş bir maaş i 
almak durumunda olan memurların sıkıntılarını dü- I 
şünmeden, PTT mensuplarının sıkıntılarını öne I 
almadan, birtakım önemli de olsa diğer kanunlara 
öncelik vermek bizce yanlış olmuştur. 

Şimdli Meclis Başkanlığının, bir özür yazısıyla, I 
«Ben bu hatayı yaptım. Milli Selâmet'in, memur- I 
ların 15 ve 14 ncü derecelerini ortadan kaldıran ve 
onlara terfi imkânı veren sıkıntılarını gideren tek- I 
lifin gündeme girmesi lazım, 19 ncu maddeye gö
re Meclise inmesi lazım» diye bir özür yazısıyla I 
özür tavrıyla çıkması lazımdır. 

Ancak, bu dahi son derece üzücü bir durumu I 
önleyemeyecektir. Zira, şu anda gündem yapıyo
ruz, gündemin özel gündem kısmım öncelik kıs
mını gündemin 7 nci kısmını tanzim ediyoruz, ön- I 
çelikli bir meseleyi gündemin en başına aHdırmak I 
gibi bir müdahalemizi, böylesine yanlış bir hareket
le son tarafa aldırmak, gündemin sonuna bıraktır- I 
mak, onu engellemek manasına gelir. Meclis Baş- I 
kanlığının bu tutumunu huzurlarınızda protesto 
ediyorum, bir milyon memur adına protesto I 

ediyorum; önce onların ıstırabı dururken, hâkim- I 
lerin (1 000 + 600) üzerinden maaş almaşım bura
ya getirmek, o memurların ıstırabını ikinci plana I 
atmak doğru olmamıştır. Onun için değerli arka
daşlarım... 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Seçmene selam. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — «Seçmene se

lam» diyorsunuz. Seçmene selam konuşması yap
mıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Buyurun, Milli 

Selâmet Partisi memurlarla ilgili tekliflerini getiri- J 
yor, siz muhalifsiniz, ret oyu kullanacağız diyorsu^ I 

- nuz. Şimdi gündemde, sizin bir arkadaşınıza ait 
bir teklifi Milli Selâmet Partisi olarak Danışma 
Kurulunu toplantıya çağırarak getirdik. Şimdi 1 | 
milyon memurun hakkını gözetmek, size ait bir 
kanunla gözetmenin ciddiyetini ortaya koyuyoruz, 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Önce Meclise 
gelmelisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Battal, 38 nci maddeye göre 
bir isteminiz var herhalde, onun üzerinde mi ko
nuşuyorsunuz, usul müzakeresi yapıyoruz? i 

j ŞENER BATTAL (Devamla) — Evet efendim. 
j Buna öncelik vermenin yanlışlığını mukayeseli ola-
I rak izah ediyorum. Seçmene selamsa, buyurunuz 
j sizin arkadaşınızın kanun tökifi, o selamı siz ve-
j rin. Davet ediyorum buyurun. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Yoklamaya gel-
I medin, bunun hesabını ver. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın milletve
killeri, «yoklamaya gelmedi» sataşmaları konum di-

I şı; ama cevap olarak vereyim: Siz o 1 milyon me-
I muru getirdiğiniz ağır vergi kanunu ile, sıkıştırılmış 
I dinamit gibi vergi kanunu ile ezmek isterseniz, 

elbette muhalefete Meclise gelmemek hakkı doğar, 
I Onun için bırakınız, meseleyi içinde ele alalım. 

Sayın Başkan, o öneri gelmeden, bu önerileri 
I oylayamazsınız. Gerekirse 10 dakika ara veriniz, 
I o öneriyi şifahi talebimizle, resmi talebimizle ya-
I palım, bu gündemin en başına gelmesi lazımdır. 
I 10 dakika ara veriniz, Meclisi böyle bir yanlışlığa 

mahkûm etmeyiniz. Meclis çalışmalarında bu kötü 
gelenek acılmamalıdır. 

Hepinize saygılar sunar teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 

I Değerli arkadaşlarım, İçtüzük bilgisiinden kuş
kum olmayan değerli arkadaşım, Millet Meclisi' 

I Başkanlığını muhatap alarak bazı görüşler ifade et-
I tiler. Ancak ben, Başkanınız olarak, yapılan iş

lemde herhangi bir usulsüzlük olmadığı inancında
yım. 

Şöyle ki: Danışma Kurulunu kimlerin toplantı
ya çağıracağı, İçtüzüğümüzün 19 ncu maddesinde 
bellidir. Danışma Kuruluna siyasi parti grupların
dan birisi gelmediği takdirde, eğer Meclis Başkanı 

I çağırmışsa, Millet Meclisi Başkanının, değilse, 
toplantıya çağıran siyasi parti grubunun dileğini, is
temini doğrudan doğruya Genel Kurula getirmesi 
bahis konusudur, son yaptığınız değişikliğe göre. 

Sayın Battal, herhalde İçtüzüğün bu maddesini 
belki yanlış anlamış olabilir tabii. Millet Meclisi 
Başkanlığının kendi önerilerini doğrudan doğruya 
Millet Meclisi Genel Kuruluna getirilmesi gerektiği 
inancında olmalı ki, bu şekilde bir savda, bu şe-

j kilde bir iddiada bulundular. 
Millet Meclisi Başkanlığının yaptığı işlemde İçtü

züğe aykırı herhangi bir tutum bahis konusu değil
dir. 

Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel okuttuğum 

Adalet Partisi Sayın Grubunun iki Başkanvekilinin 
i vermiş olduğu, İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre 
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getirmiş olduğu öneriyi Yüce Heyetin onayıma su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

2. — CHP Grubunun; Danışma Kurulunun 32 
numaralı önerisinde kararlaştırılan görüşme günleri 
ayrımı saklı kalmak kaydıyla 7 > !2 . 1979'dan itiba
ren Gensoru önergelerinin, içtüzüğün belirlediği gün 
ve saatlerde görüşülmesine dair ve 6, 7 ve 8.2.1979 
günleri saat 20.00'den 0.5'e kadar; 9,10,11 ve 12.2.1979 
günleri de saat 15.00'den 0.5'e kadar çalışılarak sıra
sıyla 282, 141, 110, 259, 140 S. Sayılı Kanun Tasarı ve 
tekliflerinin, Gelen Kâğıtlarda yer alan 282 S. Sa
yılı teklifle 48 saat kaydı aranmaksızın gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler», bölümünün başında yer alması ve 
görüşülmesine dair önerisi 

BAŞKAN — Bir öneri daha var, onu da okutuyo
rum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 5 . 2 . 1979 tarihli toplantı

sında bir Danışma Kurulu önerisi hazırlamak için oy 
birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin, içtüzüğün 19 ncu maddesine göre işleme 
konmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

CHP Grubu Başkanvekilleri 
Sakarya Ankara 

Hayrettin Uysal Altan Öymen 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi : 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 ncii maddesine gö

re, Millet Meclisi Genel Kurulunun Salı, Çarşamba, 
Perşembe günleri saat 15.00'den 19.00'a kadar top
lanması öngörülmüştür. Gündemimizde çok sayıda 
Gensoru önergesi yer almaktadır. Danışma Kurulu
nun 32 numaralı önerisi üzerine kararlaştırılan görüş
me günleri ayırımı saklı kalmak kaydıyla, Anaya
sanın 88 ve 89 ncu maddeleri gereği olarak Denetim 
konularından Gensoru önergelerinin öncelikle ve Ge
nel Kurulun kararlaştırdığı gibi 7 . 2 . 1979 tarihin
den itibaren içtüzüğün belirlediği çalışma gün ve 
saatleri içinde görüşülmesi; denetim konularında ol
duğu gibi bir başka Anayasa gereği olarak, 64 ncü 
maddeye göre Meclislerin asli görevi olan «Kanun 
kaymak, değiştirmek ve kaldırmak» işlevinin de en
gellenip ihmal edilmemesi için Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 6 . 2 . 1979 Salı, 7 . 2 . 1979 Çarşamba, 
8 . 2 . 1979 Perşembe günleri saat 20.001de başlamak 
üzere bir sonraki gün saat 0.5'e kadar; 9 . 2 . 1979 
Cuma, 10 . 2 . 1979 Cumartesi, 11 . 2 . 1979 Pazar, 

12 . 2 . 1979 Pazartesi günleri de saat 15.00'de başla
mak üzere ertesi gün saat 0.5'e kadar çalışması ve bu 
süreler içinde; 

1. 6 . 2 . 1979 tarihli gelen kâğıtlarda yer alan, 
282 S. Sayılı, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 Sayılı Beledi
ye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifinin (48 saat kaydı aranmaksızın), 

2. Gündemde bulunan, 141 S. Sayılı, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla 
Değişik Bk Geçici 8 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının, 

3. Gündemde bulunan, 110 S. Sayılı, 1475 Sayılı 
İş Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının, 

4. Gündemde bulunan, 259 S. Sayılı, 3202 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine. Bazı Maddeler Ek
lenmesine ve 20 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısının, 

5. Gündemde bulunan, 140 S. Sayılı, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla 
Değişik 36 nci Maddesinin Ortak Hükümler Kısmı
nın (A) Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Ka
nun Teklifinin, 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler kısmının başında ve yu
karıda belirtilen sıraya göre yer alması ve görüşül
mesi, 35 Numaralı Danışma Kurulu önerisi üzerine 
23 . 1 . 1979 tarihli 38 nci Birleşimde kararlaştırılan 
yasa tasarı ve teklif demetinin, 6 . 2 . 1979 Salı gü
nü saat 19.00'dan önce bitmesi durumunda, yukarıda 
belirtilen tasarı ve tekliflerin sırasıyla görüşülmesine 
-başlanması, 

Önerilmiştir. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıratlıoğlu, aleyhte, 
Lehte de Sayın AkSoy konuşacaklardır. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, çok değerli ark ada şiarım; 
Şu anda önünüzdeki bulunan bir teklifin mana 

ve ehemmiyetine bilhassa dikkatlerinizi istirham et
mek istiyorum. 

Millet Meclisinde elbeüteki milletin hertürlü 
haklı işiyle veyahut da düzenlenmesi icap eden me
seleleri kanun tekniğine uygun olarak değeriendirmek, 
Millet Meclisinin evleviyetle vazifesidir. Bunun mut
lak surette idraki içerisinde bulunmaktayız. Ancak, 
Millet Meclisi elbetteki birtakım oldu bittilerle karşı 
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karşıya getirilirse, muhalefet olaraflc, anamuhalefet 
partisi olarak bunun karşısına çıkıp yanlışlığı ve hak
sızlığı ortaya koymak da, yine vazifemiz olmak hızım 
gelir. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinde nasıl ki 
İçtüzük mühim bir yer kaplamakta ise, aynı zaman
da Millet Meclisinde bundan evvelki görüşmelerde 
tıpkı İçtüzük hükümlerinin değeri mesabesinde birta
kım teamüller vardır, birtakım alışılagelmiş usuller 
vardır ki, Sayın Başkanlığın da gayet iyi bildiği ve 
değerli arkadaşlarımızın da çok iyi takdir buyurduk
ları gibi, bu hususlar aynen içtüzüğün hükmü gibi de
ğer taşımaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım; bir kanun yapılırken, Mec
liste bir kanunun geçirilmesinde, görüşülmesinde ka
nun tekniğinin, usulünün, adabının, erkânının dört-
başı mamur olarak görüşülmesi ve ona göre değerlen
dirilmesi icap etmektedir. Eğer buradan geçen birta
kım kanunların, yine Anayasanın ve birtakım içtü
zük kaidelerinin bize vermiş olduğu hükümlerini, bi
ze kullandırmak suretiyle bozulması, geri çevrilmesi 
mevzubahis olursa; o zaman, Millet Meclisinin 05.0ö'e 
kadar çalışması ne mana ifade edecektir? 

Bunun, aslında gayet esaslı olarak Millet Meclisi 
Başkanı tarafından da ortaya konduğuna şahit oluyo
ruz. Sayın Millet Meclisi Başkanı, burada getirilme 
durumunda bulunulan ve vergilerle ilgili 8-10 mad
denin içerisine sıkıştırılmış, 160 maddeyi 8-10 madde
nin içerisine sıkıştırılmış olarak görmekteyiz ve böyle 
bir teklifle karşı karşıya bulunmaktayız. 

Kaldı ki, bizim bilebildiğimiz kadarıyla demokra
tik hizam içerisinde idare edilen parlamenter düzen
de kanunlar, vergi kanunları, kanunlardan ayrı müta
laa edilmek suretiyle ayrı bir prosedüre yine teamül 
halinde uydurulmaktadır ve ona göre hareket edil
mektedir. 

Bir kanun teklifi vergi için de mevzubahis olsa, 
burada üyesi bulunan partilerin içerisinden veya par
ti grubu olmasa dahi herhangi bir değerli milletveki
linin, vergi kanununu da bir teklif halinde getirmek 
hakkıdır; ancak alışılagelmiş usûller odur ki, Vergi 
Kanunlarıyla ilgili mevzuat burada tedvin olunurken 
uyulan husus, Hükümetin bunu tasarı olarak getir
mesidir. Ama burada Cumhuriyet Halk Partisinin Sa
yın Grup Başkanvekili arkadaşımız, bunu buraya Hü
kümetin tasarısı olarak değil; kaldı ki, Hükümetin 
elimizde, gündemimizde 14 kanunu kapsayan vergi 
kanunlar demeti bulunurken, bu tasarı elimizde mev
cutken, Hükümetin yine getirmesi icap eden Vergi 
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Kanunu Tasarısını burada Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili değerli arkadaşımız, teklif ola
rak getirmektedir. Öyleyse, her şeyden evvel usule, er
kâna uyma durumunda burada söz etmemiz ve ge
rekeni yapmamız lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarımız, bu konuya değinirken arz 
ettiğim gibi, Millet Meclisinin Sayın Başkanı Plan Ko
misyonunda bu teklif görüşülürken Plan Komisyo
nunun Sayın Başkanına bir yazı gönderiyor ve duy
duğu endişeleri belirtiyor. Yazan insan lalettayin bir 
şahıs değil; bir milletvekili, şahsi endişesini bildirir 
mahiyette bir yazı gönderm'iyor. Burada hepimizin 
saygın durumda bulunmamız icap eden Millet Mec
lisinin Başkanı ki, o aynı zamanda Birleşik Toplantı 
İtibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin de Baş
kanıdır; Plan Komisyonuna endişelerini bildiren bir 
yazı gönderiyor, diyor ki: «Ben teklif sahibi sayın ar
kadaşımıza bu maruzatımı bildirdim, endişelerimi 
kendisine sundum; ancak teklif sahibi arkadaşımız 
eğer kanun tekniği bakımından veyahut da içtüzük 
takımından bir sakınca varsa, bunun Plan Komisyo
nunda düzeltilmesi lazım gelir, diye bana ifadede bu
lundu. Bu bakımdan Plan Komisyonunun sıkıntılı bir 
duruma düşmemesi, Millet Meclisinin endişelerimiz
den mütevellit yanlış bir karara sevk edilmemesi için, 
size Sayın Başkan bildiriyorum ki, bu getirilen teklif 
kanun tekniğine, usule ve yapılması lazım gelen erkâ
na aykırıdır.» 

GÜNAY YALIN (Ordu) — «Erkân» ne? 
ESAT K1RATLIOĞLU (Devamla) — «Dolayı

sıyla bu kanun bu şekilde çıktığı takdirde, daha doğ
rusu Komisyonunuzdan geldiği taktirde Anayasaya 
aykırı olarak değerlendirilecektir.» 

Bu arada şunu da ifade edeyim; erkân, rüknün 
cem'idir. Değerli arkadaşım lütfen kamus'a bakarsa
nız, kelimenin yanlış olmadığını görürsünüz. 

BAŞKAN — Efendim siz buyurunuz, müdahale 
etmeyiniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Cem de
mek, toplam demek; çoğul demek yani. 

ORHAN BtRGIT (istanbul) — Anlayacağımız gi
bi konuşsana! 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Bir-
git, çoğul demek, (CHP sıralarından gürültüler, Baş
kanın tokmağı vurması) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, Millet Meclisi Başkanının.. 
ORHAN BtRGİT (istanbul) — Başkanının de

ğil, Reisinin. 
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M. Meclisi B : 44 6 . 2 . 1979 O : 1 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, Mil
let Meclisi Reisinin sunduğu gibi, bu kanun geçemez 
diyor, geçebildiği takdirde Anayasaya aykırıdır ve de
mektir ki bu Anayasa Mahkemesince bu bozulacak
tır ve misal de veriyor; «Bu hususta şu, şu kanun tek
lifleri Anayasanın öngördüğü hususlara riayet etme
diği için, kanunlaştığı için, Anayasa Mahkemesince 
bozulmuştur ve bu da bu şekilde geçtiği taktirde Ana
yasa Mahkemesince bozulacaktır» diyor. 

Değerli kardeşlerim, burada Millet Meclisi Baş
kanının endişeleri acaba yerinde değil midir? Biz de 
Adalet Partisi Grubunda bulunan değerli hukukçu 
ye maliyeci arkadaşlarımızla bu meseleleri konuştuk, 
gördük ki... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sizin Grup
ta var mı? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, Ada
let Partisi Grubunda sizin çıkartacağınız heyetin üç 
misli heyet çıkaracak kadar da değerli arkadaşımız 
vardır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Kıymetli arkadaşlarım, görüştük ve en nihayet 
gördük ki, hakikaten sizlerin de bunu tetkik etmeniz 
icap eder. 164 maddeyi kapsayan 14 kanunun çeşitli 
maddeleri, bir maddenin bir bendine, icabında bir 
fıkrasına yerleştirilmiş. Yani, Vergi Usul Kanununun 
filan, filan, filan maddesi, Taşıt Kanununun filan, fi
lan, filan maddesi şu maddenin içerisine şu şekilde 
tedvin edilmiştir. 

Şimdi... 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Burada yok. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Belediye
ler Kanununda değil ama, ötekisinde var sayın Baş
kan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Daha onu 
konuşmuyoruz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Şimdi ha
dise böyle iken, meseleyi gayet küçük bir rakama in
dirmek suretiyle buradan sanki.. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, 1 dakikanız var 
efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, eğer müsaade buyurursanız 3-4 dakikanızı da
ha istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, ben değil, İçtüzük müsa
ade etmiyor. Benim elimde olsa, zatıâlinİzi sabaha ka
dar konuştururum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — İstirham 
ediyorum. 

Şimdi meseleyi şöylece bağlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, buraya getirme durumunda 
bulunduğunuz bu teklif, Meclisten sanki bir şey ka
çırırcasına, bir mücadelenin içerisinde bulunduğunu
zun ifadesini göstermektedir. Bu durum Mecliste âde
ta - tabirimi mazur görün - bir baskın tertip edilmek 
suretiyle, Meclise birtakım hususları zorla ve - Cum
huriyet Halk Partili değerli arkadaşlarım yine mazur 
görsünler - birtakım müesseselerde tatbik edilen usul
le Meclisten kanun tekliflerini geçirmek arzusu içeri
sinde bulunmaktasınız. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi hiçbir zaman, 
Türk Standartlar Enistlitüısündeki usule uygun olarak 
baskına tabi tutulamaz. Millet Meclisi hiçbir zaman, 
Mefkez Bankasındaki baskına tabi tutularak böyle 
bir usulle burada uygulama yapılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin içerisinde 
böyle bir uygulamaya geçildiği takdirde, bunun bü
yük ihtilaflar doğuracağının, bundan büyük ihtilaflar 
meydana çıkacağının şimdiden haberdarı olmanız icap 
etmektedir. 

1961 yılından beri Millet Meclisimizin 18 yıllık 
hayatı içerisinde, meşru ve kanuni dönemi içerisinde 
hiçbir zaman, hiçbir suretle sabah saat 05.00'e kadar 
üst üste çalışılma durumu getirilmemiştir. Neyi kaçır
mak istiyorsunuz? Neyi geçirmek istiyorsunuz? Bi
zim burada getirdiğimiz Gensorulardan bahisle, bunu 
misal vermek istiyorsanız, buna cevabımız şudur: Ge
tirdiğiniz tekniğe, İçtüzük kaidelerinin aykırılığına göz 
yummanız ve hiçbir zaman usule, erkâna uymama
nız, ancak bizi, sizinle bu şekilde mücadeleye sevk 
etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, 2 dakikanız geçti. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hemen 

bağlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Dolayısıy

la şunu arz edeyim ki, iburada usulü, burada alışılmış bir
takım teamülü, burada âdeta İçtüzük mesafesinde 
konuşulmuş birtakım hususları bozmaktasınız. Her 
zaman 226'yı bulmak suretiyle neticeye varamayaca
ğınızın önümüzdeki günlerde acı tecrübesini maale
sef ki yaşayacaksınız. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) Size peşinen haber veriyoruz ve size peşinen ha
tırlatıyoruz ki, bu usulünüz devam ettiği müddetçe, alış
madığımız; bu usulü Meclise kabul ettirme durumu 
nu kabul ettirmeye zorladığınız takdirde, bütçe gö
rüşmelerinde her an 226yı burada hazır bulundur
mak mecburiyetinde kalacaksınız. Ve o zaman size.. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Sayın Kıratlıoğ
lu... 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz ama, istediğiniz üç 
dakika da geçti. Bu konuda biraz hassasım Sayın Kı-
ratlıoğlu; rica ediyorum, lütfen bitirin, sözünüzü kes
me durumunda kalacağım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Burada 
sayısal üstünlüğe dayanmak suretiyle demokrasiyi, 
alışılmış usulü size çiğnetmeyeceğiz ve Adalet Parti
si Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin burada 
tafobik etmek durumunda bulunduğu demokratik usu
le aykırı kaidelerin yıkılması için sonuna kadar mü
cadele edeceğiz. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Sayın Başkanvekilleri Sayın Uysal.. 
Zatıâliniz, afedersiniz, buyurunuz efendim. Lehde 

değil mi Sayın Aksoy; buyurunuz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bu

na Meclis baskını mı denir? 
ÎSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Bu neye çıktı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, lehde konuşuyor, iki sayın 

üyenin J etilde, iki sayın üyenin aleyh.de usul hakkında 
konuşma- imkânını vermiş İçtüzüğümüz Sayın Köylü-
oğlu. Lehde konuşacak Sayın Aksoy. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, leh
de. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Değerli Baş
kan, sayın arkadaşlarım, meseleye iki bakımdan bakı
labilir; birisi siyasi, öteki de hukuki açıdan. Ben si
yasi açı üzerinde fazla durmayacağım. Sadece birkaç 
cümle ile arzetmek isterim ki, hiç şüphesiz, demokra
silerde, hele bizimki gibi genç, körpe demokrasilerde, 
muhalefetin ve iktidarın bir diyalog kurması, birbiriy
le anlaşması, birçok kanunların çıkmasında birbirleri
ne yardımcı olması, çok olumlu bir yoldur. Ancak bu
nun için, nasıl halk deyimi ile «Bir elin sesi çıkmaz, 
ancak iki elin sesi çıkar» savı hem muhalefetin, hem 
de iktidarın.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Melek gibi konuşu
yorsun, hep yardımcı oldun. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sayın Dağ-
daş, ne kadar bağırsan bugün cevap vermeyeceğim. 

İkisinin de anlayış göstermesi ve birbirine yaklaş
ması lazımdır. Bir hükümet kuruluyor. Bu hükümet 
daha programında vergi kanunları öngörüyor ve baş-
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I ka kanunlar öngörüyor. Bu Hükümeti Türkiye Mil
let Meclisinin kabul etmesi demek, milli iradeyi bu-

I rada açığa vurması, «Böyle bir Hükümeti ve onun 
programında Öngörülen kanunları istiyorum» demek
tir. 

Nasıl, parlamenter rejimin anakurallarından biri
si «Muhalefetin denetlemesi» ise, ondan önce gelen 

I kural da çoğunluğun yönetimidir. Muhalefet hiçbir 
zaman kalkıp da «Ben istediğim gibi engelleme yap
mak istiyorum, siz engellememe müsaade etmiyor-

I sunuz; ben de ne yapıp ne yapıp engelleyeceğim. En-
I igellememe mani olursanız, Anayasayı ve 'hukuku çiğ

nemiş olursunuz» diyemez arkadaşlar. Çünkü demok
rasinin, parlamenter rejimin ve Anayasanın, hiç de ya
zılı olmayan muhtaç bulunmayan, yazılmaksızın «beda
het» diye kabul edilecek kuralı, Meclislerin işlemesi 
zorunluluğudur. Meclis işlemezse Parlamenter rejim 
çöker meclis nasıl işler? İçtüzükteki kurallarla, hatta 
ona bile hacet göstermeden akıl kurallarına, başkan
ların objektif hüsnüniyet kuralları dediğimliz (iyi ni
yet kuralları dediğimiz) kurallara göre meclisi işlet
mesiyle ve genellikle de meclisin çoğunluğu onun 
nasıl işleyeceğini saptar. Ancak azınlığı koruyabil
mek için, Anayasalar bazı istisnai hükümler getir
mişlerdir, bunlarla azınlığı korumuşlardır. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin adı 
«Yasama Meclisi» dir. Onun başta gelen görevi, ya
samadır. Zaten daha yasama başlığının hemen altın-

I da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 ncü madde
de kuruluşu gösterildikten sonra, hemen 64 ncü mad
dede «Görev ve yetkileri» arasında, «Yasaları yap-

I malk, değiştirmek, kaldırmak» diye belirtiliyor. Ta-
88 nci maddeye geldiğinde de, denetleme yolları ön
görülüyor. Denetleme de yetkilerinden biridir; ama 
asli görevi değil, tali görevidir. Denetleme yolların
dan söz ediyor, görevden dahi bahsetmeksizin.. Sözlü 
Soru, Yazılı Soru, Soruşturma Meclis Araştırması, Ge
nel Görüşme, Gensoru.. Demek ki bunlar onun, tali, 
(ikinci derecedeki) görevidir. Hiçbir kurum, başta ge
len görevini yerine getiremez hale düşürülemez. Ana
yasada bunu' belirten bir kural konmasına bile lüzum 
yoktur. 

Anayasanın yapılması sırasında, o zamanın Yargı
tay Birinci Başkanı (memleketimizin yetiştirdiği en 
müstesna hukukçulardan biri) olan Recai Seçkin, Ana
yasanın ilk 9 maddesi içerisine «'hiçbir yetki ve göre
vin, kötüye kullanılamayacağının konulmasını istedi. 
Anayasa Komisyonu, bu Öneriyi şu nedenle kabul et-

I medi: «Böyle bir hükmü Anayasaya koymaya lüzum 
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yoktur; bu, Hukukun ABC'sidir, alfabesidir, gayet 
tabii böyledir; bilimde de tatbikatta da benimsenmiş 
olan bir kuralı, ayrıca Anayasaya koymaya gerek yok
tur.» diye koymamıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Geçen sene de var 
mı idi bu kural? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — O halde ar
kadaşlar, herhangi bir maddeye, Anayasadaki her
hangi bir maddeye, kanundaki, İçtüzükteki, yönetme
likteki herhangi bir maddeye anlam verirken, yani 
onun anlamı saptanırken, dajma objektif hüsnüniyet 
kurallarına uygun olarak, baş!ka deyimle h'ile-i şeri-
yelerin ve kötüye kullanmaların hukukça korunmaya-
cağı prensibi kabul edilerek, bu hareket noktasından 
çıkarak davranmak gerekir. Denetimde (89 ncu mad
dede) Gensoru öngörülmüştür. Bu Gensoru, hiçbir 
memleketin anayasasında bulunmayan hükümlerle.. 
Yalnız tepki anayasası olmayan, ama bir bakıma da 
tepki anayasası olduğundan ve büyük bir iki siyasal 
olaydan da ders çıkararak - iki bu olaylardan biri mer
hum İsmet Paşa'nın Uşak'ta canına kıyılma teşebbüsü 
üzerine verilen Gensoru talebinin günlerce, haftalarca 
konuşulmamasıydı - böyle bir uygulama bir daha ol
masın, muhalefet Türkiye'de tamamen istisnai, ola
ğanüstü bir olay olduğu zaman bu olay nedeniyle is
tenilen Gensoru, aylarca sonraya bırakılmasın diye, 3 
gün içerisinde gündeme alınsın diye hüküm öngörül
dü. Ama, bunun anlamı tespit edilirken, şu noktayı 
arz edeyim. Maddelere ancak «abese götürmeyecek 
bir anlam» verilir. «Abese götürmemek» demek, «Ak
lın asla kabul etmeyeceği sonuçlara gitmemek» demek
tir. Buna anlam verilirken hiçbir zaman «ne şart al
tında olursa olsun, (yani isterse yüz, isterse bin tane 
gensoru verilsin) bunlar 3 gün içerisinde gündeme alı
nacaktır» anlamı verilemez. Verildiği zaman «abese», 
«aklın kabul etmeyeceği sonuca» yani «Parlamentonun 
sabahtan akşama kadar muhalefetin verdiği gensoru
ları konuşması, yasama görevini yerine getirememesi» 
Sonucuna ulaşılır ki; böylesine aklın almayacağı bir 
sonuç, bir rejimin intihar etmesi demektir. 'Anayasa 
maddelerine rejimin intihan anlamına gelen bir ma
na, asla verilemez! Bu nedenle, zaten yukarıda belirt
tiğim prensipler olmasaydı bile, 89 ncu maddenin bir 
fıkrasına konulan şu hüküm yeterince anlamlıdır; den-
miştirk'i: «Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürü
yebilmesini düzenleyen hükümler de içtüzüğe konu
lur.» Hanıgi maddede dile getiriliyor bu kural? Gen
soru maddesinde! «3 gün sonra gündeme alınır» kay
dından sonra diyor ki, «Eğer Gensoruların 3 gün son
ra gündeme alınması bazı girişimler dolayısıyla Mec

lisin dengeli çalışmasını ortadan kaldırırsa, yarii onun 
yasama görevini yerine getirmesini önlerse, bu engeli 
ortadan kaldıracak tedbirleri Meclis alabilir. Genso
ruyu belli bir güne koyabilir » demek istiyor. Nitekim 
bizim Anayasamızın kendisinden' en çok yararlandığı 
-çünkü o da bir faşist rejimden geçip gelmişti- İtalyan 
Anayasası açıkça Gensoruların sadece Pazartesi gün
leri konuşulabileceğini (bizim gibi o da gensoruların 
zorunlu olarak gündeme alınmasını öngördüğü halde 
yalnız pazartesi günleri konuşulabileceğini) öngörmüş
tür. Başka anayasalarda hiç kayıt yoktur. Demek ki 
bizim Anayasamız, «Gensorular 3 gün içinde elealrn-
sın» derken, hiçbir anayasanın ve hiçbir demokrasinin 
kabul edemeyeceği bir şekilde, «Parlamento işlemesin» 
diye 3 günlük bir kayıt koymamıştır. Ya niçin koy
muştur? Gensoru istemleri; aylarca, haftalarca bekle
mesin diye. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Geçti onlar, zabıt
larda Var. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, son olarak bir noktaya dikkatinizi çekmek is
terim. Tutulan yol, niçin halkkın kötüye kullanılması
dır, onu anlatayım. Gensorunun amacı, bir milletve
kilinin.. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Geçti onlar, za
bıtları var. 

BAŞKAN — Sayın Hun rica edeyim. 
(MUAMMER AKSOY (Devamla) — ..veya bir

kaç milletvekilinin, parti gruplarının vermiş olduğu.. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Anayasa Profesö

rü böyle konuşmaz, istirham ederim. Geçmişteki ha
taları söylesin. 

BAŞKAN — Efendim, istediği gibi konuşur, usul 
içinde istediği gibi konuşur. Zatıâlinizin istediği gibi 
konuşma zorunluğu yok. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Geçmişteki hata
ları söylesin. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ayıptır ar
kadaşlar, birisi burada izahatta bulunurken, onu ön
leyebilmek için, yerinizden bağırmayınız. Sizin Grup 
Başkanınız, arkadaşımız Sayın Kırathoğlu konuşur
ken, biz çıt çıkarmadık, konuştu. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Geçmişi oku. 

BAŞKAN — Sayın Hun, çok rica ediyorum. Çok 
rica ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, nedir Gensorunun amacı? Gensorunun bir tek 
amacı vardır: Hükümeti düşürmek veya belli bir ba
kanı düşürmektir. 
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G ÜNGÖR HUN (Sakarya) — Amacı ne? I 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Amaca gö

türmeyen her hareket, hele kitle halindeki hareket.. I 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — İnsaf yahu.. 
BAŞKAN — Sayın Hun, çok rica ediyorum size I 

bir daha. I 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — .. Parlamen

to kaidelerini amacın'dan saptırmak demektir. Anaya- I 
sa maddelerini amacın'dan saptırmak demektir. I 

Düşünün, bu ne zaman olabilir? Eğer bir hükümet I 
kanadında bir bölünme olursa, bir parçalanma olur- I 
sa veya memlekette aylardır, yıllaradır görülmemiş bir I 
olay olursa, işte o zaman bu meselenin üstüne gitmek.. I 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Abdi Ipekçi'nin I 
ölümü.. I 

BAŞKAN — Sayın Hun, size bir uyarı cezası ve- I 
riyorum efendim. I 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ver Sayın Başkan. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — ..Bu mesele 

konuşulduğunda, belki iktidarın içinden bile bazı şa: I 
hışlar, Hükümetin aleyhinde oy kullanacaktır varsa- I 
yımtyla hareket edilerek getirilir. Oysa bugün muha- I 
lef etin sayısı bellidir: 174 "+ 24 + 16 yani 214. I 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, süreniz bitiyor lütfen I 
toparlayın. I 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Anayasanın I 
89 ncu maddesinin son fıkrasına göre, Hükümetim I 
düşürülebilmesi veya bir balkanın Gensoru sonucun- I 
da düşürülebilmesi üye tamsayısı salt çoğunluğunun I 
güvensizlik oyuna bağlıdır. Yani bu sonuç, o gün Mec- I 
lise iktidar millet vekillerinin gelip gelmemesine bağlı I 
değildir. Muhalefet 226'yı (Benim kanıma göre 224'Ü I 
çünkü ölenler, istifa edenler sayılmaz) en aşağı 224'Ü I 
bulmadıkça, buraya bir değil, bin tane Gensoru ge- I 
tirmek, sadece yetkinin kötüye kullanılmasıdır. Çün- I 
kü, sonuca UÎaştıramaz. I 

ıBöyle olduğuna göre, hiçbir sonuca ulaştıranla- I 
yacak, bu nedenle sırf başka amaca hizmet edecek I 
nüteîik'te olan gensorular, hakkın kötüye kullanılma- I 
sidir. Kanımızca, doğrudan doğruya Başkan, bu tfür- I 
de verilmiş olan gensoruları gündeme almaz, redde- I 
der. Haftada bir taneden fazla gensoru verilmesi, I 
«'hakkın kötüye kullanılmasının» okul kitaplarına bi- I 
le geçecek (İlkokul öğrencilerinin bile öğreneceği.) I 
bir örneğidir. I 

O halde arkadaşlar, bu kadar aşikâr bir kötüye I 
kullanma variken ve muhalefet durmadan Meclisi iş- I 
ldtmemek ve Parlamentoyu mill'dCin gözünden düşür- l 
mek için elinden geleni yapmakta iken, iktidara dü- I 
şen görev de, o Parlamentoyu işletebilmek için sabah- | 
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lara kadar çalışmaktır. Bunu yaptığından dolayı ta
rih bir iktidarı ve onun milletvekillerini sadece alkış
lar ve gerçekten sabaha kadar çalışabİlirferse, onların 
isimlerini altın harflerle demokrasi tarihimize geçe
bilir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; bu nedenle görül
memiş bir tedbir olan sabahın 05.0OTne kadar çalış
ma görülmemiş başka tedbirferin kaçınılmaz sonucu
dur. Yoklamalarda hazır bulunmayan, önce Mec
lisli işletmeyen eğer 226 sağlanırsa içeriye girerek ko
nuşanları susturabilmek için durmadan yerinden ba
ğıran, ondan sonra her kanun maddesinin her fık
rası, hatta yürürlük maddeci için bilie( kelime değişti
rip) kMe halinde öneri yapan ve bunu da açıkça ilan 
eden bir muhalefet olursa, onun karşısında iktidarın 
günahı şu olsun : Günahınız, «Ben ne olursa olsun 
bu Parlamentbyu çalıştıracağım ve bu falkir milletin 
verdiği parayı hak edeceğim» demiş olmaktır. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. (AP 
sıralarından gürültüler) 

Aleyhte, Sayın Emre. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (istanbul) — Muh

terem Başkan, değerli üyeler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından Mec
lise indirilmiş bulunan bu önergenin karşısındayız, 
Çünkü, değerli arkadaşlarımız bu önerge, benden ön
ce konuşan muhterem Muammer Aksoy Beyefendinin 
talbiri ile, hakkın kötüye kullanılmasının başka yönde 
tiplik bir mfeafirii teşkil etmektedir; neden? 160 kü
sur maddelik bir «Vergi kanunları» demetini siz, bir 
nevi, eski tabiri ile hüleİ seriye yapacaksınız, 16 mad
deye indireceksiniz, Meclisin Ittılaına, kanunun bütün 
ayrıntıları, fıkraları, ne getirdiği, ne getirmediği layıkı 
veçhile sunulmadan Meclisten bir gecede transit ola^ 
rak geçireceksiniz. Niçin bunu yapıyorsunuz? 

Efendim biz çoğunluğu sağlayamıybruz, gücümüz 
yetltiği taikdirde ya 1 saat, ya 5 saat çoğunluğu sağla
yacağız, kanunları, âdeta düsturların fihrM gibi bir 
fihrist haline getirip, kimse ne olduğunu anlamadan, 
münasip şekilde, gereği kadar fıkralar üzerinde, hü
kümler üzerinde konuşulmadan kanunları çıkartıp, 
geçip gideceğiz diyeceksiniz. O halde Meclisin ne lü
zumu var muhterem arkadaşlarımız? 

Belli ki, burada 160 maddelik kanun âdeta fihrist 
haline getirilmiş ve 16 maddeye sıkıştırılmış. Madem 
böyleydi, daha ileri ğideydiniz, bir maddeye sıkıştı-
raydınız. Atıf yapardı bu bir madde, daha kolay ge
çerdi. 
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Gruplar adına konuşmalar zaten 20 dakikadır, 
şahıslar adına da 10 dakikadır; bir maddeye de in
dirilmesi mümkünken, niçin 16 maddeye indirdiniz? 
Şjîmdi bunun izahını sizin mantığınızla yapmak bu
rada mümkün değil. 

Grupların ve şahısların konuşma süreleri tahdit-
li olduğu İçin, bu 160 küsur maddelik kanunu böyle 
16 madde içeri's'inde geçirmiş olmak hem kanun tek
niği açısıridan, hem Anayasanın ve İçtüzüklerin ka
nun müzakerelerini vermek istddiği ehemmiyetin de
receli ve ağırlığı açısından son derece mahzurludur. 
Bundan sonra da bir çok konularda, bundan sonra 
gelecek hükümetlere, iktidarlara fena emsal teşkil et
medi bakımından da, usûl bakımından da bu son de
rece mahzurludur aziz arkadaşlarım. Eski getirdiğiniz 
metin üzerinde müzakerelere girişilmesi normal bir 
İçtüzük prosedürü dahilinde, kanun müzakeresi ma
nasına gelebilirdi. Fakait bunu, bu şekilde normal bir 
müzakere prosedürü içerisinde yapılan bir kanun mü
zakeresi saymamız mümkün değildir. 

Âdeta yangından mal kaçırırcasına; Meclisin de
ğerli üyelerinin büyük kismı, Bütçe Plan Komisyo
nunda bu müzakerelere katılmamış üyelerimizin bü
yük kısmı - ki % 90'ını teşkil edecektir - ne olduğun
dan, ne geldiğinden, ne gittiğinden; bu kanunun pi
yasamıza, Ekonomimize, hukuk hayatıttiıza ve bütün 
müesseselerimize zarar mı verecek, fayda mı getire
cek, bunun ne olduğu anlaşılmadan; gereği kadar mü
zakere imkânı ve hakkı tanınmadan, mukayese im
kânı tanınmadan buradan geçirilmesinde son derece 
mahzur vardır, isabet yoktur. 

Kaldı ki; esas bakımından' derhal çıkartılmak İS-
itenen bu vergi kanunları, memleket ekonomisine son 
derece tehlikeli balkılar ve ekonomik patlamalar ge
tirebilecek birtakım hükümleri muhtevi bulunmak
tadır. Eğer Cumhuriyet Halk Parittsi Hükümetli, ikti
dara geldikten sonra hemen her ay denebilecek kadar 
'sık sık devalüasyon yaparak piyasayı baskı altına, 
dkdnomiyi felce sürüklemeseydi, eğer birçok temel ih
tiyaç maddelerine ardı ardına zamlar getirmeseydi ve 
yine eğer faizleri artırarak fakir, orta halli memur, 
İşçi, köylü, emekli bütün vatandaşları bu baskılar al
tında, % 70 artan pahalılığın baskısı altına sürme
miş olsaydı, daha adil ölçüler içerisinde bîr vergi ka
nununu normal şartlar içerisinde getirmiş olsaydı, ver
gi kanunlarının burada müzakeresi ve bu derece aşırı 
zamların getirilmesi bir dereceye kadar, ihtiyatla kar
şılamak şartıyla, gözönünde tutulabilirdi. 

§imdi siz iktidara geldikten sonra, sık sık çok 
ağır operasyonlara tabi tutmuş bulunuyorsunuz Türk 
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I ekonomisini, Türk milletini ve dar gelirli geçim sıkın-
I tısı içinde olan vatandaşlarımızın geçinme imkânını. 
I Bir kişi, vücudu bünyesi ne kadar sağlam olursa 

olsun, üsit üste 4 - 5 mühim ameliyattan geçirilemez, 
I velevkİ hepsi de gerekli olsa dahi. Şimdi bütün bu de-
I valüasyonlara, zamlara ve diğer ekonomik baskılara, 
I bir de vergi zamları eklenecek olursa, bugün piyasa-
I daki fiyatlar bilesiniz ki, gene iki misline çıkacak, 
I hu ilki misline çıkma karşısında vergiler yansıya yansı

ya gene dar gelirli memur, işçi, emekli vatandaşları-
I mızın sırtına yüklenecektir. Bu arada getirmek iste

diğimiz ve ismini de değiştirdiğiniz geçitti indirimi, 
I özel indirim vesaire devede kulak kabilinde'n kalacak

tır. Bu kadar ekonomik baskılara maruz tutulmuş 
I olan iş hayatı felce uğramış olan Türk ekonomisi

nin piyasası bir kat daha felce uğrayacaktır. Bunlar 
I hayırlı, isabetli, basiretli bir Devletin bir Hükümetin 
I gidişine benzemeyen, memleketimizi sosyal patlama-
I lara sürüklemek veya hatta siyasi patlamalara, rejim 
I buhranlarına sürüklemek isteyen ölçüsüz, dengesiz, 

tultarSız hareketlerdir. 

I Kaldı ki, vergi sisteminde Cumhuriyet Halk Par-
I tisi eskiden beri sözünü etmiş olduğu kendi düzen 
I değişikliğine benzer herhangi bir değişiklik de getir-
I mliş değildir. Bu müzakere etmek üzere önümüze su-
I nulan vergi kanunları, eski kanunların bazı oranlarını 
I artıran; sağından solundan revizyonlar yapan idarei 
I maslahatçı olmasına rağmen ölçüsüz birtakım bürofc-
I raitik, nazari sahada kalan bürokratik tezlerin mah-
I sulu olan bir vergiler demeti getirilmektedir. Haydi 
I diyebilirdik ki, Cumhuriyet Halk Partisi sistemi de-
I ğişitiriyor, kendisi düzen değişikliği taraftarıdır, bir-
J takım zengini daha zengin eden... 
I BAŞKAN — Sayın Emre, bunlar işin esasını 
I ilgilendiren konuşmalar sanıyorum. 

ıSÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Efen-
I di m, niçin karşı olduğumuzu... 
I BAŞKAN — Bağışlarsanız, usul içerisinde kakna-
I ya gayret edelim efendim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Tabiî 
j Sayın Başkanımız, tamam da; niçin bu önergeye kar-
I şıyız? Elbette bir gerekçemiz vardır. Sadece usul ba-
I kımındain gerekçe serdetmiyoruz. Bu saydığımız hu-
I suslar, bu mevcut gündeme alma talebinin niçin mem-
I lekecimize hayır getirmeyeceğini, zarar getireceğini 
I izah eden gerekçelerdir. 

Bu Mbarla Milli Selamet Partisi Grubu olarak 
I biz bu önergenin aleyhinde oy kullanacağız. 
I Hepinize saygılar sunarım. (MSP sıralarından aî-
J kışlar) 

16 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Lehte Sayın Tüzün, buyurun. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
Özelikle Sayın Adalet Partisi Grup Başkanvekil'i 

ve Sayın Milli Selamet Partisinden Sayın Emre'yi din
ledikten sonra, gerçdkten ilginç şeyler ortaya çıktı. 
Örneğin, Sayın Emre «Bazı vergi kanunlarını değişti
ren teklif gündemde duruyor, onu görüşelim» dedi. 

Oysa ki, gündemde «Bazı vergi kanunlarında de-
ğişilkük yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, Plan Ko
misyonu raporunun dağıtım tarihi 31 Mayıs 1978.» 
Şükürler olsun Tanrıya, 31 Mayıs 1978Men bugüne 
kadar bekleyen tasarıyı, ilk defa Milli Selamet Parti
si Grubu adına yapılan konuşmada, «onu görüşelim» 
dendi. 

Değerli arkadaşlarım işte bunu görüşemediğimiz 
içlin öbürünü görüşüyoruz zaten. 31 Mayıstan bu ya
na, o «büyük» dediğiniz o «Türkiye'nin ekonomisini 
'kötüye götürecek» dediğiniz, işte «tavuğun ayağından 
vergi» alınıyormuş, bilmem ne yapıyormuş falan de
diğiniz... 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Güneş vergisi 
var. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — İşte «güneş ver-
ğM» var dediğiniz, o tasarı, ben o Komisyonun üye
siyim, Altkömiisyonun da üyesi idim; ne güneş vergisi 
Vardı orada, ne tavuktan vergi vardı orada, tersine 
bir... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Pencere vergisi yok 
mu? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, o tasarıyı okumadığınızı biliyordum; ama, ye
nli tasarıyı da okumadığınız ortaya çıkıyor ki... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Elimize geçmedi ki, 
okuyalım. 

BAŞKAN — Sayın Sayın rica ederim. 

'METİN TÜZÜN (Devamla) — Hah, bakın «eli
mize geçmedi ki nasıl okuyalım» diyorsunuz. Bir de 
diyorsunuz ki, «16 maddeye bütün vergi kanunlarını 
sıralamışsınız» diyorsunuz, elinize geçmeyen o ta
samdan öğrendiğinize göre veya size söylendiğine gö
re, elinize geçmeyen tasarıdan 16 maddeye bütün ver
gi kanunlarını sıkıştırmışsınız, diyorsunuz. Okumadan, 
bir vahiy gelmiş size gece, okumadan 16 maddeye 
bütün vergi 'kanunlarının sıkıştığını öğrenmişsiniz. 
Doğrusu bu bilincinizi, bu buluşunuzu kutlarım. 

Değerli arkadaşlarım, şu gündemde olan 31.5.1978 
tarihinde dağıtımı yapılan, «Bazı Vergi Yasalarında 

— 17 

6 . 2 . 1979 O : 1 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı», uzun uzun tar
tışıldı. Gruplararası komisyonlarda uzun uzun tar
tışıldı. Bu toplantılarda Grubum adına ben de gö-
revlendirilmişjtim ve bir kaç tanesinde ben de bu
lundum. 

Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Ha
reket Partisi arkadaşlarımızla bunları Meclis tatile 
girmeden evvel birkaç kere tartıştık. Ondan sonra, 
Meclis tatili bitikten sonra bir kaç kere tartıştık. 
Meclis tatile girmeden evvel yaptığımız tartışmalar
da, bu kanunun tümüne karşıyız dememiştiniz - açık 
söylüyorum - bu kanunun tümüne karşıyız dememlîş-
tiniz; ama gelin görün ki, bu kanun gündeme 1 nei 
madde olarak girdikten sonra, bu kanunun tümüne 
karşıyız, dediniz. Bu kanunu parçalayın, örneğin özel 
indirimle ilgidi hususunu müstakil olarak getirin, de
diniz. Peki, özel indirimle ilgili hususunu müstakil ola
rak getirdik. Gayet tabii ki, bu bir gideri gerektiri-' 
yor. Hazinenin az alacağı vergi dolayısıyla bir gider 
açığı ortaya çıkıyor. Bunu denkleştirecek bazı hü
kümler var. Bunları getirdik. Hayır, bu böyle görüşül
mez, diyorsunuz. Ya, nasıl görüşülür peki? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Demagoji yapıyor
sunuz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — İyi ama, ben bu
radaki kanunu okuyorum, demagoji yapmıyorum. 

Belediye Gelirleri Kanununu müstakil getirin de
diniz, getirdik işte. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Nerede?.. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Burada işte, gö
rüşeceğimiz kanun o işte. Okuduk diyorsunuz, oku
madığınız kanun o işte. Gündemin ön sırasına alın
masını istediğimiz kanun o işte. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Nerede, nasıl? 
BAŞKAN — Sayın Sayın.., 

METİN TÜZÜN (Devamla) — İşte getirin gö
rüşelim dediğiniz kanun. 

BAŞKAN — Sayın hatip ne konuşmuşsa arkasın
dan bir şey ilave ediyorsunuz. Yok böyle bir mü
zakere usulümüz. Çok rica ediyorum. Yani illa zatı-
âlinizin istediği gibi hatipler konuşmaz, bazen isteme
diğiniz gibi de konuşulur. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, o kanun bizde yok demek ayrı şeydir, getirin 
görüşelim demek ayrı şeydir; ama getirdik hadi gö
rüşelim dediğimiz zaman «demagoji yapıyorsun» de
mek ayrı şeydir. Bunun ismi ciddiyetsizliktir, olmaz 
öyle şey. 
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İşte öne alıp görüşelim dediğiniz, getirin görüşe-
'lim dediğiniz töklÜf. İşte getirdik, görüşelim. Bunu 
yapıyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. 

Ayrıca değerli arkadaşlarım; bu 31 Mayısta dağı
tılan o «'büyük» dediğiniz yasa teklifinin içinde, par
çalayın da getirin dediğiniz yasa teklifi, aslında biz
den evvel süzin hükümet olduğunuz devirde parça 
parça gelm'işti. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz o Zaman ne yap
tınız? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — KadÜk oldu. Se
çim oldu, kaldük oldu, görüşemedik. Balkın bu mese
le içlin üç kitap okuduk dediniz. Bırakınız üç kitabı, 
t>ür saltırlılk zabıt dkusaydmız, bu sorayu sormazdınız 
bana. 

Değerli arkadaşlarım, Belediye Kanunu Tasarısı 
daha evvel müstakil geldi, biz hepsini beraber getir
dik, çıkmadı. Şimdi tek başına getirdik, sizin gibi 
tek başına Belediye Gelirleri Yasa Tasarısını getir
dik, hadi görüşelim. Hayır; «Demagoji yapıyorsunuz»ı 
diyorsunuz, cevap mıdur bu? 

iDeğerli arkadaşlarım, bu yasa teklif terinim Saym 
Grup Başkaııvekilleritain önerisi doğrultusunda öne 
alınmasına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu büyük 
bir görev yapmanın bilinçli içinde, sorumluluğu için
de, rahatlığı içinde oy verecektir. 

Sizleri saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Sayın Kıratlıoğlu ve Sayın Toker arkadaşlarımı

zın; diğer imza sahipleriyle birlikte bu konunun açık 
oylamayla halli isteniliyor. İçtüzük 116/2 Ve 19 ncu 
madde muvacehesinde işleme koyma olanağım yok, 
özür dilerim Sayın Kırathoğlu. 

Değerli arkadaşlarım, öneriyi Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Öneri kabul edilmiştir efendim. 

3. — MHP Grubunun; 136 S. Sayılı Kanun Ta
sarısı ve Teklifinin, gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölü
münün başında yer alması ve bütün işlerden önce 
görüşülmesine dair önerisi. 

BAŞKAN — Bir öneri daha var, onu da okutu
yorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 5 . 2 . 1979 tarihli toplan

tısında ' bir Danışma Kurulu Önerisi hazırlamak için 
oybirliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki 
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önerisinin İçtüzüğümüzün 19 ncu maddesine göre iş-
leme konmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
MHP Grup Başkanvekilleri 

İhsan Kabadayı Faruk Demirtola 
MHP Grubu Önerisi : 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler kısmında yer alan, 136 
S. Sayılı, Basın Yoluyla İşlenmiş Suçların Affı Hak
kındaki Kanun Teklifinin, bu kısmın 1 nci sırasına 
alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri 
reddedilmiştir. 

4. — MSP Grubunun; 140 S. Sayılı Kanun Tek
lifinin, gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümünün başında 
yer alması ve görüşülmesi için Danışma Kurulunun 
5.2. 1979'da toplantıya çağırılmasına dair öne
risi. 

BAŞKAN — Milli Selâmet Partisi Sayın Grubu
nun bir önerisi var, okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 52 nci sırasına ait Danışma Kurulu 

önerimizin Genel Kurulda okunmasını ve istemimi
zin aynen okunarak oya sunulmasını saygıyla arz 
ederiz. 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millet Meclisi Gündeminin 52 nci sırasında bulu

nan S. Sayısı 140 olan, 15 ve 14 ncü memuriyet de
recelerini kaldıran, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı 
Kanun ile Değişik 36 nci Maddesinin Ortak Hüküm
leri Kısmının (A) Bendinin Yeniden Düzenlenmesine 
Dair Kanun tekliflerinin, gündemin 7 nci kısmında 
Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler bölümünün en başında yer almasına 
ve özel gündem halinde bütün işlerden önce ele alı
narak görüşülmesi için, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 19 ncu maddesi gereğince Danışma Kurulunun 
5 . 2 . 1979 Pazartesi günü saat 11.00'de toplantıya 
çağırılmasını saygıyla arz ederiz. 

MSP Grup Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekillerinin 
önerisi içerisinde aynı öneri bulunduğu için, her ne 
kadar Sayın Grup usul noksanlığını yerine getirmiş
se de İşleme koymuyorum efendim. 

18 — 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 j 
arkadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kö- I 
tüye kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuru- I 
luşlarını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma I 
Planına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Ba- I 
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 I 
ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddele- I 
ri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi- I 
nin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş- I 
me (11135) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimiz- I 
de Gensoru önergeleri vardır. Bunlardan Sayın Erol I 
Yeşilpınar ve arkadaşlarının Gensoru önergesi Ge- I 
nel Kurulun 21 . 12 . 1978 tarihli 25 nci Birleşimin
de; Sayın Mustafa Başoğlu ve arkadaşlarının Gen- I 
soru önergesi, Genel Kurulun 23 . 1 . 1979 tarihli 
38 nci Birleşiminde okunmuş ve bastırılmış, sayın I 
üyelere dağıtılmıştır. I 

Diğer Gensoru önergeleri de bastırılıp sayın üye- I 
lere dağıtılmış bulunmaktadır. I 

Şimdi Gensoru önergelerini sırasıyla okutuyorum I 
efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Anayasamızın (Sosyal ve İktisadi haklar ve ödev- j 

ler) bölümünün 51 nci maddesi (Devlet, Kooperatif- I 
çil'iğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.) hükmü- I 
nü getirmiştir. I 

Bu ilke beş yıllık kalkınma planlarımızda da yer I 
almıştır. I 

IV ncü Beş Yıllık Kalkınma Planında tarım sek- I 
törünün hedefler ve ilkeler bölümünde (Tarımsal gir- I 
dilerin sağlanmasından pazarlanmasına kadar tüm ta- I 
rımsal faaliyetlerin etkinlikle gerçekleşmesini sağla- I 
yacak; modern girdilerin, makine, gereç ve teknik I 
bilgilerin yaygın kullanılmasını gerçekleştirecek çok I 
ortaklı, gönüllü güçlü üretim kooperatifleri ile üst I 
örgütleri planlama sürecinin etkin bir aracı olacak- I 
tır) denilmektedir. I 

Şüphesiz kooperatifler genel olarak ortaklarının 
meydana getirdiği kuruluşlardır. Ve genel kurulları- I 
nın seçtikleri organlar tarafından yöneltilirler. Bun- I 
lardan Tarım Satış Kooperatifleri ile Tarım Kredi j 
Kooperatifleri kendi kuruluşlarını düzenleyen özel 
kanunları vardır. Diğer kooperatifler 1163 sayılı Ka- I 
nuna uygun olarak kurulur ve yönetilirler. 

Tarım Satış Kooperatiflerinin ve Tarım Kredi j 
Kooperatiflerinin üst kuruluşlarında genel kurulla- I 
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rınca seçilen yönetim kurulları ile Ticaret Bakanı ve
ya Bakanlar Kurulunca tayin edilen genel müdürler 
bulunmaktadır. 

Yönetim, bürokrasi çarkının ağır yürüyüşünden 
kurtarılması, dengeli ve müessir denetimin sağlanma
sı ve üreticiden gelen atılımların değerlendirilmesi 
amacıyla bir karma yönetim şekli öngörülmüştür. 

Hal böyle iken Hükümetin kuruluşundan bugüne 
Tarım Satış Kooperatiflerinden büyük bir kısmının 
genel kurullarınca seçilen yönetim kurulları Ticaret 
Bakanlığınca feshedilmiştir. Yerlerine Bakanlıkça re
sen tayin edilen yönetim kurulları ikame edilmiştir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Birlikleri Merkez Bir
liği Yönetim Kurulu da Ticaret Bakanlığınca işten el 
çektirilmiştir. Yerlerine Bakanlıkça yeni bir heyet 
görevlendirilmiştir. 

Bu işlemlerin yapıldığı sırada ciddi inceleme ra
porları da düzenlenmemiştir. 

Bu tasarrufların icraası sırasında siyasi düşünce
ler, partizan düşünceler Ticaret Bakanlığına hâkim 
olmuştur. Ya da Ticaret Bakanlığı - demokratik ve 
gönülllü - kooperatifçilik deyiminden bizim iktisat 
sistemimize ve rejimimize uygun anlam çıkarmamak
tadır. 

Bir yıla yakın zamandan beri kooperatiflerin yö
netimi tamamen ortak iradesi dışında kalmıştır. Dev
let, kooperatiflerin bütün yönetimine el koymuştur. 

Gerçi belli şartlar altında kooperatiflerin ve onla
rın üst kuruluşlarının yönetim kurullarını feshetmek 
ve belli süre yerlerine yeni üyeler tayin etme yetkisini 
vermiştir. 

Ticaret Bakanlığı bu yetkiyi kanuni sınırlar için
de kullanmamıştır. Kanuni sınırlar ve şartlar yerine 
kendi emirlerine tamamen uyacak olan kurulları mey
dana getirmeyi amaçlamıştır. 

Ticaret Bakanı feshedilen kurullar yerine bugüne 
kadar, genel kurullarınca yenilerinin seçilmesi yolunu 
da tercih etmemiştir. Bu konudaki yetkilerini kullan
mamıştır. Aksine seçimi geciktirme yolunda yetkileri
ni aşarak kooperatiflerin bazılarına talimatlar ver
miştir. 

Esasen Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Tica
ret Bakanlığının talimatlarına uymak zorundadırlar. 
Bu kanunlarından gelen bir zorunluktur. 

Böyle olmasına rağmen Ticaret Bakanı herhangi 
yazılı talimata gerek kalmadan kendi emirlerini yeri
ne getirecek bir yönetimin devamında kendi sorumlu-
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luğu açısından yarar görmektedir. Kooperatiflerin ge
nel kurullarını yaparak kendi idarecilerini seçmesine 
imkân tanımamıştır. 

Görülüyor ki, Ticaret Bakanı kooperatifleri ve on
ların üst kuruluşlarını genel amacından saptırmıştır. 

Kooperatiflerin ortaklarının iradesiyle kanunların 
emrettiği irade yerine tamamen kendi iradesini hâkim 
kılmıştır. 

Oysa Anayasa ve yasalarımızda, Beş Yıllık Kalkın
ma Planımızda öngörülen kooperatifçilikle Ticaret 
Bakanının yönettiği kooperatifler arasında uzaktan, 
yakından bir ilişki bulunmamaktadır. 

Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olan bu işlem
lerinden ötürü Ticaret Bakanı Sayın Teoman Köprü
lüler hakkında Anayasanın 89 ncu ve Millet Meclisi 
içtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince Gensoru açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili İsparta Milletvekili 
Erol H. Yeşilpınar Yusuf Uysal 

Kütahya Milletvekili Antalya Milletvekili 
Hüseyin Cavit Erdemir ihsan Ataöv 

Elazığ Milletvekili Afyonkarahisar Milletvekili 
Rasim Küçükel A. ihsan Ulubahşi 

Muğla Milletvekili Manisa Milletvekili 
Ahmet Buldanlı Halil Yurtseven 

Burdur Milletvekili Bilecik Milletvekili 
Ahmet Sayın Cemalettin Köklü 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş bu
lunan Gensoru önergesinin .Anayasanın 89 ncu mad
desine göre, gündeme alınıp alınmayacağı konusun
daki görüşmeler için özel gündem önermek üzere 
Danışma Kurulu bir öneri hazırlayamamıştır. Bu ne
denle Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
ması hususundaki görüşmeler için Başkanlıkça gün 
saptanmış bulunmaktadır. 

Gensoru hakkındaki görüşmelerin 13 . 2 . "1979 
Salı günkü birleşimde yapılmasını onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme (11136) 

BAŞKAN — Bir Gensoru önergesi daha var, onu 
da okutuyorum, bu Gensoru önergesi de özel gün
demde yer alacaktır efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
DSİ Genel Müdürlüğü ülkenin yeraltı ve yerüstü 

kaynaklarının geliştirilmesi ve bu kaynaklardan fay
dalanmak üzere 1954 yılında 6200 sayılı Kanunla 
kurulmuştur. Kurulduğu günden beri su kaynakları
nın geliştirilmesi için örgütünü geliştiren ve ülkenin 
büyük projelerini gerçekleştirerek bu ülkenin insanı
nın hizmetine sunma çabası içinde olan bu müessese 
bilindiği üzere ülkenin en büyük ve övünülen hizmet
lerini tamamen tarafsızlık ilkesi içerisinde ve her tür
lü politik endişe ve müdahalelerin dışında yürütmüş 
olup bu özelliği ile de ülkede vatandaşların takdirle
rini toplamıştır. 

DSİ Genel Müdürlüğü gibi politikadan uzak ve 
sadece görevinin bilincinde ehil kuruluşlar geleceği
mizin garantisi olma bakımından, lüzumludur. 

Mart 1978 tarihinde DSl Genel Müdürlüğüne 
tayin olunan zatın tutum ve davranışları bu kurulu
şu tamamıyla politikanın içine çekme ve anarşist mi
litanlara teslim etmeye müteveccih olmaktadır. Ge
nel Müdürün bu davranışlarında Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından destek ve hatta teşvik gör
düğünde şüphe yoktur. 

Aşağıda sayılan olaylar yukarıda sunulan teşhisi 
ispat eder mahiyettedir. 

1. 28 . 11 . 1978 Salı günü DSt Genel Müdür
lük binasındaki hoparlörlerden saat 9.00'dan itibaren, 
aşağıdaki mesaj defalarca tekrarlanmıştır. 

«Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim Üyele
rinden Sayın Nejdet Bulut ve ailesine yapılan faşist 
saldırıyı kınamak üzere bütün arkadaşların saat 11.00' 
de DSt kafeteryasında bulunmaları rica olunur.» 

a) Saldırıya uğradığı bildirilen Nejdet Bulut 1977 
seçimlerinde İzmir TİP milletvekili adayıdır ve eşi 
halen TİP'de muhasebeci olarak faal görev yapmak
tadır. 

b) Bulut ailesinin karı - koca olarak solcu faa
li yetlerde bulundukları bilinmektedir. 

c) Tarafsız olması gereken bir devlet kuruluşun
da ve mesai saatinde böylece ve tamamen tarafgir bir 
toplantı düzenlenmesinin bizzat Genel Müdür tara
fından emir ve müsaade olunduğu bir hakikattir. 

d) Bu toplantıya Genel Müdürle birlikte DSİ'ye 
Genel Müdür Muavini olarak atanmış olan bir diğer 
zat katılmış ve faşistleri kınayan bir konuşma yap
mıştır. 

e) Kanunen suç olması gereken ve çalışma saat
leri içinde yapılan ne bu toplantı ve ne de tertipçisi 
ve konuşmacılar hakkında herhangi bir soruşturma 
açılmamıştır. 

20 
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2. 21 .12.1978 Perşembe günü DSİ hoparlör
lerinden Genel Müdürün emri ile bütün çalışanlar 
çağırılrnak suretiyle aynı gün saat 10.30'da bir top
lantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda 19 . 12 . 1978 ta
rihinde Adana'da vuralan TMMOB Adana Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı Akın Özdemir'in katil
leri faşist olarak kınanmıştır. 

Kanuni olmayan böyle bir toplantıya mesai için
de memurların Genel Müdürün emri ile çağırılma-
ları herhangi bir kovuşturma konusu yapılmamıştır. 

3. 25 . 12 . 1978 günü öğle yemeği saatinde me
murların yemek yemeleri için tahsis olunan DSİ kafe
teryası kapatılmış, memur ve müstahdeme yemek ve
rilmemiştir. Bu suretle boşalan kafeterya salonunda 
Maraş olaylarındaki faşist saldırıları kınama toplan
tısı düzenlenmiştir. 

4. Kendilerini ilerici, devrimci adı veren yerden 
bitme bir sürü derneğin DSİ ile, çalışanlarla ilgisi 
bulunmayan ve tamamı solcu bildirileri hemen her 
gün dışarıdan gelme kişilerce memurların masalarına 
bırakılmaktadır. Bu bildirilerin dağıtılmasına, Baka
nın bilgisi tahtında Genel Müdür tarafından bizzat 
müsaade olunduğu söylenmektedir. 

5. Yakın zamanlara kadar DSİ binası ve çevre
sinde, duvarlarda herhangi yazı veya slogana rastlan
mazken bir yıldan beri bu güzel müessesenin duvar
ları en ileri solcu sloganlarla doldurulmuştur. DSt 
binasının içinde her katta ve her yerde kırmızı sarı 
renkli malum bildiri ve sloganlar yapıştırılmakta ve 
kimse bunlara dokunamamaktadır. 

Bütün bu olan bitenler Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Deniz Baykal tarafından teşvik ve destek 
görmektedir. 

Bu sebeplerle cezai sorumluluğu yanında siyasi 
sorumluluğu açık bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Deniz Baykal hakkında Anayasanın 
89 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince Gensoru 
açılmasını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

İçel Milletvekili 
Fevzi Arıcı 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 
Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyalıoğlu 

Kütahya Milletvekili 
A. Mahir Ablum 
Kars Miletvekiii 

Bahri Dağdaş 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Eşrefoğlu 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz 

İzmir Milletvekili 
Zeki Efeoğlu 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan llgün 

Bolu Milletvekili 
Avni Akyol 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz evvel 
ifade ettiğim gerekçelerle, okunan Gensoru önergesi
nin, gündemin «Özel Gündemde Yer Alacak İşler» 
kısmında yer alması ve gündeme alınıp alınmaması 
konusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 13.2.1979 
Sah günkü Birleşiminde yapılmasını onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir başka Gensoru önergesi daha vardır, onu da 
okutuyorum efendim: 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet. Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve 
nakilleri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/37) 

1 . 2 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü: Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 

ve 9 arkadaşının, Ecevit Hükümeti tarafından memur
larımıza reva görülen kanun dışı ve haksız tutum ve 
muamelelerden dolayı, Hükümet hakkında, Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi. 

1. Ecevit Hükümetinin iktidara gelişinden sonra, 
Cumhuriyet tarahinde eşi ve emsali görülmemiş bir 
memur kıyımı başlatılmış, bir yılı geçmiş olmasına 
rağmen, kanun ve insaf dışı bu tutum hâlâ sona er
memiştir. 

Uzun yıllarını Devlet hizmetine vakfetmiş, tecrü
beli ve değerli memurlarımızın pek çoğuna, aşağıda 
sadece birkaç örneğini verdiğimiz bu güne kadar gö
rülmemiş, duyulmamış ağır zulümler reva görülmüş
tür. 

Pek çok memurumuz, bir ay gibi kısa bir süre içe
risinde üç değişik yere tayin edilebilmiştir. 

Pek çok memur, birinci derece bir görevde hizmet 
görürken, dördüncü, beşinci derece bir göreve tenzi-
len tayin edilebilmiştir. 

Bu güne kadar istisnasız, merkeze alınan bütün 
valiler merkez valisi olarak tayin edilirken ilk defa 
bu hükümet döneminde bazı valiler müşavir yapıl
mışlardır. 

Müsteşar veya müsteşar muavinliğine kadar yük
selmiş birçok değerli idareciler, CHP zihniyetince 
sürgün yeri sayılan bölgelere, bölge müdürlüğü emrin
deki müşavirliklere sürülebilmişlerdir. 
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20 yıldan fazla hizmeti olan bazı memurlar, hiç 
bir görev yeri gösterilmeden görevinden alınmıştır. 
Bunların içerisinde, 8 aydan beri maaş alamayanlar 
vardır. Bakanlıklarda yüzlerce yeni müşavirlik ihdas 
edilmiş, kendilerinden en fazla istifade edilecek dev
relerinden pek çok eleman, bina, oda, masa gösteril
meden, görev verilmeden müşavir yapılmış âdeta gö
reve gelmemeleri istenmiştir. 

Tersine iddialara rağmen, pek çok Danıştay kara
rı uygulanmamıştır. 

Tayinlerde aslolan, ehliyet, tecrübe ve çalışkanlık 
değildir. Bakanlıkların pek çoğundaki tayinleri, eski
den beri aşırı sol faaliyetleriyle tanınmış dernek ve 
meslek kuruluşlarına, CHP örgütüne bırakılmıştır. Bu 
sebeple devlet tecrübesi olmayan, ehliyetsiz pek çok 
kimse devletin çok önemli mevkilerine sırf solculukları 
sebebiyle tayin edilmişlerdir. Yeteri kadar militan o' 
madıkları için, ılımlı CHP'li tandanslı memurlar bile 
bu kıyımdan kurtalamamışlardır. 

Bu kıyımlar sürdürülürken görevlerini en başarılı 
bir şekilde yerine getirmiş olsalar bile inançlarının 
icap ettirdiği şekilde yaşayan memur ve memurelere 
daha da aşırı zulümler yapılmış, CHP'nin yıllardan 
beri müşahade edilen, laikliği, inanan insanlara tahak
küm ve zulüm yapma şeklindeki anlayışının yeni ör
nekleri ortaya koyulmuştur ve koyulmaktadır. 

2. Tatbik edilen yanlış, sakat ve materyalist bir 
iktisadi politikanın neticesinde, bütün sabit ve dar ge
lirlilerde olduğu gibi, memurlarımız da korkunç bir 
geçim sıkıntısının ve hayat pahalılığının içine itilmiş
tir. 1 Mart 1978 tarihinde yapılan takriben % 40 ora
nındaki devalüasyon, bunu takiben Türk ekonomisini 
ve maliyesini IMF'nin emrine verip, IMF'nin telkin
leriyle alınan çok hatalı ekonomik ve mali tedbirler, 
korkunç bir enflasyonu doğurmuş, 100 TL.'nın değeri 
30 TL.'ye düşecek kadar paramız değer kaybetmiştir. 
Bu yanlış tedbirler neticesinde, üretimin yarı yarıya 
düşmesi devlet eliyle üst üste zamların yapılması, ta
hammül edilmeyecek bir pahalılık ve yokluk meydana 
getirmiştir. Nitekim 1978 yılı geçim indeksleri 1977 
yılına kıyasla, Ticaret Bakanlığının raporlarına göre 
c/c 53, Maliye Bakanlığının raporlarına göre ise % 63 
nispetinde artmıştır. 

Bütün bunlara rağmen, Ecevit Hükümeti bütün 
sa'bit ve dar gelirlilerde olduğu gibi memurlarımızı da 
unutmuş ve kendi sıkıntılarıyla başbaşa bırakmıştır. 

MSP'nin müteaddit defalar yaptığı açık davetlere 
ve Meclislerde destek vaidine rağmen, asgari geçim 
indirimi kanunu tek başına Meclislere getirilmemiş, 
değişen geçim şartlarına paralel olarak memur katsa

yısı ve tazminatlar ayalanmamıştır. Bu şartlar muva
cehesinde ister asker, ister sivil pek çok yüksek sevi
yeli memurumuz gecekondularda oturmaya mecbur 
bırakılmıştır. 

Yukarda arz edilen sebeplerle, Anayasanın 89 ncu 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca memurları
mıza reva görülen kanunsuz, haksız ve insafsız tutum 
ve icraatından dolayı, Hükümet hakkında Gensoru 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Malatya Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Recai Kutan Süleyman Arif Emre 

İstanbul Milletvekili Konya Milletvekili 
İ. Fehmi Cumalıoğlu Şener Battal 

Kahramanmaraş Milletvekili Mardin Milletvekili 
Hasan Seyithanoğlu Abdülkadir Timurağaoğlu 

Siirt Milletvekili Mardin Milletvekili 
Abdülkadir Kaya Fehim Adak 

Yozgat Milletvekili Adıyaman Milletvekili 
Hüseyin Erdal Abdurrahman Unsal 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş bu
lunan Gensoru önergesinin, Anayasanın 89 ncu mad
desine göre gündeme alınıp alınmayacağı konusunda
ki görüşmeler için, özel gündem önermek üzere Da
nışma Kurulu önerisi hazırlanamadığından, görüşme 
günü Anayasa çerçevesinde Başkanlıkça önerilecek
tir. 

Buna göre, okunan Gensoru önergesinin, günde
min «Özel Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında 
yer alması ve gündeme alınıp alınmaması konusun
daki görüşmelerin, Genel Kurulun 13 .2 .1979 Salı 
günkü Birleşimde yapılmasını onayızına sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla isçi sendikalarını 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp ahnmayacı konusunda görüşme. 
(H/38) 

BAŞKAN — Bir başka Gensoru önergesi var, onu 
da okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kuruluşundan buyana ekonomik, sosyal, kültürel 

ve diğer alanlardaki tutarsız ve beceriksiz politikası 
ile bir yandan ülkeyi kardeş kavgasına sürükleyen, 
diğer yandan da çalışma hayatını alt - üst eden Hü-
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kümet; hammadde ve yakıtsızlık yüzünden bir çok I 
işyerinin faaliyetini daraltmış, üretimi düşürmüş, bu 
işyerlerinin faaliyetlerine ara vermesine ya da ka
panmasına sebep olmuştur. 

Bunun sonucu olarak onbinlerce işçi işten çıka
rılmış ve sefalete itilmiştir. 

Basında yer alan haberlerden de anlaşılmaktadır 
ki; yalnız İstanbul'da bu sebeple işine son verilen 
işçi sayısı 100 bini aşmaktadır. 

100'ü aşkın sanayi tesisinin üretimini tamamen 
durdurması, birçok şirket ve işadamının iflas etme
si, Hükümetin beceriksiz ekonomik politikasının bir 
sonucudur ve birbirini kovalayan iflaslarla birçok 
insanı işsiz bırakmaktadır. 

İşsizliği önlemeyi ve daha fazla insana çalışma 
sahası açmayı vaad eden bu Hükümet, bugünkü ic
raatıyla kendisine ters düşmüş ve durmadan yükse
len hayat pahalılığının ezici yükü altına onbinlerce 
insanı işsizliğe itmiştir. 

Kâğıt, mürekkep gibi yan girdilerin bir yılda bir
kaç defa zam görmesi ve karaborsadan sağlanır hale 
gelmesi yüzünden basın -. yayın sektöründe işsizlik 
ciddi ve tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Ayrıca büyük 
yatırımların ertelenmesi, alacaklıların borçlarının 
Devlet tarafından ödenmemesi, inşaat sektörünü de 
felce uğratmış, bu yüzden de binlerce işçi işsiz kal
mıştır. 

Bazı işverenler, «Ekonomik Dar Boğaz İzni» di
yerek işçilerine süresiz ve ücretsiz izin vermekte, 
grevler haksız yere ertelenerek işçiler daha çok mağ
dur edilmekte, çalışma hayatı gün geçtikçe tehlikeli 
bir ortama sürüklenmektedir. 

Güçlü ve hür sendikacılığı yok etme, buna kar
şılık DİSK'i büyütme çabaları hızla devam etmekte
dir. Bu amaçla kamu kuruluşlarında solcu militan 
olmayan işçiler kış -. kıyamet demeden insafsız ve 
acımasız yöneticiler tarafından ya sürülmekte, ya da 
işten atılmaktadır. Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri, Demir - Çelik İş
letmeleri, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve daha birçok kamu ku
ruluşunda partizanca bir tutumla işçiler sürgün ve 
kıyıma tabi tutulmaktadır. 

Çözümü vaat edilen işçi - memur ayrımına bugü
ne kadar olumlu hiç bir yaklaşım sağlanamamış, bu 
yüzden onbinlerce kamu görevlisi işçilik haklarından 
yoksun bırakılmıştır. 

İşten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatları öden
memektedir. 

Ayrıca, İmar ve İskân Bakanlığında, Sosyal Gü
venlik Bakanlığında işçiler zorla memurlaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Toplu iş sözleşmesi hakları ortadan 
kaldırılmak istenmektedir. 

Uzun süre işçilerin toplu iş sözleşmelerinin yapı
mını engelleyen işçi ücretleri ve sosyal haklarını don
duran ve ardından sendikal hakları yozlaştırmaya ça
lışan solcu CHP Hükümeti böylece parti emrindeki 
güdümlü sendikacılığın ilk adımlarını atmaktan çe
kinmemiştir. Bütün bunlara ilave olarak toplu sözleş
meler uygulanmamış, sözleşme farkları ödenmemiş, 
işçilerin toplu direnişlerine sebebiyet verilmiş, eko
nomimiz ağır yaralar almaya başlamıştır. 

Anarşi önleme iddialarıyla işbaşına gelen Hükü
met, anarşi kendi icraatıyla iş yerlerine ve işçiler 
arasına sokmuş, birçok işçi diğer anarşi kurbanı va
tandaşlarımız gibi kan denizinde boğulmaktan kur
tulamamıştır. 

IMF'in tutsağı olarak alınan tutarsız ekonomik 
kararlar, bütün vatandaşlar gibi işçileri de dayanıl
maz hayat pahalılığının cenderesinde hergün biraz 
daha fazla ezer olmuştur. Bunlara ek olarak getiril
mek istenen vergiler, işçileri bir kat daha ezme ama
cı taşımaktadır. 

Artık işçiler de dahil, bütün vatandaşlarımızın 
bu beceriksiz ve pişkin Hükümete güveni kalmamış
tır. Çünkü ekonomi alt - üst edilmiş, anarşi günlük 
yaşamın bir parçası olmuş, tüketim maddeleri üst üs
te zam görererek hayat pahalılığı zirveye ulaşmıştır. 

Tasarrufun ve emeğin değerinin kalmadığı, işçi
nin ezildiği açıktır. Bu nedenle siyasi sorumluluğu 
ortada olan Hükümet hakkında Anayasamızın 89 ve 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince Gensoru açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Başoğlu 

Kocaeli Milletvekili 
A. Ali Sarıoğlu 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Sayın 

Bursa Milletvekili 
Ali Elverdi 

Adana Milletvekili 
Hasan Gürsoy 

Samsun Milletvekili 
1. Etem Ezgü 

Manisa Milletvekili 
Yahya Uslu 

Bilecik Milletvekili 
Cemalettin Köklü 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 

Trabzon Milletvekili 
Kemal Cevher 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan Di
van eksik. İçtüzüğe göre devam edilemez. 
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BAŞKAN — Divan eksik. Elbette efendim, tabii. 
Elbette, Sayın Sayın Divan eksik olduğu halde görüş
türmeyi sürdürmem. Dikkatimden kaçmış, affedersiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Adalet Parti
li Divan Üyesi burada, gönderiversinler. 

BAŞKAN — Sayın Divan Üyesi arkadaşımız, tabii 
nöbetçi değerli arkadaşımız teşrif etmeyince böyle 
ufak tefek aksaklıklar oluyor. Bağışlayın Sayın Sayın. 
Buyurun, rica ederim. Siz buyurunuz Sayın Gazalcı. 

V. — GÖRÜ? 

1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işle
yişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan kanun tek
lifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet komisyonla
rı raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi kısmına ge
çiyoruz. 

Gündemimizin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmının 1 nci 
sırasında yer alan, 131 S. Sayılı, Uyuşmazlık Mahke
mesinin Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanun Tasarısı 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al
dılar. 

Değerli arkadaşlarım, geçen birleşimde tasarının 
23 ncü maddesine kadar görüşülmüştü. 

Şimdi 23 ncü maddeyi okutuyorum efendim : 

Ceza Davalarında Tedbirler : 
Madde 23. — Ceza davalarında koruma veya 

başkaca güvenlik altına alma, el koyma, zor alım 
gibi tedbirlere konu olan şeyler ve belgeler, yurt dı
şına çıkarılması yasaklanmış şeylerle, yurt dışına çık
ması yasak edilmiş kişilere ilişkin kararları, değiştir
meye veya kaldırmaya veya ilk kez vermeye görev 
konusunda son kararı veren yargı mercii görevidir. 

Anılan yargı mercii, tutuklulara Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 112 veya Askeri Mahkeme
ler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun 75 nci 
maddesini uygulayacağı gibi tutuklamaya ilişkin baş
vurmaları da karara bağlar. 

(1) 131 S. Sayılı Basmayazı 30.1.1979 tarihli 41 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel ifade ettiğim 
gerekçelerle okunan Gensoru önergesinin, gündemin 
«Özel Gündemde Yer Alacak işler» kısmında yer al
ması ve gündeme alınıp alınmaması konusundaki gö
rüşmelerin Genel Kurulun 13.2.1979 Salı günkü birle
şiminde yapılmasını onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÜLEN İŞLER 

Uyuşmazlık çıkarma durumlarında görev itirazı
nı reddeden, yargı merciinin Uyuşmazlık Mahkeme
sine başvurduğu durumlarda ise Uyuşmazlık Mahke
mesine başvuran yargı mercii, yukarıki fıkralar hük
münü uygular. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

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

24 ncü maddeyi okutuyorum : 

3. BÖLÜM 

Hüküm Uyuşmazlığı 
Madde 24. — Görevle ilgili olmaksızın adli, idari 

veya askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından 
kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş birbirine uy
mayan kararlar arasında hüküm uyuşmazlığı mevcu
diyetinin kabul edilebilmesi için; hukuki ve idari da
valarda en az davacının ve ceza davalarında sanığın 
ve her iki halde de dava konuları ile maddi sebeplerin, 
(vakıaların) aynı olması gereklidir. 

İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini iste
yebilir. Bu halde, başvurma süresine ilişkin hüküm 
ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlığının 
çıkarılması ile ilgili 15 ve 16 nci maddelerdeki usul 
kuralları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve işleyişi 

Hakkında Kanun Tasarısının 24 ncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüküm Uyuşmazlığı. 
Madde 24. — 1 nci maddede gösterilen yargı mer

cilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili olmak
sızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, birbiri-
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ne uymayan kararlar arasında hüküm uyuşmazlığının 
varlığının kabul edilebilmesi için; bu kararların ay
nı konuya ilişkin ve en az davacılarının aynı olma
sı ve kararlar arasındaki uyuşmama yüzünden hak
kın yerine getirilmesinin olanaksız bulunması gere
kir. 

Ceza kararlarında; sanığın, fiilin ve maddi olay
ların aynı olması halinde hüküm uyuşmazlığı var 
sayılır. 

İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini iste
yebilir. Bu halde, başvurma süresine ilişkin hüküm 
ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuşmazlığının 
çıkarılmamasıyla ilgili 15 ve 16 ncı maddelerdeki usul 
kuralları uygulanır. 

Gaziantep İstanbul 
Celâl Doğan Orhan Birgit 
Gümüşhane Hatay 
Erol Tuncer Mevlüt Onal 

Hakkâri Ankara 
Ahmet Zeydan Semih Eryıldız 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon önerge
ye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyorum. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Sa

yın Komisyon katılmaktadırlar. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişik biçimiyle maddeyi Yüce Heyetin onayı
na sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 25'i okutuyorum : 
Hüküm Uyuşmazlıklarında Uygulanacak İncele

me Kuralları : 
Madde 25. — Hüküm uyuşmazlıklarının ince

lenmesinde hukuk davalarında Danıştay yargılama 
usulünün ceza davalarında ceza yargılama usulünün 
bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. An
cak uyuşmazlık Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde 
veya istek üzerine tarafların sözlü açıklamalarını din
leyebilir. 

Hüküm uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkeme
si anlaşmazlığın esasını da karara bağlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Biberoğlu, buyurun efendim, yetki belgesi var. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMÂL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 

Tasarının bu 25 nci maddesinde, hüküm uyuşmaz
lıklarının incelenmesinde hukuk davalarında Danış
tay Yargılama Usulü Yasasının uygulanacağı hükmü 
yer almaktadır. 

Oysa, hukuk davalarında uygulanmak üzere özel 
yargılama usulü kuralları, Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunumuzda yer almış bulunmaktadır. 

Bu nedenle biz, hukuk davalarında ve idari dava
larda ilgi derecelerine ve konunun özelliğine göre, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Danıştay 
Yargılama Usulü Kanunlarının ayrı ayrı veya birlik
te uygulanabilmesini öneren bir değişiklik teklifi sun
mak istiyoruz. 

Ayrıca, Uyuşmazlık Mahkemesinin ceza davala
rına ilişkin hüküm uyuşmazlıklarında, anlaşmazlığın 
esasını karara bağlamasını konunun önemine ve özel
liğine ve şahsi hüviyetlerle ilgili bulunmasına binaen 
sakıncalı gördüğümüzden, değişiklik önergemizi bu 
amaca hizmet eder biçimde hazırlamış bulunuyo
ruz. 

Bu önergenin Yüce Meclisimizce kabulü halinde, 
25 nci maddenin daha uygun biçimde çıkacağı kanısın
dayız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Maddeye ilişkin iki önerge var. Geliş sırasına gö

re okutup, aykırılık derecesine göre işlem yapacağım 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 

Hakkında Kanun Tasarısının 25 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüküm uyuşmazlıklarında uygulanacak inceleme 
kuralları : 

Madde 25. — Hukuk alanındaki hüküm uyuşmaz
lıklarında Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay Yargıla
ma Usulünün bu kanuna aykırı olmayan hükümlerini 
uygulamak suretiyle anlaşmazlığın esasını da karara 
bağlar. 

Ceza alanındaki hüküm uyuşmazlıklarında Uyuş
mazlık Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu
nun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerini uygula-
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yarak sadece görevli yargı yerini tayinle yetinir. Şu 
kadar ki; sanığın kazanılmış hakları saklıdır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde 
veya istek üzerine tarafları dinleyebilir. 

Caziantep istanbul 
Celâl Doğan Orhan Birgit 
Gümüşhane Hatay 
Erol Tuncer Mevlüt Önal 

Hakkâri Ankara 
Ahmet Zeydan H. Semih Eryıldız 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkındaki Kanun Tasarısının 25 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Çorum Bilecik 
Mustafa Kemâl Biberoğlu Cemalettin Köklü 

Bursa Çorum 
Ali Elverdi Ahmet Çimbek 

Ağrı Amasya 
Kerem Şahin Etem Naci Altunay 

Hüküm uyuşmazlıklarında uygulanacak inceleme 
kuralları : 

Madde 25. — Hukuk davalarında ve idari dava
larda işin özelliğine ve ilgi derecesine göre, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri ve Danıştay Yargılama Usulü 
Kanunlarının ve ceza davalarında Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hü
kümleri uygulanır. Ancak Yüksek Uyuşmazlık Mah
kemesi gerekli gördüğü hallerde veya istek üzerine 
tarafları dinleyebilir. 

Cezaya ilişkin olmayan hüküm uyuşmazlıklarında 
Yüksek Uyuşmazlık Mahkemesi anlaşmanın esasını 
da karara bağlar. 

Ceza hukuku alanındaki hüküm uyuşmazlıkların
da esasa ilişkin karar verilmeyerek, sadece davayı 
hangi mahkemenin karara bağlayacağını belirlemek 
üzere görev uyuşmazlığı çözümlenir. Kazanılmış hak
lar saklı tutulur. 

MUSTAFA KEM AL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, verdiğimiz takririn gerekçesi var. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin «yüksek mahkeme» ola
rak kabul ettiğimiz zaman, bu yoktu. Mahkemenin 
adını öyle koymamıştı. Ona göre hazırlanmıştı. Şim
di sanıyorum silmek gerekiyor «yüksek» kelimesini. 

BAŞKAN — Efendim, bu 2 nci fıkrada mı Sayın 
Biberoğlu? 

Şöyle; «... cezaya ilişkin olmayan hüküm uyuşmaz
lıklarında yüksek uyuşmazlık mahkemesi, anlaşma
nın esasını da karara bağlar» biçimindeki... 

MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Orada 2 tane «yüksek» kelimesi var. Ben bir tane
sini silmiştim sanıyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Yani bu okuduğum deyim mi efendim birisi? Bu

nu çizelim diyorsunuz, öyle mi efendim? 
MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet, başka var mı Sayın Biber

oğlu? 
MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 

2 defa geçti, 2'si de kalkacak. 
BAŞKAN — Evet, 1 nci fıkrada da geçiyor efen

dim; «Yüksek Uyuşmazlık Mahkemesi» diyorsunuz. 
Bunu da çıkaralım diyorsunuz, öyle mi efendim? 

MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet. 

BAŞKAN — Yani bu 2 «yüksek» deyimini çıka
rıyoruz Sayın Biberoğlu. 

Sayın Biberoğlu, bir husus daha var. Yani bir usul 
yerleştirmek için ifade ediyorum bu konuyu. Öner
genizi işleme koyacağım. Şu nedenle koyabiliyorum. 
Zatıâliniz Komisyondasınız. 

MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Ondan sonra 5 üye var yine. 

BAŞKAN — Tabii, onu ifade edeyim de, yani bir 
yanlış gelenek açmayalım diye. Elbette işleme koya
cağım efendim, 5 imza olduğu için. 

İlk önergeyi okutuyorum efendim: 
Madde 25. — Hukuk alanındaki hüküm uyuş

mazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay Yar
gılama Usulünün bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerini uygulamak suretiyle anlaşmazlığın esasını da 
karara bağlar. 

Ceza alanındaki hüküm uyuşmazlıklarında Uyuş
mazlık Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerini uy
gulayarak sadece görevli' yargı yerini tayinle yetinir. 
Şu kadar ki; sanığın kazanılmış hakları saklıdır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi gerekli gördüğü haller
de veya istek üzerine tarafları dinleyebilir. 

Gaziantep İstanbul 
Celâl Doğan Orhan Birgit 
Gümüşhane Hatay 
Erol Tuncer Mevlüt Önal 

Hakkâri Ankara 
Ahmet Zeydan Semih Eryıldız 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
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öteki de, aşağı yukarı bir usul farkından ileri gel
mektedir. 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim, affedersiniz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Ötekinde, Sa
yın Biberoğlu'nun verdiği önergede de bir hukuk usu
lünden bahsedilmektedir ki, aşağı yukarı bu önerge
ler aynı mahiyette olsa gerek. 

BAŞKAN — İkisi aynı mı diyorsunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — İştirak ediyo
ruz ötekisine de buna da. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Tabii efendim, elbette. 

MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Gerçekte bu önergelerin ikisi de temelde aynı. Yal
nız, tasarıya aykırı olarak, Danıştay Yargılama Yasa
sı yerine, Hukuk Usulü Muhakemeleri ve Danıştay 
Yargılama Yasası terimlerini geçiriyoruz. Bu itibarla 
tasarıya aykırı olan da benimkidir, bunu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN —• Anladım efendim, tabii 2 yasayı bir
den ithal ediyorsunuz zatıâliniz, Genel Kurul 2 yasa
yı birden kabul etmeyebilir, birisini kabul edebilir. 
Aykırı olduğu için zaten Sayın Biberoğlu bunu ilk de
fa işleme koyuyorum. Genel Kurul bunu reddedebilir; 
ondan sonra, ikisini birden kabul edebilir. 

MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Yani, tasarıya aykırı olan benim teklifimdir. 

BAŞKAN — Efendim, bunu da ilk defa koyma
mızda bir sakınca yok, sizin açıklamanızdan sonra. 
Şöyle : Biz ilk bakışta bunların ikisini aynı mahiyet
te gördük; birisini işleme koyarsak diğerini koymaya
caktık; ama şimdi sizinkini koyarsak, sanıyorum ki, 
çok daha isabetli olacak. 

Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Sayın Biberoğlu ve arkadaşlarının önergesini oku

tuyorum : 
Madde 25. — Hukuk davalarında ve idari dava

larda, işin özelliğine ve ilgi derecesine göre Hukuk 
Usulü Muhakemeleri ve Danıştay Yargılama Usulü 
kanunlarının ve ceza davalarında Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun, bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümleri uygulanır. Ancak, Uyuşmazlık Mahkemesi ge
rekli gördüğü hallerde veya istek üzerine tarafları din
leyebilir. 
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Cezaya ilişkin olmayan hüküm uyuşmazlıklarında 
Uyuşmazlık Mahkemesi anlaşmanın esasını da karara 
bağlar. Ceza hukuku alanındaki hüküm uyuşmazlıkla
rında esasa ilişkin karar verilmeyerek sadece o da
vayı hangi mahkemenin görüşüp karara bağlayacağı
nı belirlemek üzere görev uyuşmazlığı çözümlenir. 
Kazanılmış haklar saklı tutulur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katıldığınızı ifade 
etmiştiniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?... 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kapsam daha geniş olduğu için ve bir sonraki 
önergeyi de kapsadığı için, ikinci önerge hakkında iş
lem yapmıyorum. 

Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararlar 

Kurulun Toplanma ve Karar Verme Şartları ve 
İncelemelerin Kâğıtlar Üzerinde Yapılması : 

Madde 26. — Uyuşmazlık Mahkemesi, üye tam 
sayısı toplantıda bulunmadıkça görüşmelere başlayıp 
karar veremez, ancak kuruldaki eksik üyenin yeri 
o üyenin geldiği yargı merciinin yedek üyesi ile, bu 
olmazsa başka bir yedek ile doldurulur. Mahkeme, 
her toplantı dönemi başında, yıllık çalışma planını 
saptar. 

Kurul incelemelerini dosya üzerinde yapar ve ka
rarı çoğunlukla verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grup adına Sayın 
Biberoğlu; buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMÂL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

26 ncı maddenin düzenleniş biçimi bize vuzuhtan 
yoksun ve maksadı ifadeden uzak gibi görünmektedir. 
Şöyle ki: 1 nci fıkranın ilk bölümünde, bütün asıl 
üyeler toplantıya katılmadıkça görüşmelere başlanma
sı ve karara varılması yasaklanmaktadır. Fıkranın 
müteakip bölümünde ise, önceki bölümle bağlantı
sız olarak, «Ancak kuruldaki eksik üye yerinin ye
dek üye ile doldurulacağı» hükme bağlanmaktadır. 

27 — 
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Şu durumda 1 nci fıkranın ilk bölümünde asıl I 
üyelerin tamamının toplantıya katılması zorunlu sa
yıldığına göre, bir veya bir kaç üye katılmadığı tak
dirde, o üyelerin mazereti araştırılıp saptandığı tak
dirde mi, yoksa ne sebeple katılmadıklarına bakılmak
sızın hemen ve otomatikman mı yedek üyenin çağırı
lacağı anlaşılmamaktadır. I 

Kanaatimizce Uyuşmazlık Mahkemesinin teşek
kül tarzı ve çalışma biçimi gereği olarak, asıl kura
lın, o mahkemenin asıl üyeleriyle toplanıp meseleleri j 
görüşmesi ve karara bağlaması olmalıdır. Yani, oto- I 
matikman, mazeretli olsun olmasın, o gün o saatte I 
kurula katılamayan, gelmemiş olan bir asıl üye yeri
ne hemen yedekteki bir üyeyi çağırıp mahkemeyi 
oluşturacak mıyız, yoksa mazeretli olduğu tespit edil
diği takdirde asılın yerine yedeğini mi ikâme ede
ceğiz hususu, tatbikatta muhtemelen birtakım yan
lışlıklara ve kargaşalıklara sebep olabilir diye dü- I 
sunuyoruz. 

Bu konuda Hükümetin, geçmiş uygulamaya da I 
işaret ederek, ne düşündüğünü öğrenmek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Madde hakkında başkaca söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
İncelemede izlenecek Sıra : 
Madde 27. — Uyuşmazlık Mahkemesi uyuşmaz

lık çıkarsa ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin istem- I 
leri önce süre bakımından inceler ve süresi içinde ileri 
sürülmemiş istemleri reddeder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

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

28 nci maddeyi okutuyorum : 

Kararların Bildirilmesi : 
Madde 28. — Uyuşmazlık Mahkemesi, vereceği 

bütün kararların sonuçlarını ilgili Başsavcı ve Başka-
nunsözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi için 
kendisine başvuran yargı merciine, kararı beklemesi 
için yazı yazılmış bulunan yargı merciine veya merci
lerine, uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş olan 
kişilere veya makamlara hemen tebliğ eder. 

İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve 
kişiler; mahkeme kararlarına uymak, geciktirmeksizin 
onları uygulamakla ödevlidirler. } 

— 28 

Gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada 
yazılı yerlere ve kişilere gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

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

Madde 29. — 
Kararların Kesinliği ve Yayımlanması: 
Madde 29. — Uyuşmazlık Mahkemesi kararla

rı kesindir. Mahkemenin ilke kararları ile Mahkeme 
Başkanının uygun göreceği önemli kararlar, Resmi 
Gazete ile yayımlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi: 

Madde 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin karar
ları arasında çıkabilecek çelişmeler, mahkeme tara
fından verilecek bir ilke kararı ile giderilir. İlke ka
rarı, gerekçesiyle açıklanır. 

İlke kararları, yüksek mahkemelerden Uyuşmaz
lık Mahkemesine seçilen, asıl ve yedek üyelerin ka
tılacakları toplantılarda alınır. Katılacakların sayı
sı hiçbir halde bütün asıl ve yedek üyelerin dörtte 
üçünden aşağı olmaz. İlk toplantıda ilkeye ilişkin 
kararlar üçte iki oy çoğunluğu ile verilir. Sonuç 
alınmazsa ikinci toplantıda oy çokluğu ile yetinıilir.; 
Bir işte mahkemenin kökleşmiş içıtihatınıa aykırı bir 
çoğunluğun gerçekleşmesi düruımunda dalhJi ilke ka
rarı verilmesi zorunludur. 

Bir ilke karlarının değiştirilmesi veya kaldırılma
sı dahi yeni bir ilke kararı ile olabilir. 

İlke kararına yer olup olmadığını kendiliğinden 
veya ilgili başsavcı veya başkanunsözcüsünün gerek
çeli yazısı üzerine, mahkeme başkanı takdir eder. 

İlke kararını gerekli gören başkan; çelişme doğu
ran kararları veya kökleşmiş içtihatı gösteren bir ka
rar ile yeni çoğunluğun görüşünü ve çelişme gerek
çesini kapsayan bir yazıyı, istemde bulunandan baş
ka başsavcı ve başkanunsözcülerine, belirteceği bir 
sürede görüşlerini bildirmek üzere yollar. İlke ka
rarının görüşülmesi için üyelere dağıtılan gündeme 
başsavcı ve başkanunsözcülerinıin süresi içinde ver
dikleri karşılıklarla onlara gönderilen yazı ve karar
ların örnekleri de eklenir. Gündemin dağıtıldığı 
gün ile görüşme günü arasında geçecek sürenin ace
le işler dışında 15 günden az olmaması gerekir. 
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Görev komusumdaki ilk© kararları; Uyuşmazlık 
Mahkemesini ve bütün yargı mencilerimi, hüküm 
uyuşmazlıkları dolayısıyla verilecek esasa ilişiklin ilke 
kararları ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağ
lar. 

BAŞKAN — Madlde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Biberoğlu; buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 
BlBEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 30 ncu maddenin 4 ncü fıkrası üze
ninde görüşlerimizi arz ötmek istiyorum. 

Bu fıkra kanaatimizce sakıncalı olduğu kadar 
konunun önemiyle de bağdaşır mahiyette bulunma
maktadır. Zira, bu 4 ncü fıkraya göre, ilke ka
rarına gerek oluıp olmadığına, ya resen, ya da Baş
savcı veya Başkanunsözcüsünün gerekçeli yazısı üze
rine, ama muıtliaka mahkemenin başkam tarafından 
karar verilmektedir. Oysa Uyuşımzlık Mahkemesi
nin kararlan arasımda çelişki bulunduğu kanışımda 
olan Başkan, asıl ve yedek üyeler, Başsavcı ve 
Başkamun Sözcüsü yazılı ve gerekçeli bir başvuruy
la bu görüşlerini ve ilke kararı ihtiyacını belrleye-
bilimelidirler. Bu 'isteğin yerinde olup olmadığına, 
yerinde ise yeni ilke kararımın nasıl olacağıma 30 ncu 
maddemin 2 nci fıkrasında sözü edilen kurul karar 
vermelidir. 

Ayrıca, ilke kararları gerektiğinde, asıl üye yerine 
ve onun tam yetkisiyle görüşmelere ve kararlara 
katılacak olan yediek üyelerin de bu görüşme ve 
oya katılmasında isabet olacağı kanısındayız. 

Bu itibarla bir önerge takdim ediyoruz, 4 ncü 
fıkrayla ilgili değişikliği öneren. Şöyle oluyor 4 ncü 
fıkra: 

«tike kararı alınmasına gerek bulumup bulun
madığına Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı asıl 
ve yedek üyelerinden her birisi ve Başsavcı veya 
Başkanunsözcüsü tarafımdan yapılacak yazılı ve ge
rekçeli başvuru üzerine, asıl ve yedek üyelerin ka
tılacakları toplantıda karar verilir.» 

Yüce Heyetimiz bu önerimize de iltifat ettiği 
takdirde, daha uygun bir madde metninim kabul 
edilmiş olanacğını samyoruz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Biberoğlu. 
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Önergeleri geliş sırasına göre okutuyoruz efen
dim: 

Yüksek Başkanlığa 
Uyuşmazlık Mahkemesinin. Kuruluş ve İşleyişi 

Hakkında Kanun Tasarısının 30 ncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kararlar Arasındaki Çelişmelerin Giderilmesi : 
Madde 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin karar

ları arasındaki çelişmeler, mahkeme tarafımdan veri
lecek bir ilke kararı ile giderilir, 

ilke kararları gerekçesiyle açıklanır. 
ilke kararına konu olan durumlarda Uyuşmazlık 

Mahkemesinin toplantı yeter sayısı omıbirdir. Asıl 
üyelerin mazereti halinde yediek üyeler katılarak 
toplantı yeter sayısı sağlanır, ilk toplantıda ilkeye 
ilişkim kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Bu ço
ğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk
ta yetinilir. Bir işte mahkemenin yerleşmiş içtiha
dıma aykırı bir çoğunluğun gerçekleşmemesi duru
munda dahi ilke kararı verilmesi zorunludur. 

Bir ilke kararının değiştirilmesi veya kaldırılması 
yemi bir ilke kararıyla olur. 

ilke kararma yer olup olmadığına fcendiliğinıden 
veya ilgili Başsavcı veya Başkamumsözcüsünün gerek 
yazısı üzerime başkam takdir eder. Baş/kam komuyu 
raportörlere veya üyelerden birine de incelettirebilir. 

ilke kanarını gerekli gören başkan, çelişme doğu
ran kararları veya kökleşmiş içtihadı gösteren karar
lardan biriyle yeni çoğunluğum görüşünü ve çelişme 
gerekçesini kapsayan bir yazıyı, istemde bulunan
dan başka Başsavcı veya Başkanunsözcülerine, 'be
lirteceği bir sürede görüşlerimi bildirmek üzere yol
lar. ilke kararının görüşülmesi için üyelere dağı
tılan gündeme Başsavcı ve Başkanumsözcülerinin sü
resi içinde verdikleri karşılıklarla omlara gönderiliem 
yazı ve kararların örnekleri de eklenir. Gündemin 
dağıtıldığı gün ile görüşme günü arasımda geçecek 
sürenin acele işler dışında 15 günden az olmaması 
gerekir. 

Görev konusundaki ilke kararları; Uyuşmazlık 
Mahkemesini ve bütün yargı mercilerini hüküm 
uyuşmazlıkları dolayısıyla verilecek esasa ilişkim ilke 
kararları ise yalnız Uyuşmazlık Mahkemesini bağ
lar. 

Gerekçe: 
Bir yargı kuruluşunun yedek üyeleri, ancak asıl 

üyelerin mazeretleri nedeniyle o yargı kuruluşunun 
çalışmalarına katılabilirler. Yargı kuruluşlarının 
yargısal işlevlerinin yerine getirilmesinde asıl üye ile 
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yedek üyenin yan yana ve birlikte görev yapmaları
na olanak yoktur. Bu tür birilikte olmak ancak, 
idari işlemlerin yerine getidlmesinde söz konusu 
olur. Oysa tasarının bu maddesinde yargısal bir 
görev söz konusudur ve görev konusunda alınacak 
olan ilke kararları bütün yargı organlarını ve Uyuş
mazlık Mahkemesini bağlamıaıktaıdır. Durum böy
le oltınca Uyuşmazlık Mahkemesinin bu tür kazai 
işlerinde toplantı biçiminin hukuka uygun bir biçi
me getirilmesi ortaya çıkmaktadır. Uyuşmazlık Mah
kemesinin başkan daıhil asıl üyelerinin toplaınıtısıyla 
bu durum düzeltilebileceğinden toplantı nisabı onbir 
olarak kaibul edilmiş ve madde bu esasa göre düzen
lenmiştir. 

Gaziantep İstanbul 
Celâl Doğan Orhan Birgit 
Gümüşhane Hatay 
Erol Tuncer Mevlüt Önal 

Hakkâri Ankara 
Ahmet Zeydan Semih Eryıldız 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum efen
dim: 

Millet Meclisli Yüksek Başkanlığınla 
Görüşülmekte olan «Uyuşmazlık Mahkemesinin 

Kuruluş ve işleyişi Hakkındaki Kanun Tasarısının 
30 ncu maddesinin 4 noü fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum Çorum 
Kemal Biberoğlu Ahmet Çimibek 

Bilecik Amasya 
Cem alettin Köklü Etem Naci Altunay 

Ağrı Bursa 
Kerem Şahin Ali Elverdi 

Madde 30 Fıkra 4. — «İlke kararı alınmasına 
gerek bulunup bulunmadığına, Uyuşmazlık Mahke
mesinin Başkanı, asıl ve yedek üyelerinden herbirisi 
ve Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından yapı
lacak yazılı ve gerekçeli başvuru üzerine asıl ve ye
dek üyelerin katılacakları toplantılarda karar verilir.» 

BAŞKAN — Aykırılık darecesıine göre önergele
ri okutup işlem yapacağım efendim: 

Madde 30. — Uyuşmazlık Mahkemesinin karar
ları arasındaki çelişmeler, mahkeme tarafından ve
rilecek bir ilke kararı ile giderilir. 

ilke kararları gerekçesiyle açıklanır. 

İlke kararına konu olan durumlarda Uyuşmaz
lık Mahkemesinin toplantı yeter sayısı onbirdir. Asıl 
üyelerin mazereti halinde yedeik üyeler katılarak top
lantı yetersayısı sağlanır. İlk toplantıda ilkeye iliş

kin kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Bu ço
ğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk
la yetkililik. Bir işte mahkemenin yerleşmiş içtiha
dına aykırı bir çoğunluğun gerçekleşmesi durumunda 
dahi ilke kararı verilmesi zorunludur. 

Bir ilke kararının değiştirilmesi veya kaldırılma
sı yeni bir ilke kararıyla olur. 

İlke kararına yer olup olmadığına kendiliğin
den veya ilgili başsavcı veya başkanunsözcüsünün 
gerek yazısı üzerine başkan takdir eder. Başkan, 
konuyu raportörlere veya üyelerden birine de ince-
lettiröbilir. 

İlke kararını gerekli gören başkan, çelişme doğu
ran kararları veya kökleşmiş içtihadı gösteren ka
rarlardan biriyle yeni çoğunluğun görüşünü ve çe
lişme gerekçesini kapsayan bir yazıyı, istemde bu
lunandan başka başsavcı veya başkanunsıözcülerine, 
belirteceği bir sürede görüşlerini bildirmek üzere yol
lar. İlke kararının görüşülmesi için üyelere dağıtı
lan gündeme başsavcı ve başkanunsözcülerinin süre
si içinde verdikleri karşılıklarla onlara gönderiılen 
yazı ve kararların örnekleri de eklenir. Gündemin 
dağıtıldığı gün ile görüşme günü arasında geçecek 
süremin acele işler dışında 15 günden az olmaması 
gerekir. 

Görev konusundaki ilke kararları; Uyuşmazlık 
Mahkemesini ve bütün yargı meroilerini, hüküm 
uyuşmazlıkları dolayısıyla verilecek esasa ilişkin il
ke kararları ise yalnız Uyuşmazlık: Mahkemesini bağ
lar. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, bir hususu arz etmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Benim teklifim, tasarıya ters düşen bir tekliftir. Ar
kadaşlarımın önergesinde, tasarıya uygun olarak il
ke kararının alınıp alınmayacağını, Başkana ihbar 
ve onun takdir yetkisinde tasarıya uygunluk var. 
Başkanın tek başına bu karara, karar vermesine 
karşı çıkıyor. Bunun üzerine, asıl ve yedek üyelerin 

, binlikte ilke kararı almasına gerek olup olmadığını 
kararlaştırmalarını arz ve teklif ediyorum. Bu iti
barla, hem 4 ncü fıkraya münhasır, hem de tasa
rıya en aykırı düşen teklif benimdir. Takdir Baş
kanlığındır. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, şimdi Sayın Do
ğan ve arkadaşlarının önergesi, aşağı yukarı mad
deyi tamamen değiştirmektedir. Zatıâinizin ve ar-

30 — 
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kadarlarınızın verdiği önerge ise, sadece 4 ncü 
fukrayı değiştirmektedir. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROÖLU (Çorum) — 
Tasarıya katılıyorum. 

BAŞKAN — Tabii tasarıya katılıyorsunuz. 
Sayın Doğan'ın önergesi maddeyi tamamen de-

ğiştirmektedıir. Genel Kurul sizin önergenizi de din-
Iedü, Sayın Doğan ve arkadaşlarımnikinii de dinledi. 
Şayet bu önerge reddedilir ise, Genel Kurulun ira
desi, 4 ncü fıkra hakkında, zatıâliniz ve arkadaşla
rınız tarafından verilmiş olan fıkranın eklenmesi ve 
o şekilde değiştirilmesi kanaatline varır. Sonuç ola
rak bizim kabul edeceğimiz husus bu oluyor. Onun 
için, Sayın Doğan ve arkadaşlarının önergesi tü
münü kapsadığı için, en aykırı önergenin bu o-
duğunu saptadık. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
düzeltecekler. 

BAŞKAN — Efendim, yani, bize çok kısa za
man içerisinde önerge geliyor; muamele yaparken, 
okuturken geliyor; tabii, nihayet, biz de takdirde 
yanılaıbiliriz; ama, talbiıi Genel Kurulu bu şekilde 
işgal etmemek için, çok rica ediyorum, lütfederse
niz değişiklik önergelerini biraz daha evvel gönderin. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, Sayın Celâl Doğan da benim 4 ncü 
fıkradaki teklifime katılacaklardır. Çünkü... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Doğan şayet öner
gelerini geri alırlarsa, zatıâlinizinkini koyarım. Yok
sa, bizim elimizdeki aykırılık ölçüsü bu Sayın Bi-
beroğlu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, maddeyi bize iade ederseniz, münasip şekil
de düzeltip, getiririz efendim. 

BAŞKAN — Takdir sizin Sayın Başkan. Mad
deyi geri istiyorsunuz. Maddeyi önergeleriyle bir
likte Komisyona geri veriyorum. 

5. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Raportörlük : 
Madde 31. — Uyuşmazlık Mahkemesine çalış

malarında yardımcı olmak üzere, dört adet geçici 
raportör verilir. 

Geçici raportörler,' hâkimlikte veyahut Hâkimler 
Kanunu gereğince hâkimliik ve savcılık sınıfından sa
yılan hizmetlerde en az 7 nci derece aylığını almış 
olanlarla, aynı dereceyi kazanmış Danıştay yardım-
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J cilan, kanunsözcüleri, askeri hâkimler ve savcılar 
arasından Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği 
ve ilgilinin muvafakati üzerine, mensup oldukları 
müesseselerin yetkili mercileri tarafından atanırlar. 
Bunların özlük işlerinde mensup oldukları meslek
lere ait hükümler uygulanır ve raportörlükte geçir
dikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, 
terfilerinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafın
dan verilecek yazılı bilgi esas olur. 

Askeri hâkimer ve savcıar arasından atanacak 
geçici raportörler hakkında subay sicil belgesi sıra
sıyla, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardım
cısı, Müsteşar ve Milli Savunma Balkanı tarafından 
düzenlenir. Bu sicilin düzenlenmesinde Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanı tarafından subay sicil formu 
esaslarına göre verilecek kanaat notu gözönünde bu
lundurulur. 

Geçidi raportörlerin görevlerini Uyuşmazlık Mah
kemesi Başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse, 
dosyayı raporu düzenlemek üzere bir üyeye dahi 

I verebilir. Raporlarda, raporu yazanın doğru bul
duğu sonuca ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
I Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 

Hakkında Kanun Tasarısının 31 nci maddesinin 1 nci 
ve 2 nci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

I arz ve teklif ederiz. 

Raportörlük : 
Madde 31. — (1 nci fıkra) — Uyuşmazlık Mahke

mesine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Baş
kanın takdir eleceği yeter sayıda geçici raportör ve
rilir. 

(2 nci fıkra) — Geçici raportörler hâkimlikten ve-
I yahut Hâkimler Kanunu gereğince hâkimlik ve sav

cılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yı
lını ikmal etmiş ve üstün başarısıyla Uyuşmazlık 
Mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılanlarla, aynı 
niteliği haiz Danıştay Yardımcıları, kanunsözcüleri, 
askeri hâkimler ve savcılar arasından Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanının isteği ve ilgilinin muvafakati 
üzerine, mensup oldukları müesseselerin yetkili mer
cileri tarafından geçici olarak görevlendirilirler. Bun
ların özlük işlerinde mensup oldukları mesleklere ait 
hükümler uygulanır ve raportörlükte geçirdikleri sü-

j reler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, terfilerin-

31 — 
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de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı tarafından veri
lecek yazılı bilgi esas olur. 

Gaziantep İstanbul 
Celâl Doğan Orhan Birgit 
Gümüşhane Hakkâri 
Erol Tuncer Ahmet Zeydan 

Hatay Ankara 
Mevlüt Önal Semih Eryıldız 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Biberoğlu burada mı efendim? 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, şimdi Komisyon 

şöyle bir ilave yapmış oluyor. 
Sayın Köylüoğlu, siz de dinliyorsunuz değil mi 

efendim? Gönderdiğiniz metin bu değil mi efendim? 

ADALET KOMİSYANU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Okuyorum efendim. 
«İlke kararına yer olup olmadığına kendiliğinden 

veya ilgili başsavcı veya başkanunsözcüsünün gerek
çeli yazısı üzerine başkan ve asıl üyelerce yapılacak 
toplantıda karar verilir» 

BAŞKAN — Efendim, sizi tatmin ediyor mu bu 
değişiklik, Sayın Biberoğlu? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Yedek üyelerin katılmasını çıkarmışlar; edebilir efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, 30 ncu madde hakkında

ki önergelerini Sayın Biberoğlu arkadaşımız geri al
mış bulunmaktadırlar. Bu nedenle biraz evvel bilgi
lerinize sunduğumuz ve Komisyonun değiştirerek 
gönderdiği Sayın Celâl Doğan ve arkadaşlarının 
önergesini madde olarak onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece 30 ncu madde de geçmiş bulunmaktadır. 

Yazı İşleri : 
Madde 32. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının 

isteği üzerine, Uyuşmazlık Mahkemesinin kalem iş
lerinde çalışmak üzere, Yargıtaydan bir başkâtip ile 
iki kâtip, Danıştaydan üki kâtip, mensup oldukları 
kurumların yetkili mercileri tarafından atanır. Bun
ların özlük işlerinde, mensup oldukları mesleklere 
ait hükümler uygulanır ve bu mahkemede geçirdik
leri süreler, mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, 
terfilerine, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkam tarafın
dan verilecek yazılı bilgi esas olur ve görevlerini 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen savın 
üye? Yok. 

Önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 

Hakkında Kanun Tasarısının 32 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yazı İşleri ve Diğer Görevliler : 
Madde 32. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

nın isteği ve inhası üzerine Adalet Bakanlığınca ata
nacak bir görevli Başkanlık Sekreterliği görevM ye^ 
rine getirir ve Anayasa Mahkemesi binasında görev 
yapar. 

Başkanın isteği ve inhası üzerine Yargıtay, Danış
tay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi ve Adalet Bakanlığınca atanacak ikişer kâtip
ten oluşacak büro tarafından da Uyuşmazlık Mahke
melinin kalem ve yazı işleri yürütülür. Bunlardan 
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkeme
sinden alınacak sivil kâtiplerin atama işlemleri, Uyuş
mazlık Mahkemesindeki işlerin öteki görevlilerce üs
tesinden gelinemediğinin Başkanca takdir edilerek 
bildirmesi üzerine yapılır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının görevlendire
ceği bir kâtip, Uyuşmazlık Mahkemesi Yazı İşleri 
Müdürlüğü görevini yapar. 

Mahkemenin mübaşirlik, dağıtım ve temizlik iş
leriyle, bu mahkemeye ait araçların şoförlük hizmet
leri Adalet Bakanlığınca atanacak görevliler tarafın
dan yürütülür. 

Bu maddede yazılı olan görevlilerin özlük işlerin
de mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygu
lanır ve bu mahkemede geçirdikleri süreler meslek
lerinde geçmiş sayılır; ancak terfilerine Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkam tarafından verlilecek yazılı bilgi 
esas olur. 

Başkan, görevlilerin hangi işlere bakacaklarını 
belli etmek ve hizmetlerinden yararlanılamayanları 
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geldikleri kurumlara göndermek yetkisine sahiptir. 
Gerekçe : 
Maddede sadece 1730 sayılı Yargıtay Kanununa 

uygun olarak «Başkâtip» deyimi yerine (Yazı İşleri 
Müdürü) unvanı eklenmiştir. 

Hatay Gaziantep 
Mevlüt Önal Celâl Doğan 

İstanbul Gümüşhane 
Orhan Birgit Erol Tuncer 

Hakkâri Ankara 
Ahmet Zeydan H. Semih Eryıldız 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYANU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KYLÜOĞLU (Ankara) — Evet, katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor. 
önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değişik biçimiyle maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
Tebligat İşlemleri : 
Madde 33. — Bu kanun gereğince yapılacak 

tebligat işlerinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 ncü maddeyi okutuyorum. 

Vergi ve Harç Bağışıklığı : 
Madde 34. — Uyuşmazlık Mahkemesinde kara

ra bağlanacak işler için verilecek dilekçeler, layiha
lar, yazılar veya belgelerden, mahkemenin işlemlerin
den, kararlarından veya mahkemece veyahut mahke
meden istenilecek belge veya karar örneklerinden her
hangi bir vergi veya harç alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sö zisteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddeyi okunduğu biçimiyle onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 35. — Uyuşmazlık Mahkemesi; incele

diği işlerde, bütün organ, makam veya kuruluşlarla 

doğrudan doğruya yazışmaya girebilir ve onlardan 
her türlü bilgi veya belgeyi ya da belgelerin onan
mış örneklerini isteyebilir. Bilgi veya belgenin veril
mesinden, ancak 521 sayılı Danıştay Kanununda gös
terilen şartlar altında kaçmılabilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili işlem yapan baş
savcılar veya başkanuıısözcüleri de yukarıki fıkrada 
yazılı yetkileri kullanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen? Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Anayasa Mahkemesi Kararları Dolayısıyla Uyuş

mazlık Mahkemesine Başvurulmaması ve Anayasa 
Mahkemesi Kararlarının Yargı Mercilerini Bağlayıcı
lığı : 

Madde 36. — Anayasa Mahkemesinin Yüce 
Divan olarak verdiği görev konusundaki kararlar do
layısıyla Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulamaz. 

Bütün yargı mercileri, Anayasa Mahkemesinin 
Yüce Divan olarak görev konusunda verdiği karar
lara, kendilerinin Anayasa Mahkemesinin kararı ile 
çatışan kesin veya kesinleşmiş bir kararı bulunsa bi
le, uymak zorundadırlar. 

Hüküm uyuşmazlığı durumunda yalnızca Anaya
sa Mahkemesi kararı gözönünde tutulur ve uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Davaya Katılanların Taraf Sayılması : 
Madde 37. — Bir hukuk davasına taraflardan 

birisiyle birlikte üşlem yapmak üzere katılanlarla bir 
ceza davasına usulünce katılanlar dahi bu kanuna gö
re taraflara tanınan yetkileri kendisiyle birlikte iş
lem yapacakları tarafa veya savcıya bağlı olmaksı
zın kullanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 nci maddeyi okutuyorum. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

Divan noksan. 
BAŞKAN — Divan, evet noksan. 
SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Geliyor Sayın Baş

kan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
ara verelim. 
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BAŞKAN — Yoruldunuz mu Sayın Köylüoğlu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Böyle giderse 
yorulacağız. (Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 
Divandaki yerini aldı.) 

BAŞKAN — Divan tamamlandı, teşekkür ederim 
ikazınıza Sayın Kabadayı. 

38 nci maddeyi okutuyorum. 
Ödenecek Ücretler : 
Madde 38. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 

üyeleriyle yedek üyelerine, katılacakları her toplantı 
günü için aylık ve ödeneklerinden başka, her yıl büt
çe kanunu ile takdir edilecek miktarda ücret öde
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 ncu maddeyi okutuyorum. 
Araç, Gereç vesair İhtiyaçlar : 
Madde 39. — Uyuşmazlık Mahkemesinin araç, 

gereç ve sair ihtiyaçları ile Başkan, üye ve yedek üye
lerine verilen ücret Adalet Bakanlığı Bütçesine ekle
necek ödeneklerden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 

istirham ederim. Bu kanuna 2 madde eklenmesine 
dair önerge vardı. Kanun tekniği bakımından, bu 
önergelerin 40 ve 41 nci madde olması lazımdır. 
Öbür hükümlere geçtiğimiz zaman, zannediyorum 
ki, bu önergeleri uygulamakta usul yönünden, kanun 
tekniği bakımından zorluk çekeriz. 

BAŞKAN — Sayın Güneşli, geçen, birleşimlerde 
de bunun uygulamasını, çok yakın bir zamanda yap
tık. Bir yasanın, komisyona havale edilmiş olan met
ni ile, sayısı ile, konusu ile ilgili olmayan bir ek mad
deyi Genel Kurulda doğrudan doğruya görüşmek, 
elimizdeki İçtüzüğe, Anayasaya ve... 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — O (2) önergeyi 
geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabii, geri alıyorsanız bu açıklama
yı yapmama zaten gerek yok. Teşekkür ederim. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan Hükümler : 
Madde 40. — 9 Temmuz 1945 gün ve 4788 sa

yılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Maddeler : 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce Yüce Divan olarak Anayasa Mah
kemesiyle adli yargı mercileri arasında çıkan görev 
uyuşmazlıklarında, 36 ncı madde hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geç'ici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce 4788 sayılı Kanun hükümlerine uyu
larak Uyuşmazlık Mahkemesine, başvurulan işlerde 
4788 sayılı Kanun uyarınca yapılmış işlemler geçerli 
olup geri kalan işlemler bu kanuna göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesinden sonra seçilecek ilk kurulun göreve baş
laması tarihinden 6 Eylüle kadar geçecek süre, 4 yıl
lık görev süresinin hesabında gözönünde tutulmaz ve 
bu kurul dönem başında göreve başlamış sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe gir

me tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Uyuş
mazlık Mahkemesinin eski defter ve dosyaları Ana
yasa Mahkemesine verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçiici Madde 5. — 2 ve 3 ncü maddelere gö

re Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin se
çimi işlemine hemen başlanır. Şu kadar ki, eski Baş-
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kan ve üyelerin görevleri Kanunun tümünün yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

41 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
Madde 41. — Bu Kanunun geçici 5 nci maddesi 

yayımı diğer maddeleri yayımını izleyen ikinci ayın 
ilk günü yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Fayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; saygılarımı arz ederim. 

Bu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun epey 
zamandan beri çıkarılması isteniyordu ve bir ihtiyacı 
karşılayacaktır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu hakkında şimdi
ye kadar gruplar ve şahısları adına konuşan sayın 
üyeler Uyuşmazlık Mahkemesinin ne getirdiğini ve 
hangi meseleleri halledeceğim' açıkça beyan ettiler. 

Adli, idari ve askeri yargı mercilerinin arasında 
meydana gelen görev uyuşmazlıklarını halledecektir 
ve böylece epey zamandan beri bu kanunun çıkma
ması yüzünden biriken dosyalar bir hükme bağlana
caktır ve vatandaşların beklemesi sona erecektir. 

Bu kanunun milletimize hayırlı ve uğurlu olması
nı diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Maddeyi okuttuğum biçimiyle onayınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 

5. — CHP Grubunun; 1412 Sayılı Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve bu Kanun ile 765 Sayılı Türk Ceza Ka
nununa Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanım Ta
sarısının, gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümünün ilk 
sırasına alııiarak görüşülmesine dair önerisi. 

Madde 42'yi okutuyorum : 
Yürütme : 
Madde 42. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde 
lehte, aleyhte konuşmalk isteyen?.. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Lehte Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte, buyurunuz Sayın Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan1, değerli milletvekilleri; 

Şu anda yargılama alanında mevcut büyük bir 
boşluğu dolduracak olan Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerini tamamlamış ve tümünü oylama durumu-. 
na gelmiş bulunuyoruz. 

Bu ihtiyacın önemini ayrıca belirtmeye gerek gör
müyorum. Yalnız, bu önemi müstacelen gerekli ya
sal düzenlemeye kavuşturma da, örfi idare tatbikatı, 
yani sıkıyönetim mahkemelerinin çalışır halde bu
lunması nedeniyle ayrı bir önem kazanmıştır. Mec
lisimiz tamamen teknik olan bu 'koıüuda her türlü 
parti ve poiltika mülahazaları dışında, çok taraflı 
katkılarla en iyi biçimde bu tasarıyı yasalaştırmakla 
büyük bir hizmet ve görev yapmıştır. 

Kanunun milletimize, adalet c?miasına ve tüm 
yargı organlarına ve özellikle Uyuşmazlık Mahke
mesine hayırlı, uğurlu olmasını diler, Grubum adı
na cümlenizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, yasa tasarısı açık oylarınıza 

daha sonra sunulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet 
Halk Partisi Sayın Grubunun bir önerisi var, okutu
yorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 5 . 2 . 1979 tarihli toplantı
sında, bir Danışma Kurulu önerisi hazırlamak için 
oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıda-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 
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'ki önerisinin, İçtüzüğün 19 ocu maddesine göre işle
me konmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla, 
CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkatavekili 

Hayrettin Uysal Altan Öymen 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Önerisi : 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 1 nci sıra
sındaki, «Uyuşmazlık MahkemesİnM Kuruluş ve İş
leyişi Hakkında Kanun Tasarısı»nın görüşmelerinin 
bitimlinde, 275 Sıra Sayısıyla Gündemde bulunan, 
«1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun ile 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Ek Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının» bu kısmın ilk sırasına 
alınarak görüşülmesi önerilmiştir. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Bu hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tabii, hakkınız efendini, usul me
selesi. 

Lehte aleyhte Sayın Köylüoğlu? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Arikara) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurunuz efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlar, Danışma Kurulu anlaşama
mış, bunun üzerine, İçtüzükteki son değişiklik nede
niyle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bir önerge ve
riyor. 

Diyor ki: Bu kanunlar öncelikle görüşülsün ve 
zaman bakımıtüdan da sabahın ta 5'ine kadar çalışıl
sın. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Bitti o, bitti. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
O bitti, o bitti de, bu şekilde kanunların çıkarılmasının 
mahzurlarına kısaca değinmek istiyorum. 

Tatbikattan gelen avukatı, hâkimi, savcısı iyi bi
lirler. Bu kanunların üzerinde hassasiyetle, kelimeler 
üzerinde, virgül üzerinde, rîokta üzerinde dikkatle 
durmak lazımdır. Biz buradan kanun çıkarıyoruz 
ama, 45 milyonun hakkı ve hukuku bahismevzuu-
dur. Herhangi bir hatamız, birçok vatandaşın hak
kının ziyama sebep olacaktır. Biliyorsunuz, çıkar
dığımız kanunların, cemiyetiti ihtiyaçlarına cevap ver
mesi lazımdır. Bunun için de düzenleyeceğimiz ka
nun metinlerinin, madde metinlerinin tatbikatta ha
diselere uygulanabilmesi için, bir tatbik kabiliyetinin 
olması lazımdır. Kamun çıkarmak için burada bulun-

I muyoruz. Kanunların cemiyet ihtiyaçlarım karşılamak 
için bulunuyoruz ve kanunların her balkımdan dört-

I başı mamur, mükemmel olarak çıkması lazımdır. İşte 
I bunüı* için bu kanunları aceleye getirmeyelim. Gö-
I rüşelim, düşünelim, müzakere edelim, en iyi şeklini 
I bularak çıkaralım ki; en iyi şeklini bulursak, en iyi 
I biçimde çıkarırsak, cemiyete de o derece faydalı ola-
I çaktır bunlar. Evet Komisyonlarda bunlar görüşül-
I müştür; görüşülmüştür ama, Komisyonumuz 21 kişi-
I den ibarettir. Ama Yüce Meclis bu kadar aklın bir-
I leştiği ki, hepsinin zekâsına, aklına güveniyoruz, ilk 
I getirdiğimiz metinlerde, kanunlarda aksaklıklar, eksik-
I likler, noksanlar bulunabilir; bütün bunlar, sizin di-
I rayetinizle aklınız ve zekânız, buluşunuz neticesi ve 
I gayretiniz sonu çıkacaktır, görülecektir. 

I Bu acele yapılan işlerden hayır gelmez. Bunun 
I için bu bilhassa şimdi görüşülmesi istenen tasarı Ko-
I misyonumuzca reddedilmiştir ve bunun üzerinde be-
I pimizin ayrı ayrı ehemmiyetle duracağınız hususlar 
I vardır, metinler vardır. Tatbikatta bunun birçok ma!h-
I zurîarı, zararları görülecektir. 

I Burada, «Bu kanunu, tedbirleri Meclise sevk ettik, 
I bu tedbirleri çıkardı» demekle siz iktifa edemezsiniz. 
I Bu tedbirlerin, kanunların neticesinin iyi veya kötü 
I tatbikattaki sonuçları ile de siz ilgilisiniz. 

I Biliyorsunuz, eskiden bu kariunlar komisyonlarda 
I uzun uzadıya görüşülürdü. Biz de tedbirlerin çıkma-
I sini, yani bu anarşik olaylara karşı bu tedbirler pa-
I ketinin çıkmasının yanındayız ve zaten en mükem-
I mel şekilde çıkıp anarşiye mani olması için elimiz-
I den gelen gayreti hepimiz sarf ediyoruz; bütün par-
I tiler bunda ittifak halinde; 'ama çıkardığımız kanun

lar hakikaten tatbik kabiliyeti olan kanunlar olsun. 
I Eğer, tatbik kabiliyeti olmaz, eksiği olursa, noksan 
I olursa, vatandaşlarımız çok zarar görürler ve bunun 
I neticesinde, öyle zannediyorum ki, demokrasimiz de 
I zarar görür. 

i Biz «bu kanunlar çıkmasın» demiyoruz, «çıksın» 
I diyoruz; hem zaten Komisyonda bunların bir an ev-
I vel çikması için gayret sarf edenler bizleriz, sizlersiniz. 

Ama, burada geceiJİn geç vakitlerine kadar çalışıp, 
I yorgun argın çıkaracağınız kanunlarda eksiklik olur

sa, bumun vebali hepimize ait olacaktır. Çıkaralım, 
I ama normal mesai saatimizde çıkaralım, devam ede-
I lim. Zaten bize güvenerek iktidar olmadınız, 226"ya 

güvenerek iktidar oldunuz. Aradan 1 sene geçmiş, 1 
sene geçtiğine göre, şimdiye kadar bu 226 mevcudu-

I IÎUZ vardı mademki, neden toplayıp da şimdiye ka-
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dar bunları çıkarmadınız da bumı 1 geceye 2 geceye 
sıkıştırmak istiyorsunuz?? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, bunların yasayla ne alakası var? 

İSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bunların çok alakası var; sonunda göreceksiniz ala
kası var mı yok mu? 

Muhterem arkadaşlar, biz «bu kanunları çıkarma
yalım» demiyoruz, bu kanunların yanındayız; yalnız 
biz bu kanunların noksansız çıkmasını istiyoruz ve 
bunun içtin de zaman tanıyın, Valkit tanıyın, müddet 
tanıyın diyoruz, işte buuu istiyoruz, başka bir şey is
temiyoruz. 

«Aceleye gelmesin, yanlışlık yaparız, hata ede
riz, cemiyetimiz zarar görür, vatandaşımız; zarar gö
rür, haklarımız zayi olur» diyoruz. Dediğimiz bu, 
başka bir şey demiyoruz ki. Biz de sizin yanınızda
yız, tedbirlerin yanındayız, paketlerin yanındayız. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) 1 senede kaç defa 
yoklamaya geldin, teredeydin? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
İşte bunun için, bu aceleye gelen kanunların bu şekil
de çıkarılmasının doğru olmadığını, çıkarılmaması 
gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sizlere durumu arz 
ediyorum, takdir size aittir; ama mahzurludur bu, yan
lıştır bu. Bunun yanlış olduğürtu, mahzurlu oldu
ğunu zaman içerisinde daha iyi anlayacaksınız. 

Şimdi ekseriyetiniz var, bugün 226'yı buldunuz, 
belki yarım saat sonra bulamazsınız; ona bir şey de
mem. Belki bugün iktidarsınız, yarın değilsiniz; 
önu da bilemem. O, Muhterem Meclistin vereceği 
itimat oyuna bağlıdır; ama şu kanunları çıkarırken 
üzerinde hassasiyetle, dikkatle duralım diyorum, yan
lışlık yapmayalım diyorum, aceleye getirmeyelim 
diyorum. Yangından mal kaçırır gibi, 1-2 gece içeri-
ssinde bunları çıkarmayalım diyorum. Malum ya, ace
le iste bazı hatalar yapabiliriz diyorum. Üzerinde 
hassasiyetle durursak, zaman içerisi'ride düşünüp taşı
nırsak daha mükemmel olur diyorum. Dediğim bu. 
Yoksa biz bunların karşısında değiliz. Hatta sizin ge
tirmek istemediğiniz, getirmediğiniz, karşı çıktığınız 
Devlet Güvenlik Mahkemesi de bunun içerisinde, ki 
burada bir ihtisas mahkemesi getirmek istiyorsunuz. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — O ayrı. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

O başka; bunum içerisindedir o. Bunun içerisinde mü
nakaşası yapılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğhı, şimdi ele alın
mak istenen yasa tasarısı Ceza Muhakemeleri Usulü 

efendim. Bu konudaki fikirlerinizi öbür yasaların mü
zakeresi sırasında tabii ifade edebilirsiniz. 

Sayın Köylüoğlu, bir usul içerisinde olması içsin 
ikaz ediyorum. Rica ediyorum, konunun içerisinde 
kalalım. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bir de şunu söyleyeyim : Bunu alacağız diyorsunuz; 
ama Komisyon olarak, arkadaşlarım bunun bugün 
gündeme geleceğini bilmediği için, tetkik de edeme
diler. Pök: rîasıl müzakere edeceğiz, nasıl üzerinde 
duracağız, nasıl konuşacağız? Niye aceleye getiriyor
sunuz? Ben onu anlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunu mu efendim?.. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Evet. 

BAŞKAN — O evvelden geldi, görüşüldü efen
dim, 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Hayır efendim, işte şu, 1412 sayılı Ceza Muhake
meleri Usulü... 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz; ben öyle biliyo
rum, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz onu gö
rüştünüz, reddettiniz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) - -
Efendim, görüştük, konuştuk, reddettik, o başka, o 
Komisyonun fikridir, hakkıdır, ona kimse karışmaz. 

Benim demek istediğim şu: Aceleye getirmeyelim, 
yavaş yavaş görüşelim, yanlışlık yapmayalım, hata et
meyelim diyorum. Dediğim bu, başka bir şey demiyo
ruz, 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — İşi yavaşlatma 
eylemi. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Hayır efendim, hayır efendim. Mademki, 226 mevcu
dunuz var, devam ettiğiniz takdirde çıkarırız; ama bu 
gece de çıkarmayalım. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Kuşkunuz ol
masın, rahat olun. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim bir de şu var: Şimdi bu görüşülmek istenen 
tasarı gündemin bilmem kaçıncı sırasında idi. Bugün 
bir önergeyle tercihan bu ön sıraya... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onu siz attı
nız oraya. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Meclisin ira
desi o. 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
İradesine hürmetimiz var, bir şey dediğimiz yok; ama 
zaten biz diyoruz ki; hiçbir arkadaş bu sıra dolayı
sıyla bunu tetkik etme imkânını bulamamıştır. İşte, 
«Bunu Yüce Meclise tetkik imkânını verin») diyoruz; 
dediğimiz bu. (CHP sıralarından «Biz tetkik ettik» 
sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, tamamlandı süreniz Sayın 
Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, bizden söylemektir, takdir 
size aittir; ama bu şekildeki tutum ve davranışın doğ
ru olmadığını ve çıkacak kanunların da eksikliklerle 
dolu olacağını arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Köylüoğlu, bu görü
şülmesi arzu edilen, Genel Kurul tabii karara bağla 
dığı takdirde, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında 
Bazı Değişiklikler Yapılmasına dair Tasarı bu ayın bi
rinde değerli arkadaşlarımızın bilgilerine sunulmuş, da
ğıtılmış. Tabii bilgi dışı demek mümkün değil. 

Lehte Sayın Öymen, buyurunuz efendim. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, sa-

yın arkadaşlar; 
Sayın Komisyon Başkanı Köylüoğlu'nun burada 

söylediklerini hayretle karşıladığımızı ifade etmek du
rumundayım. Çünkü, daha dünkü gazetelerde Adalet 
Partisi Grup yöneticilerinin bir demeci çıkmış ve bi
zi asayişle ilgili şiddet eylemlerini önlemeye yönelik 
kanun tasarılarını çıkarmak üzere işbirliğine kendileri 
davet etmişlerdir. 

Biz de esasen bu tasarıların öteden beri çabuk bir 
şekilde görüşülmesini istediğimiz için, hele kendileri
nin bu demeçlerini okur okumaz, derhal bir Danışma 
Kurulu Önerisi yaptık ve dünkü Danışma Kurulu top
lantısına getirdik. Bu toplantıda sonuç alınamadığı 
için şimdi bunu buraya getiriyoruz. 

Adalet Partisi yöneticilerinin öteden beri, önceden 
beri söylediği şey; «Asayiş kanunlarını getirirseniz biz 
bunun çıkmasına yardımcı olacağız» şeklindedir ve 
kendi kanaatlerinin de bu olduğu anlaşılmaktadır; yal
nız Sayın Köylüoğlu ayrı düşünüyor, belki Komisyon 
Başkanı olarak ayrı düşünüyor ve diyor ki: «Bunları 
teenniyle daha uzun zaman içinde görüşmemiz lazım
dır.» 

Ancak, Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi bu ta
sarı Komisyona 18 . 12 . 1978'de verilmiştir ve 
26 . 1 . 1979 tarihinde Komisyon bunun üzerindeki 
görüşmelerini tamamlayarak bu raporu kaleme almış
tır. 26'sından bu yana da 10 gün gibi bir zaman geç-

I mistir. Bu gördüğünüz tasarı ki, zaten fazla uzun de-
I ğudır, lü gun ıçmde herhalde okunabilecek, üzerinde 
I imali fikredilebilecek bir tasarıdır. 
I yılımı oayın Köylüoğlu, bu teenni teklifini, daha 
I uzun süre bu kanunlar üzerinde görüşmek teklifini ya-
I ;ar Ken, bu noKtayı da unutmuş olmaktadır. Kendileri 
I galiba şu noktayı da unutmuş olmaktadır: Bunu çok 
I kısa bir zamanda, yarım gün gibi bir zamanda Ko-
I m'syonda görüşmüş ve hemen reddetmiş olmalıdırlar; 
I yanı hakikaten uzun görüşülmesi ancak bu şekilde, 
I burada açıkça müzakere yapıldığı zaman mümkün ola-
I jaıctn-

Sayın arkadaşlar, şiddet eylemlerini önlemeye yö
nelik tasarıların durumu ki, bunları Adalet Partili ar
kadaşlarımız da destekleyeceklerini müteaddit defa be-

I çıkmasına yardım edeceklerini 
belirtmişlerdi, bunların durumu şudur: Ateşli Silah -

I larla ilgili bir kanun tasarısı Hükümet tarafından sevk 
I edilmiş, komisyondan geçmiş, Millet Meclisi Genel 
I Kurulundan geçmiş ve Senatoya sevk edilmiş bulun-
I maktadır. 
I 2 ncisi, yine Adalet Bakanlığı tarafından hazırlan-
I m iş olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza 
I Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, İnfaz 
I Kanunu ve benzeri kanunlarda değişiklik yapan bjr 
I paket yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısı da Millet Mec

lisimiz Genel Kurulunda kabul edilmiş ve Senatoya 
I sevk edilmiştir. 
I 3 ncüsü, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunuydu. Bu 
I da burada görüşülmüş bulunmaktadır. Biraz önce oy-
I larımıza iktiran etmiş durumdadır. Bundan sonra ge-
I len tasarı, yine gündemde Ceza Muhakemeleri Usulü 
I Yasa Tasarısıdır, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-
I nunda bazı değişikliklerin yapılmasına dair yasa tasa-
I rısıdır. Bu yasa tasarısını da, burada ki sıraya göre, 
I asayişle ilgili şiddet eylemlerini önlemeye yönelik bir 
I kanun tasarısı olduğu için, bu Danışma Kurulu kara-
I rıyla buraya almış bulunuyoruz. 
I Bir yasa tasarısı kalıyor Hükümetçe sevk edilmiş 
I olan. Bu da halen komisyondadır. 
I Komisyonda bulunan ve yine çeşitli yasalarda de-
I ğişi'kliği öngören bu tasarı, İçişleri Bakanlığındaki de-
I ğişiklik üzerine, Bakanlık tarafından mehil istenmesi 
I üzerine, bunun görüşülmesi bir süre geri kalmıştır. An-
I cak Bakanlık bu konudaki hazırlıklarını tamamladığı 
I halde, Komisyon geçen perşembe günü toplanamamış, 
I Bakanlık temsilcileri geldiği halde bu yasanın o gün 
I Komisyonda görüşülmesi sağlanamamıştır. 
I Bugünkü salı günü Komisyon toplanacaktı. Yalnız 
I gündemine bu yasa tasarısını yine almamıştı. Ne oldu, 
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bilmiyorum? Yalnız kulaktan işittiğime göre, galiba 
biraz daha geriye kalmış. Yani Komisyon kendisine 
gelen tasarıları Köylüoğlu'nun tabiriyle uzun vadede 
teenniyle görüşecek vakte sahiptir. İnşallah böyle ya
par. O da geldiği zaman, biz onun da yine süratle 
Meclis gündemine alınmasını temine çalışacağız. 

Sayın arkadaşlarım, bütün bunları açıkladıktan 
sonra şu noktaya da işaret etmek istiyorum. Burada 
bu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişik
liklerin hemen, alelacele görüşülmesi, Köylüoğlu'nun 
deyimiyle yangından mal kaçırılır gibi görüşülmesi 
bahis konusu zaten olamayacaktır. Saat şimdi 19.00'a 
10 var ve burada başladıktan sonra, otomatik olarak, 
biraz önce aldığımız karar gereğince, bunlar perşem
be gününe kalacaktır. Perşembe gününe kadar da 2 
gün vakit vardır. Sayın Köylüoğlu ve diğer arkadaş
lar hazırlanamamış olsa bile, bu 2 gün içinde, zaten 
kısa olan bu tasarı üzerinde hazırlıklarım tamamla
yabilirler. 

AHMET SAYİN (Burdur) — Perşembe günü 
Gensorular görüşülecek. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Perşembe günü, 
doğrudur, arkadaşımın işaret ettiği, Gensoru öner
geleri verilmiştir; ama bu Gensoru önergelerinin per
şembeye isabet eden kısmı sanıyorum ço!k fazla de
ğildir; bir Gensoru önergesi var. Onu hemen tabiken 
buna başlayabiliriz. Eğer arkadaşlarımızın teklifi 
olursa, görüşmeleri daha da uzatmak için gerekli 
imkânları ararız. 

Bizim amacımız, baştan beri bellidir. Söyledikle
rimizle amacımız da birdir. Biz bu yasa tasarılarının 
çıkmasını istiyoruz. Eğer arkadaşlarımız da bu fikir-
deyse, her türlü ortak çalışmayı bu tasarılar üzerin
de yapabiliriz. 

Saygılarımı sunarım sayın arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Sayın Başkan, teklifin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte mi efendim, aleyhte mi 

Sayın Toker? 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin 
anarşiyi önleyen tedbirler diye kabul ettiği tasarıla
ra destek olacağımızı ve çıkarılması için Adalet Par
tisi olarak yardımcı olacağımızı baştan ifade ettik. 

Kahramanmaraş olaylarından, kitle halinde cina
yetlerden ve bir değerli yazarın tedhiş ve anarşinin 
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kurşunlarına kurban olmasından sonra da Yüce Mec
liste her şeye takdimen, öncelikle anarşiyle ilgili ted
birleri enine boyuna görüşmeye ve bu konuda gün
demde mevcut veyahut da henüz komisyonlarda 
olup da, Millet Meclisi gündemine gelmemiş ne ka
dar tasarı ve teklif varsa onları bir özel gündem için
de Yüce Meclisin huzuruna getirip görüşme husu
sunda, başta İktidar Partisi olmak üzere, bütün si
yasi partilere davette bulunduk; doğrudur. 

İşin başında Hükümetin hazırlamış olduğu tasa
rıları Cumhuriyet Halk Partisinin değerli Grup Baş-
kanvekilleri bize getirdiler; metin halinde verdiler, 
«Bunları tetkik edin» dediler. «Sonra bir araya ge-; 
liriz bunlar üzerinde görüşürüz, sizin fikirlerinizi de 
alırız, eklenmesi lazım gelen hususlar varsa nazarı-
itibare alırız, çıkarılması lazım gelen hususlar varsa, 
onun üzerinde dururuz» buyurdular. 

Aradan zaman geçti bu teklif ve tasarılar üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri 
veya diğer yetkililerle herhangi bir görüşme imkânı 
olmadı. Bir de anladık ki, bu tasarıları öncelikle 
kendi Gruplarından geçirme ihtiyacı içine düşmüşler. 
Bu itibarla tasarılar Yüce Meclise geldiğinden bu ya
na, zaten lüzumundan çok fazla zaman geçti ve ni
tekim Adalet Komisyonunda tasarının çok önemli 
bir bölümünü teşkil eden İl İdaresi Kanunu, Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunu, Dernekler Kanunu, 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile ilgili tasarı görüşül
meye başlanacağı sırada, Hükümet tasarısı olarak 
sevk edildiği halde, İçişleri Bakanı tarafından tetkik 
edilmek üzere mühlet istendi. Ardı ardına yapılan 
3 haftaki toplantıya İçişleri Bakanı gelip ben tetki
kimi bitirdim diyemedi. Son toplantı ile, Adalet Par
tisi Grup Başkanvekili olarak bizzat ben meşgul ol
dum. Sayın Komisyon Başkanından istirham ettim. 
Komisyon saat 10.00'da toplandı, Hükümet iştirak 
etmedi, ekseriyet olmadı. Buna rağmen bir sonraki 
haftaya yeniden gün verilmesi yerine, o gün saat 
13.00'e gün verilmesini ben rica ettim, lütfen kabul 
ettiler. Saat 13.00'te Hükümet geldi, tasarıyı tetkik 
etmek üzere geri çekeceğini söyledi. Arkasından Ba
kan değişikliği oldu, bu defa tasarı Meclisten geri 
alındı, tetkik edilmek üzere. Eğer bu bir teklif olsay
dı veya bir başka siyasi partinin hükümeti tarafın
dan Meclise gönderilmiş bir tasarı olsaydı, bir Baka
nın «tetkik edeyim>x diye geri çekmesi davranışım 
makul karşılayabilirdik. Aynı siyasi iktidar, aynı hü
kümet. Tasarı Hükümetin, Bakan geri çekiyor, «tet
kik edeceğim» diye. Sonra? Adalet Komisyonu top* 
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tanıyor, Hükümet gelmiyor; o gün de ekseriyet, bulun
muyor. O günkü gündemini bugünkü gündem ola
rak kabul ediyor. 

Bu itibarla, bir ay süreyle Hükümet, «tetkik ede
ceğim» diye görüşülmesini oyaladı, tasarı gündeme 
alınamıyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, anarşiyle ilgili husus
ları, anarşiye tedbir getiriyor diye kabul edilen hu
susları, Adalet Partisi görüşmeye hazır. Ancak bun
ları görüşelim demek, hemen bir demet içine almak, 
onu ekspres bir süratle geçirmek demek değil. 

Değerli arkadaşlarım, kanunları çıkarabiliriz, bu
rada çok süratli kanun çıkarabiliriz, bir günde 10-15 
tane kanun çıkarabiliriz; ama mesele, o kanunların 
uygulanıp uygulanamayacağındadır. O kanunlar uy
gulanırken doğacak aksaklıklardadır. Onları, Millet 
Meclisi, Millet Meclisinin çeşitli siyasi partilere men
sup değerli milletvekilleri enine boyuna nüfuz ede
rek görüşme imkânını bulmalıdır. Sadece bürokrasi
nin hazırladığı, teknik kadroların hazırladığı kanun
ları burada onaylamakla yetinmemeliyiz. Milletvekil
leri, .halkın seçtiği insanlar olarak, olayların içinden 
gelmiş insanlar olarak, şikâyetleri dinleyen insanlar 
olarak, dertleri temsil eden insanlar olarak, hadisele
ri, sadece bakan değil, gören insanlar olarak, gör
dükleri hadiselere kendi kafalarında cevap hazırla
yan insanlar, tedbir hazırlayan insanlar olarak, bu 
tasarılar Meclis Heyeti Umum iyesine geldiği zaman 
rahat bir zaman içinde konuşulabilmeli, görüşülebil-
meli, tartışılabiliri eli, siyasi nüfuz bu tasarıların içi
ne girebilmeli. Buradaki siyasi nüfuzdan maksadım, 
her milletvekilinin ve her siyasi parti grubunun, ken
dine göre o tasarının veya teklifin kapsadığı husus 
hakkındaki düşüncelerini intikal ettirebilmesi mese
lesidir. 

Şu Mecliste, her siyasi partiden savcı olarak, hâ
kim olarak, kaymakam olarak, vali olarak, emniyet 
mensubu olarak doğrudan doğruya hayattan, tatbi
kattan gelmiş çok değerli arkadaşlar var. Bunlar, 
yuğrula yuğrula, hadiselerin içinde pise pise gelmiş 
insanlar. Ayrıca da, siyaset, yapan insanlar ve ikisini 
de birleştirdikleri zaman, -. samimi, yürekten inan
cım ve 'kanaatim o ki - bu kanunların, teklif veya 
tasarı olsun, uygulamada en az aksaklık yaratacak, 
kısa zaman içinde çok değişikliğe uğrama ihtiyacını 
göstermeyecek şekilde, mükemmelini çıkarabilecek 
seviyededir. 

BAŞKAN — Sayın Toker, çalışma süresi de biti
yor, konuşma süreniz de bitiyor, lütfediniz efendim. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Devamla) — 
Bundan, tasarı ve teklifleri ve uygulama dolayısıyla 
ülkeyi ve vatandaşı mahrum etmeyelim. 

Benim sözlerim samimidir, bu samimiyet içinde 
saygılar sunuyorum efendim. (AP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toker. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Süre doldu; 

ama gelecek için lehte söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Tabii, bu hakkınız mahfuz. 
Değerli arkadaşlarım, öğleden sonraki çalışma 

süremiz şu anda dolmuş bulunmaktadır. Bir arkada
şımızın lehte konuşma hakkı mahfuz kalmak kaydıy
la bu konuda vaktimizin dolması nedeniyle, şimdilik 
oylama yapamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aldığınız karar uyarınca, 
görüşmelere devam etmek üzere, bugün saat 20.00'de 
toplanılmak üzere birleşime ara veriyorum efen
dim. 

Kapanma Saati : 18.59 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Memdulı Ekşi 
DİVAN ÜYELERİ ; İsmail Hakkı Özenin (Adana), Mustafa Gazafcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 ncü Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 1.7. 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığ-

lı'nın, aynı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Plan Ko
misyonu Raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) (1) 

(1) 282 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — İ nci Oturumda Sayın Genel Ku
rulun aldığı karar uyarınca 6.2.1979 tarihli Gelen 
Kâğıtlarda da yer alan 282 Sıra Sayılı, 1. 7. 1948 
gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerindeler. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, usul 

hakkında bir hususu arz etmek istiyorum. 

Efendim, bu tasarıyı, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun değişikliğini öneren teklifi saat 16.00'da 
aldık. Saat 16.00'da dolaplarımıza konmuş. Bunu 
inceleme imkânı bulamadık. Bunun görüşülmesi bu 
durumda nasıl olur bilemiyorum Sayın Başkanım. 
Bunu sizin ve Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, tabii bizim, Başkanı
nız olarak bir takdir kullanma olanağımız, Genel 
Kurulun aldığı karar muvacehesinde, olanak dışı, ya-

. ni mümkün değil. Biz Genel Kurulun aldığı karar 
uyarınca burayı yönetiyoruz ve Genel Kurulumuz 
aldığı kararda 48 saat geçmeksizin bu teklifin gö
rüşülmesini kararlaştırmıştır. Saat 16.00'da dağıtıl
mış olması, elbette belki bir görüşte haklılık verebi
lir; ama değerli arkadaşlarımızın, komisyonlarda ve 
teklif geldi geleli buna muttali olduğunu kabul edi
yoruz. Genel Kurul da o şekilde kabul etti çünkü. 

Teşekkür ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bu 

durumda herhalde hiç söz hakkımız olmaması gere
kiyor. 

BAŞKAN — Efendim söz hakkınız usul tartışma
sı sırasında, değerli arkadaşlarımız tarafından lehte 
ve aleyhte konuşularak Genel Kurulun takdirine su
nuldu. Genel Kurul bu şekilde kararlaştırdı Sayın 
Sayın. Bizim, Başkanınız olarak yapacağımız hiçbir 
şey yok efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon Raporunun oku
nup okunmaması hususunda onayınızı alacağım : Ko
misyon Raporunun okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde görüşme açıyorum efen
dim. 

Şu ana kadar Başkanlığımıza teklifin tümü üze
rinde söz istemi gelmemiştir. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Grup adına söz 
İstiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına buyurunuz Sayın Kocal. 

Yetki belgenizi veriyorsunuz; buyurunuz; teşek
kür ederim. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arka
daşlarım; 

Şu anda görüşülmesine başlanan 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifinin, bundan evvel 1978 yılının 
Mayıs sonlarında tüm vergi tasarılarıyla beraber gel
diğini, o maddeler içerisinde kısmen var olduğunu 
zannediyoruz. Bu teklif, Cumhuriyet Halk Partisi Sa
karya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal ve arkadaş
ları tarafından alelacele bir teklif haline getirilmiş ve 
Bütçe Plan Komisyonundan da, ne şekilde görüşül
düğü bizce belli olmayan bir çalışma ile geçerek Yüce 
Meclisin Genel Kuruluna gelmiş bulunuyor. 

Bu teklifte öngörülen belediye gelirlerinin neler 
olduğunu ve neler yapılmak istendiğini, maalesef yal
nız Milliyetçi Hareket Partisi Grubu değil, diğer bü
tün siyasi parti grubu milletvekillerinin de bildiğini 
zannetmiyorum. Bunu bilen, bu teklifi yapan millet
vekili arkadaşımız ve o arkadaşla beraber imza eden
lerle Plan Bütçe Karma Komisyonu üyelerinin için
den de 3 - 4 tanesidir. Ondan fazlasının da bu tek
lif hakkında bilgi edinmiş olduklarını ve bilgi sahibi 
olduklarını zannetmiyoruz. 

Bu teklif, bugün milletvekillerinin dolaplarına atıl
mış bulunuyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Saat 4rte. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Zaten ben şu 
teklifi şahsıma ait dolaptan saat 19.00'da almış bulu
nuyorum. Bugün sabahleyin saat 9.0O'da alan arka
daşlarımızın da var olduğunu duydum; fakat bugün 
saat 14.00'te Kanunlar Dairesinden ısrarla istememi
ze rağmen, bunun basılmadığını Kanunlar Dairesi 
ifade etmiştir. O halde, sabahleyin 9.00'da bunu alan 
milletvekili arkadaşımız varsa, o zaman Kanunlar 
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Dairesinin taraf tuttuğunu ve milletvekillerinin hep
sine vermesi icap eden bu teklifi vermemiş olmasıy
la Yüce Meclisin Başkanını ikaz etmiş oluyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Torpilli milletvekil
leri aldı, torpilli... 

TURAN KOCAL (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bu Kanun Teklifinin neler getirmek istediğini, 
sözlerimin başında da ifade ettim, bilemiyoruz; tet
kik etme imkânını bulamadık; 3 - 5 maddesini, saat 
19.00'dan bu ana kadar geçen 1 saat içerisinde ince
leyebildiğimiz kadarıyla inceledik. Bu Belediyeler 
Vergi Tasarısının, Türkiye'de belediye hudutları da
hilinde olan, yalnız imar planı içerisinde değil, bele
diye sınırları içerisinde değil, mücavir sahalar da da
hil olmak üzere TürkiyeMeki nüfusun en az % 70 ci
varında vatandaşımızı ilgilendiren bir vergi tasarısı 
olduğu kanaatini taşımaktayız. Bu, okuduğum kada
rıyla, inceleyebildiğim kadarıyla, bu Belediyeler Vergi 
Tasarısının gelmesi halinde, bugün Türkiye'deki ko
nut darlığı nedeniyle hepimizin, her zaman, her yer
de şikâyet ettiği gibi kiraların alabildiğine yükselme
sine sebep olacaktır. Bu tasarıyı kanunlaştırdığınız 
takdirde, hiç merak etmeyin sayın milletvekilleri, al
dığınız maaşı Ankara'da ev kirasına yetiştiremeye
ceksiniz. Kiralar 3 - 4 katı artacaktır; bunda hiç kim
senin şüphesi olmasın. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakanya) — Kanun geti-
riyanuz onla aiıt, nııerak dtımıeyjnı. 

TURAN KOCAL (Düvarnla) — Ne kamun gdLier-
'senjlız 'getirtin, bir 'mtil'kjün, hir dairenin -emlak vergti-; 
siyüıe beirajber, ıblalddtiydlerin de 'bu getirdiğiniz taıslallc 
'ile iemılalk «alhilpkır'inıin ödeyeceği; viergtiler Jkarlşısmda 
mıulbltenöm aılkadaşlanim, 5 'bıi.ru fea olan btir kirayı 
Ikıl, o 'mıüî'k sahibi 6 Ibı.'ın Cıra idlolayli, dıirelklt veya em-. 
dirdkıt vs'Jgi. yarımidye ıkiailkarlsa hişlb'ir zaman o gayriı-
menik'ufiüinıüı 5 bin İtinaya kiraya veremez, vermıez. O 
gayrtimıenkullüniü yıkar, yolk öder, iyine Ikiraıya -vermıez. 
Daha da önidmlilsi, 'bulgun Türküye'de arılan nıüıfuis 
Ikarşısınlda ibik klomuit darlığının, artan nüfusa ortanla 
klonut olmadığım hep ıheralher 'bifenilerdieniz. Bu (tan 
sarı yaisalaşıtığı ıfcalkldlkldie limişaaıt ısdkiüörü ve 'klonıuıt ya
pımı Tüılkjilye'da kıdsiinliiıkle duracaktır. Bu dıuirtmıa 
Ikarışiüsjrioia da o zaıman ytine çeş'Jtıli yön ve çeşnili düşün-' 
ce ve duygular liçertistirıfde Türkiye'dcıki hayat paha
lılığınım, 'arttan hayat pahalılığının artışı içeltisinde 
sizler ©ziace'kisiniz, 

Bu BeklJiye Gsi'Med Kanııraunıun madıdelervn© 
ıgeçdldiğinide, haliyle her madde ıhakıkında 'MİJlîıiydtçi 
Hardkdt Pairltıilsd Grubu olaralk, görüşleriim'izii ve değjşn 

(tirtmje önıerigeiieınimjiizli yetişjfcijnebildûğlmiz nüspest içeri-ı 
siddie varimıaya gaiyrieit gösteneceğk. Falka't, şunu kesine 
ilkle 'ifıaldıe dilmek laizjılmldın Ikji, hu vergi Haşarısının touh 
gün tnuııialdıa ibiöyle alelacele getirilişi, yaıntgınldan mal 
Ikjaçırılıış ışıdkıliyle getirilişi yarın sıizllenfi de wü)ş!kjül! du
ruma sıoıkacalkjtır; sıizlıeır de vatanidaşın huzurunla çılkn 
'tığınıızlda her ibljr ıtiürtiü 'şikâyet ve dertleriyle ıkıaırşı !ka'ivı 
•.saya kalacaksınız. ıBıiz 'bu hdsajbı her zaman: vdiırnıeye 
hazırız; arma, sayın Culmlhuriyelt Halik PaıüJsü mitet-
vdkillldrii, yarın kasabalarınıza Ve şdMderintize gJttİH 
ğinlizide şliiîîididen masll hesap vereceğinizin hösalbım 
!da, 'yapımanızı .sizlere ifcaivisillya ddeillım. 

İSMET ATALAY (Kaıfls) — O Ibtitzü ilgifienjdiLrık-. 
TURAN KOCAL (Davamla) — M.uWc|k|aBe kfi, 

ısizıi 'iligilenldüırtir; amıa 'şömdlidjen ide 'dülşunmienizi sizd 
tavsiye ediyorum, 'ailza 'iyilik, olsun ıdüye hunu söylün 
yiorjulnt 

• ıMiulh!tieriem aılkaJdalşlariiim, hu verigi taranışını uzun 
Iboylu Hdtikülk ddernddlilk; dıedlilk; amıa ıgöaıdbjitMiğlnı klan 
darıyla Anayasanın ımlüllikiydtıin ddkjunullmazlığı pnen-
ısıibin'a da fcaırşı geljnmıelklijeldiır. M'üiktiyete >bu dolkun-
ımakitadır, Bu dalsan (kanunlaştığı (talkjd'i'ildie, açılk dfai-ı * 
rfiesliylle mıülkilydtin (iölkıâraldi'r; 'dvldt mlüJÜkiiiyetiin linlkârii-ı 
'dır, idoılayh olarak, ımlü'i'kiyatin elden ahnmasjnijn ta 
'kenıd'iisidiır.; 

ıBiz Mifflyelbçi Harıelkjelt Parüisi Grıutoıu olamlk: B©-
'İddliya Vergi Talsıairn'sıımn gerekli şefkjlıiiylıe dlüzdMlmıe-
Isiiınıdteinı yamayız. İlhtıüyaçHana cıevap 'Verıâdetk 'sekilide dÜH 
ıẑ lEİmjdsıi ye yeni Ibirlljalkıim ilalvel'erin yapıltmaısından! 
yanayız; ama ibıu ha'liylıe ibm vergi ıtıasaırısını k'albuıl dt-f 
ımeyeoeğünııizü v-e ımjülspdi; o'y vei'm'eyecieğı'imljzi gr|up a!dı>-. 
;nla bildirtirtken, saiym ta'üfotivdklilliertinli, Yü)ce iMöcl'isi 
saygıyla ıselialmlanm:. (MHP 'sıralarından 'aOkmşlar) 

ıBAŞKA'N — Teşekkür ıddar^ Sayın Kbçal. 
Sayım Mdhmeit Emtin Dalkıınan, Adaldt ıPari'JJsii 

Grulbu -allına; buyuinun)uiz dfenldiım, 
AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN DALKI

RAN (Bu'i'sa) — Sayın Baişlkaın, mıulhltarelm r̂nıJildilveh 
ikJllieJİ; 

5237 «alyıdı ©elıddıüye Gellirîıeni Karuunıumida yapıl1-
ma'k iistenilien tadilat, ibunldan 'dvivel ibıaızı vtergl ikianiun-' 
larınldia yapıllmiaJk isltenen l/l-'26 'sıayıyla 'kayıtlı ka
nun tasarılsıinida da varidi. Bu (fcdkllilf Hıalyındtltlkı Uysal 
ve arlkadaişlan tanafınldan .Yüce M'edlise ItalkJdiilm edildıi. 
Bizden evvel klonuşiaın arakıaldiaişın tifalde etüiği g'lbi, 
itasarının Plan Kanma Kiornjilsyonıuınldan çıkan meftoi-
nli hiz de saalt 19JCıO('!da aldılk. Bak'tığı'mız kıaldarıyle 
(tasarıda gdüiriillmdk isiteniılen şeyleri, 'lk başıta, ç*oflq 
'uzun zaman ibel'diiye haştkanlığı yaıpımaş ıbir insan 
ölaraik dlfade edeyim ki, iblir, zam, zulüm, kıanıunjuldur. 
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Bu teklifi yapanlar, hir Ikonfelkisiyon fikir getir-
milisler. Bir 'hazır elbise bulmuşlar, bu hazır eCfcû.ieyi 
Tüıfk; ıMilMiisnie; şehirde ve .Iklöyde oturanlara giydirmeik 
ıM'iyorlar,; aıma 'bu efilbüse ulymaz. Maddelere geçildi
ği zaman da, ilfaide edeceğim; ama anain altları üzer'in-
Ide bazı ıslözilier, söiyl'öimjak istiyorum. 

KıymdtLi arkadaşlarılm, 
ALI KURT (Toikalt) — Belediye 'Başkanlığı yap-

ftığm zalmaın öyle md yaptın? 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Davamla) — 

Öyle lyapmışım'dır, görecekisin ne olduğumu. 

IBir hayvan alım satım vergiisi getirmişsiniz. Eski 
Ikianpnldla % 2,5%use, Şimdi «50 katı» demişisiniz, 11 
ınjci madde 'ile, 4109 sayılı Kanunun 4 noü maddesinıa 
ıgöre de, % 50 aşikar ailel!aı(ine yardım ahınır.. % 187,5 
ıvengi iisitiyorsunuz. IBu ikamıuin mu sizıin teldlvün ediğimiz 
(kanun? Bu teklif rnl tetlkilk ederdk, getirdiğiniz? İşte 
Ikonıfe'k'sıiyon ıfükıir fauldür. 

Yinıe, Türkiye'de ilke Ikaraırl'arı aldınız, «Laynen 
•kotu» diye de bir ıkjdt vardır. Üçüncü Dünya devlet
leri gemi yapım teknlotoj'isi ve iş/letmesi geni İkadan 
yerter (içindir; yani ıkjendli mıemlekellariindelki yükün 
% 4Q'ımı, ithalat ve ihracatta anlaşma yaptıkları 
(üzümcü ülkeler Içerilsliıride (kendileri taşırlar, diğerini 
de, '% 2üf's!imi de üçüncü bayraklara verirler. Halbuki 
(bugün Türkiye'de '1 765 CftOı DWT'lük olan Tür'kı 
Deniz nalklilyait şilep ve 'kjo&terlerimıiz, Ro-Ro gemile-
ırüniz dahil 'iıthal ve ihraç 'ettiğimiz metaın ancak % 
30'u'nıu taşıyabildyoruz. Dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. 
Hanlı bunju hedef seçtiğiniz ilke .kararlarıyla Döriiün-
IOÜ 'Beş Yılhlk KaMınlma Planında hakin ne getimis
isiniz? Hiç hesapsız, kitapsız, adamlarsınız. Fakat fu-
'karayı ©zrnieık için geümiişsin'iz .ssiz. Zulüm sahiplerisi
niz siz. Allah da, 'kullar da, bütün vatandaş da siz-
denı şikâyetçi olaealktır. Çünkü bilımeyerek yapıyor
sanız, 'buraya gelimıayiniz. IB'ilerdk yapıyorsunuz, bir 
niyetiniz vardır. Planda da ısöyledinı size 'bunu. Mülki
yetin ıkarşiSinda&ınılz siz, yahut da hesabı bilmiyor
sunuz^ 

Arkadaşlarım, 2 ila 15 lira arasında 'boş, dolu, ne; 
olunsa oteun; fırtına, tamirde, demirde, çapada ve
yahut da donatıma gelmiş germilerden günde rüsum 
ton üzerinden, 2 ila 15 lira istiyorsunuz. Bugünlkiü teik-
nülojiniln liçindie 3 Ibiın tondan aşağı şilepler çalışamaz 
iarîkadaişlar. 10 hin tonluktur germiler asgari. Ne alır
sınız, Türkiye'de tahmil tahliyede? Kuru yük veyahut 
d a . alkıcı yüklerde 800 ila 5C0 ton arasında tallımil 
tahliye yapılabilir. Rıhtımların en zengin olduğu yer 
(İstanbul'dur. î&tialnbul'da Kumlk'apı açlıklarına lütfen 

hakiniz. İş zamanınida tabii. Sidin zamanınızda ne it-
ıhala't var, ne ihracat var; 'siz 'boş gördüğümüz için, 
her yar beş duruyor zannediyorsunuz. Gemiler 1,5 - 2 
ıajy bekjar,. E, her gün 1Q rüsum tonluk bir gemiye, as
gari 2 liradan alsanız, ne alırsınız arkadaşlar? 20ı bin 
lira, E'ir ay (kalırsa '6CfC| hin lira. 15 liradan ahrisanız 
9 milyon lira. Nerede 'ilse arlkaldaşlıar, siz gemiyi, bele
diyeye, 2 ay sonra haciz mi ettireceksiniz? Böyle tek-
'lif mi olur? 

îdare edenler, edilenlerin ha'k ve menfaatlerini 
İhlal edemezler, etmjemeleri lazım ge'llr. Burada kanun 
teklifi yapan arkadaşlar, meseleye «'biz istersek ya
parız» 'şelkaliiyle girerfseler., ne olur bi'ıiyor musıun'uz? 
Nasrettin Hoca'nın kar helvası olur. «Ben yaptım 
beğenmedi» daıler, 

Onun için hu teklifi, tümüyle mu'tl'alk ve mutlak, 
aklınıza hitap, ediyorum, vicdanınıza hitap ediyorum 
Ha'llk Particiler, geri alırsınız. 

'Başka daha neler 'var.,. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Neler var? 
'MEHMET EMİN DALKIRAN (Davasnia) — 

Arkadaş im oku, ondan sonra .söyleyeceksin. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Demürel'in telkih 

finde var, işgal'iye resmi. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (DevaırrJla) — 

Beyefendi o değil. IRöltü yapitıysalk, lyiainl yapaydınız! 
Tığlı. 

ıSABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Demırel'in tekli
finde var iısjgafiye rasmıî  

iBAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ediyorum. 
NIHAN İLGÜN (Tekündağ) — Haydi eakiici. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 

Ben ona çok şey ;söyieyeceğiım; ama lisanii hafiyle 
söylüyor'um, öylelerünie. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Lisana hafi ne 
döm'ek? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Evet, öğrenirsin liisani hafiyi de 

Arlkaldaşlarıim, bir hayvan alîm satım vergisi getir* 
missiniz. EsM,'kanunda ne Ûdi 'biliyor musunuz arlka-
daşlar? %2,5'tu. % 50 de hu hükümde aslker aileleri -t 
yardımı vardı. Şimdi 50 katı demişsiniz. 

Sonra 11 nai mialdid'ede ıtlopitanıcılik var. Gerçi hu 
Anayasanın 92 noi ve 85 ndi maddelerLine aylkırı, îçüü-
ziüğülmiüze de aykırı. Hiç'birinizin malumatı yok balkın 
'sayl'edikleinimdan. Var mı? Eğer varsa söyleyiniz. 

•% 187.5'a çıkıyor arlkadaş bu. Yani 'köylü hay
vanını gettireceık, satacaik pazarda, b0İedı:\ye ye de 
hayvan alım satım vergiisi ödeyecek 1 OOıO liraiya, 
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isöltfh, 1'875 İka köylijden para istiyorsunuz. Bu ne bi
çim lüdküiifıtüıri? Nasıl dlüişün'elbiildiniiız jbunju? Yani ülsitıü1-
m da ıvierteaök;.., 

Hani, Karadiönlizâ'i hemışeirli gelirmiş uzun zaman ça
lışmış; Kırlklharalmiler yolunu (kesmişler ve «çıkar pa-
nalariı» demişleri, alınışlar panal'arı, ver odumu ha ver 
odunu. O da «Niye 'doMülyonsunuız 'hemgor^orim» de
miş, «Az mı getirdim, geç imi ikaM ı̂m?» 

Yanlı, kjölylünün hem hayvanını elimden alaıcaıksi1-
ınız, tür die '% i87,5 Osltlülnie para ödeteceksiniz; öyle 
mâ aıikıadlaşılarım? (IMiSP ve AP sıralarından alkışlar) 
Getıirldiğinâz tdkllilf (buldur, iyi okuyunuz. 

Ayrıca, kiiiymıatüi arlkadaışlar, şunlar var: Belediye 
hudutları alkiariyalkııt resmi vardır. Bslkjidian de vardı; 
2 kuruştu !hu, ayrıda depo recimi de vardı helediJyeDer-
de. Ş'ımldi burada hükümler getirmişsiniz; hu köylü
ye, ziraat© imtûkal dtaiayaadk mi sanııyorsumuz? Hem' 
nelere gelmiş, edkidlan zırali ısellv'tlönd'e çalıştığı anılaşı-ı 
lan makiineöaıidan bu tfüısıum alınmazdı. Niçin bumu 
ıgebirirnıiışfti ©siki kanunu ttefdivin edenler; 1948 senesin
de? Tüılklilyelde slosyal adalet diye Ibağnrıp (bağifip 
durldunjuız, alma gecaklondudaik'i fa'kM, aydınlaltma t©-' 
ımiızliemıa resimliyle bu kanunlarla ıge'Dirldiğimiz verigi 
lyülkjülyle. ezjmjeye niyet etaiiışsiniz, Siz fakirdik edıelbi-
yaJtınt yaparak onu siömiüum'elk isteyip onu reye tairMU 
ötimiek iisıteyen düşüncedesiniz. Ycfca onun yanım
da deği'lsimiz; olsaydınız blumu gelüirmıezldıiniz. 

iNe olıulyiar ş'ımldi arikaJdaşjîanm? Bu kanunla 'biültlün 
«atışlardam gazyağı, benzin, fuel oü ne varisa hepsim-
iden ıruiaunı alnnııyotr. Ha, arada Ibir köyleri düşüneydli-
niz. Hani (komünün fakir fulkaranm yanında idiniz? 
(Belediye (kjöy hudutları içindeki yerlere hizmet edlj-
yor mu? Hizmet karşılığı alınır harçlar ve rasumları. 
Var mu iidi 'belediyenin (A) iköyüındıe (IB) köyündekıine 
Ihiztmdti? Yok; alma Sş'iniilze öyle geldi. N'iye? 3 - 5 felü-
yülk Ibel'edûyeye (biraz daha 'militan heslemüc için. 

Kıymetli arlkadaışlar, lbel!edJye gelirlerimi rmuitlalkıa 
ı'slalh etmek lazımı; ama dl/îc Ibaşjta beladiiyelieri ıislah öt
mek lazım. 1580 sayılı Belediyeler (Kanununun 117 
inci maddesinin 16 net fıkrası vardır, onu lütfen oku
yunuz. «Belediyeler balkilki varidatlarımın % 30'un-
idan fazlasını cari harDamalarda 'kullanamiazi»dbr. Ni
ye 'belediyeleri ıslah etmeye gitmiyoruz? 1930 sene-
isinlda çiıkımış kanıuınla, o kanıurau tedvin edenler, sizlin 
ıbugiiin ı&avurganlıfk dadiğjnıilz meseleyi, tasarruifu o 
ıgüin görlrnlüişler ve buraya şarıt getirmişler. Tüınkiye'de 
f/c 89'u bütçemin cari iharcamalarlda ikuıManıiıyor. Mem
lekete millete hizmet imli yapıyoruz? Buriadıaın çıkan 
(kanlumlairın hepsini göıiıiyoruz, 3C|Q milyar liralık şuı 
tbötçenin yatırım faskmdakıi kısımları nerelere gidljyor 

aoajba ma yaptık hangi falbrilkaiyı ıkurduik? Laâa yü-
ınü&mjeyîa çalışııyorısuınıuz;. Onuın liçin diliyorum M, Bel©-
(diye Gelirleri Kanunumdan evvel, ilk (başta belediyeleri 
ıslah ötmek; lazım 'gelir. Bellad'iyelerin vatzdfelıeri ne 
acaba? Yalnıız memur, müsiajhldem ıbeslemıeik miidiir? 
Ağyara, yana göre hareket eltimek midir? Onları bir 
rsiajh iöielim. 

Bfen(d]m, germişsiniz değerlenldli'm© retsminij 
Kuyme'tÜli arkialdaşlar, ©slklildlen die değiörlendiiırme resmi 
vardı; maddeler özierüınldje detaylarına ıfoaldar Anayasa 
Mahkemesinin veridiği kararları da ifade edeceğiz 
ısize. O zaman da vardı, ne idi? Belediyen'In herhangi 
(bir yerii istilrrialk etmesiyle, yiüzlii yeşil sahaya, cadkieh 
ye, rıhtımia çılkanlaırın ailljan değerinin % SOV-nıiı belen 
diyeler aliırdı ve o değerlendlirme resmi de muayyeni 
zamanlarda yapılurdü. Şimdi siiz «Sosyal altyapı» de-
mjşsiınûz. Karayoffliarı bir yol gaçktml."ş, kanal'izaısıyon 
yapimış, falanı ©tollş.,. E, Belediye Geluİerii Kanuı-
nunıun 13 mcıii ve 14 nciü maddelei'inde yol ve lağıma 
iştirafk paıyı yc*k muı? 14 ınıdüı maiddıesCnide harü^ah ilmiar 
ıplanlarına işüJraık payı ydk mu? Vaitandlaştan 'bunıu 
alır beledilyeler; almayan belediye suçıludur. Siz bu^ 
mx tekrar geiJiirıiyoriSiunıuız. 

Efendim, b'iir de 'getiırmişsliniz eğlenıcie resminden 
(belediye ruısumu. 13ıl8 sıayılı Fıimanıamıaını Kanununun 
içinlde bu balhsdttiğin^z barlar, 'pavyonlar hepsi var? 
aı'kaldaşiar. Niye yen'ilden valtandaşın sırltına yıkıyor-1 

sunuz? Hazineyi maliyeye aldığımız bu Fröanısmaını 
IKanunu l e o maiddeyi, «huralardan alınan tahsilatı 
Ibeledliyelıerıe veriir» diye 'biir hüklüm miçiin getinmıedi-
niz? Tlü)x(k Mfillıetini dülşrönlüıyioırsianuz, n'çin getirmedi-
ni'z? 

Siz muıtlalka gecekonduda oturandan rey alacak
sınız; ama onun o fakirliğini devam eMreceksliriiz, 
Türk esnafını ezeceksiniz. Bu, zulüm kanunudur. Bu 
zulmün uzun müddet devamı da mümkün degSMirj za
limler uzun yaşayamazlar. 

Türk milletine, Yüce Atatürk'ün denizcilik için 
(Söylediği sözleri hatırlatarak size sesleniyorum : 

Ey Cumhuriyet Halk Partili millötvefcilü arkadaş
larım, bu memleket hepim'Mn, ben 58 yaşındayıfti, 58 
sene daha yaşamam; ama (tedvin edeceğiniz kanunlar 
mutlak ve mutlaik adaletli olmalıdır. Hfesi'rtizle ha
reket ettiğiniz ortaya çıkmıştır. Biz bunu yaparız 
iddiası ile ortaya çıikarsanız, yaptığınız kanundan hiç
bir hayır gelmeyecektür. 

Hepinize saygılar, hürmetler sunuyor, bu kanun 
teklifinin kabul edilmemesini arzu cdüyöram. (AP, 
MHP ve MSP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN -~ Teşekkür ederim Sayın Da3kıran< 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Adak; 

Ibuyurunuz efendim. 
IMŞP GRUBU ADINA FEHİM ADAK (Mardin) 

— Saym Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Vergi meselesi, mali politikalar dışında tek başı

na ele alınmaması lazım gelen bir meseledir. Tek 
başına alınamaz; çünkü vergi, gerek vergiyi ödeye
ne, gerek vatandaşa ilave yük getirir. Öyle ise, bu 
ilave yükün hangi ekonomik yapı üzerine bindirildi-
ğinin iyice gözden geçirilmesi zarureti vardır. 

Hükümet, mevcut Hükümetimiz işbaşına geldi
ğinden beri bir çok yerlere zamlar yapmış, bir çok 
yeni vergiler vazetmiş, bir çok «ekonomik tedbirler» 
namı aîtında, bir çok zamanlar, paranın değerini dü
şürmüştür. 

îşe başlar başlamaz % 30 ila % 88 oranında 7 de
fa Türk parasının değerini düşürmüştür. Bu, Türk 
parasının değerini düşürme işlemi, millet fertleri ara
sında, bazı kesimlerde, bir çok haksız kazançların 
doğmasına, diğer kesimlerde ise hayatın pahalılaşma
sına, fiyatların aşırı derecede yükselmesine sebep ol
muştur. 

Bu durum, Türkiye'ye akan dövizin de azalması
na sebep olmuş, büyük krediler kullanan ve bu kre
dilerle mal tedarik etmiş olan müesseselere haksız 
kazançlar sağlamıştır. Aynı dönem içinde ithal mal
larından alınan Damga Resmi % 200 ila 250 nispe
timde artırılarak, % 9 ila 10 nispetinden % 223 ila 
% 25 nispetine yükseltilmiştir-

İthalatımızın büyük kısmının yatırum mallan, ilaç 
ve ziraî üretim araçları olması nazara alınırsa, bu 
artırılmış oîan vergilerin, fiyatların yükselmesinde 
ne derece tesirli olacağını ortaya koyar. 

'Bütün bunlara ilaveten bu Hükümet, kredi faiz 
oranlarını da artırmıştır. Cari kredi siisteminde tat-
tbÜk edilen masraflar nazara alındığında, eskiden 
% 19,78 nispetinde olan faiz bugün % 25 ve haltta 
% 37 mertebelerine yükseltilmiştir. Bu yükselmenin 
fiyat artıştrta ve geçinmeye ne derece büyük yükler 
getireceği belidir. 

Kur ayarlamaları, faiz nispetleri ve Gümrük Dam
ga Resimlerinin artırılması yanında KİT mamulleri 
ile, sanayi girdileri ve altyapı hizmetlerine yapılan 
büyük zamlar yaşamayı, bir senede % 70 gibi taham
mül edilmez bir tarzda pahahlaştırmıştır. 

Böylece Hükümet, açlığı, sefaleti, ataleti, işsizli
ği, perişanlığı tahrik eden bir manivela olmuştur. 

Şimdi de, bütün bu mali yanlış politikalar yetmi
yormuş gibi, ezilmiş olan kitlenin üzerine binecek 
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| tarzda büyük vergi kanunlarının getirilmesine çalışıl
maktadır ve bu kanunların birincisi huzurlarınıza gel
miş durumdadır. 

i Muhterem arkadaşlarım, vergi cari usuller içinde 
alındığı müddetçe, doğrudan doğruya büyük müsteh
lik kitlenin sırtına binmektedir. Bir fiyatın sabit oldu
ğunu düşünecek olursanız, bu malı satan kişiye dile
diğiniz kadar vergi yükleyemezsiniz. Şayet bunum 
ödediği vergileri artıracak olursanız, bu kişinin sattı
ğı malın fiyatına zam yapması zaruri olur. Ya bunu 
yapacaktır, ya da faaliyetini paydos edecektir. 

'Bu vergilerin neticede fiyatlara büyük çapta akse
deceği tabiidir. Fiyatlara akseden bu vergilerin, halen 
% 70 nispetinde olan pahalılığı çok daha ileri seviye
lere getireceği ve vergi ödeyen müesseselerden geç
tikçe bu malların üstel bir fonksiyon olarak fiyat 
artışına maruz kalacakları tabiidir. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurlarınıza getirilen 
vergi gelirleriyle ilgili kanun, vergi gelirlerinde büyük 
artırmalar meydana getirmiştir. Belediyelerin ihtiyaç
ları olduğu, elbette ki hepimizin malumudur. Ancak, 

I bu vergilerde düşünülen yükselti rakamları hakikaten 
tahammül edilmez nispetlere ulaşmıştır. Bu riîspetler-

I deki büyük vergilerse, neticede müstehlik büyük fakir 
I kitlenin sırtına binecektir. 
I Temizleme ve Aydınlatma Harcında matraha ge

tirilen binde 6'lık nispet ile binde 4*lük nispetler, haki
katen çok büyük nispetlerdir. 

Gene maktu vergiler içinde Akaryakıt Tüketimi 
Vergisi bütün hizmetlere aksedebilecek riitelkte bir 
vergi olup. bu verginin değeri de yüksek bulunmak
tadır. 

I Liman işgal Vergisi tahammülü imkânsız nispet
lere ulaştırılmıştır. Bir ton başına 1 - 1 0 lira arasın-

I daki günlük işgal resmi, çok büyük işgal bedellerine 
I ulaşmakta ve 20 bin tonluk bir küçük şilep için gün-
I de 20 bin lira gibi astronomik ve mantıksız değerlere 

ulaşmış bulunmaktadır, tşgal harcı için de aynı şey-
j leri söylemek mümkündür. 
I Maktu resim ve harçlar için artırma nispeti es-
I kiden düşünülenin 50 misli gibi astronomik mertebe

lerdedir 
Tabela Unvan Vergisi namıyla eskiden kullanılan 

I vergi yeniden hayata kavuşturulmuş ve 5 bin ila 25 
I bin lira g!ibi çok büyük rakamlara ulaşacak şekilde 
I tespit edilmiştir. Buna ilaveten «tflan ve Reklam Res

mi» namı altında bir vergi ihdas edilmiştir. Dördün-
I cü Beş~ Yıllık Kalkınma Planında ilan ve reklam pa

ralarının masrafa yazılmayacağı hükmü varken, böyle 
I bir verginin ihdas edilmesi mantıksızlıktır. 
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Gene bu kanunla belediye para cezalarının 30 mis
line yükseltileceği hükme bağlanmıştır. Bu rakam da 
'hakikaten savunulması güç bir rakamdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında da 
beyan ettiğim gibi, vergi tek başına ele alınmaması 
gereken, topyekûn mali politikalar içinde düşünül
mesi gereken bir mevzudur. Kaldı ki, tek başına alın
dığı zaman dahi bu derece anormal derecede yük
sek rakamlarla meselenin getirilmesi yanlıştır. Ümit 
ederiz ki, bu yanlışlıklar düzeltilir ve çok geçmiş se
nelerden beri Türkiye'nin ekonomisini taklitçi yol
larla, dışarıdan empoze edilmiş metotlarla, IMF gibi 
gayri milli müesseselerin telkini ile götürüldüğü, sü
rüklendiği bataklıktan kurtarılacak duruma getirile
cektir. Bunu Meclisimiz elbirliği ile ancak yapabile
cektir. 

Bu bakımdan, getirilen vergilerin prensibine elbir
liği ile itiraz etmeliyiz ve dışarıdan telkin edilmiş olan 
hiçbir meseleyi, sadece dışarıdan telkin edildiği için 
ele almamalıyız. 

Bu şuurun hâkim olacağı inancıyla hepinizi hür
metle selamlarım. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adak. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Tu

zun, buyurunuz efendim. 
CHP GRUBU ADINA METİN TÜZÜN (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Önümüzde görüşmekte olduğumuz teklif, 5237 sa

yılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl
masını öngören bir tekliftir. 

Benden önce konuşan siyasi parti sözcüsü değer
li arkadaşlarımın eleştirilerinin hemen başında ya
kınmalarının esası şu idi : «Bu teklif elimize henüz 
geçti, veya tam olarak geçmedi bile, onun için gere
ğince inceleme olanağı bulamadık; bu tasarı bir oldu 
bitti ye getiriliyor ve âdeta baskın şeklinde Parlamen
todan geçiriliyor.» 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yalan mı? 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Yalan mı doğru 

mu bilmiyorum ama, 'benim önümdeki yazılar, rakam
lar, eğer arkadaşlarım da benim gibi aynı dili oku
yorlarsa, Meclis gündeminde 31 .5 .1978 tarihli, işte 
bu Belediye Gelirleri Kanununun büyük kısmını içe
ren bir vergi tasarısı var. 

AHMET SAYIN (Burdur) — O bir teklif, bu ise 
Kanun Tasarısı... 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Eğer aynı dili an-
lıyorsak, diyorum ki; içinde büyük kısmı aynı olan, 
bir kısmı değişen... Eğer dinliyorsanız, aynı dilden 
konuşuyorsak... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çok büyük değişik
likler var burada. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Demek istiyorum 
ki, büyük ölçüde, aynı tasarıyı içeren ve 31 .5 .1978 
tarihli Yasa Tasarısı duruyor. 

Ama arkadaşlarımın tepkisinden de anlıyorum ki, 
31 . 5 . 1978 tarihli tasarı her halde daha tatmin
kâr, her halde daha şümullü, daha iyi ki, onu görüş
meyi arzu ediyorlar. O gündemde duruyor, o konu
daki iddialarımızın hiçbirini geriye almış değiliz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hangisine itibar 
edeceğiz? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Aynı dilden ko
nuşuyorsak, dinlerseniz anlatıyorum, diyorum ki; o 
tasarı bir makro model... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin dediğinize mi, 
yoksa Gündeme mi inanalım yani? 

BAŞKAN — Sayın Sayın, ne yapacağız bu duru
mu? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Eğer dinliyorsa
nız anlatıyorum. 

Diyorum ki; o tasarı gündemde duruyor, o tasa
rının içeriğine tüm olarak, bazı maddeleri yıpranmış 
olmakla beraber, onları düzeltmek kaydıyla yine gö
rüşeceğiz, yine iddialıyız. Biz diyoruz ki, gelen bu tek
liflerle, belediyelerin acil ihtiyaçlarını çözmek için, 
o tasarıların içinden aldığımız bazı hususları getiri
yoruz, diyoruz. Yoksa... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizce hangisi mak
bul? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Anlaşılan aynı 
dilden konuşmuyoruz. O zaman başka dilden konu
şursam, bu Parlamentonun adabına ters düşer. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif 31 .5 .1978 tari
hinde, bu Parlamentonun gündeminde bulun'an, bazı 
vergi kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören ta
sarının belediye gelirleriyle ilgili... (AP sıralarından 
gürültüler, «1979» sesleri) 

Eğer okur - yazarlığınız varsa, 31 . 5 . 1978 yazılı, 
çünkü 31 . 5 . 1979'a daha gelmedik. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — «Okur - yazarlığı
nız varsa» diyemezsin. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, 31.5.1979 
derlerse, ben de «Okur - yazarlığınız var mı?» de
rim. 

BAŞKAN — Efendim, ş'im'di bu bir üslup mese
lesidir. Devamlı Sayın Sayın söz atıyor; yapabilece
ğim bir şey yo'k ki... 
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METİN TÜZÜN (Devamla) — Daha 3 ay sonra 
söyleyeceğiniz bir tarihi, burada yalan yanlış söyle
meyin. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Senden mü öğrenece
ğiz okur - yazarlığı? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Siz Mm oluyor
sunuz, oturun yerinize. Ben burada konuşuyorum; 
ne ha!kla kesiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, rica ederim. Sayın Tü-
2)ün, Sayın Tüzün... O hak sizlin değil efendim. Ben 
rica ederim arkadaşlarımıızdan. Rica ediyorum, rica 
ediyorum... (AP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — 30.1.1979, 30 Ocak 
1979 yazılı. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, rica ederim. 

Efertdim, yani karşılı'klı konuşma diye bir usul 
yok Sayıln Sayın, rica ediyorum. Başkandan söz al
madan sayın üyelerin yerlerinden müdahale hakiki 
yok Sayın Sayın. Rica ediyorum, bakın size neza
ketle rica ediyorum. (AP sıralarından gürültüler) 

Bendeniz rica ediyorum arkadaşımdan da... (AP 
sıralarından gürüMler) Efendim, bendeniz rica edi
yorum arkaldaşımdan da..; 

METİN TÜZÜN (Devamla) — O söylediğiniz 
taMri aynen iade ediyorum. Yanliş duymadımsa ay
nen, misliyle iade ediyorum. 

IBAŞKAN — Elbette biraz yumuşak üslup kul
lanması daha iyi olur. (AP sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Aynen iade edi
yorum, misliyle, yanlış duymadımsa. 

ALÎ AK (İçel) — O kürsünün mehabeti Vardır, 
öyle konuşulmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ak, rica ediyorum. 
METÎN TÜZÜN (Devamla) — Aynen iade edi

yorum onu. 
•BAŞKAN — Bu kürsüden çok laf ediliyor, bili

yorum ben efendim. Rica ediyorum. 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larımı, işte bu teklif, bu tasarının içinden günün ivedi 
gereksinmelerini karşılamak üzere hazırlanmış bir tek
liftir. (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, mümkün olduğu kadar duymama
ya çalışıyorum; ama eğer aynı seviyede ses duyuyor
sak, buradan bazı parazitli sesler geliyor. Bir arka
daşımı kastetmeden söylüyorum. 

BAŞKAN — Efendim buyurunuz. Parlamento
muzda bu tür laf atmalar oluyor. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Yalnız rica edi
yorum... 

BAŞKAN — Rica ediyorum ben de arkadaşları
mızdan devamlı. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Rica ediyorum. 
Gereksinme duyduğumuz bazı maddelerini ala

rak bu teklif düzenlenmiştir. Bu teklifte; söylendiği 
ğîbi, öyle mülkiyeti el değiştiren hususlar falan yok
tur değerli arkadaşlarım. Bu Belediye Gelirleri Yasa
sıyla hiçbir mülkiyet el değiştirmeyecek, hiçbir mül
kiyet el değiştirmeyecek. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Katla katla koy 
da, ne oluyor bak. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — O konuda kaitlı 
katlı tarifelerle ilgili, bundan evvel sizlin de katıldı
ğınız Hükümetin teklifini söyleyeceğim size. Yasala?-
mayan teklifinizi söyleyeceğim. Eğer bu teklif bir 
mülkiyet el değiştirme teklifiyse, demek o konuda 
aynı şeyi düşürtüyormuşuz. Nitekim elimde, Sayın De-
mireFin Başbakanlığı devrinde Meclise sunulmuş ve 
o zamanki Hükümete katılan siyasi partilerin Hükü
met üyelerinin de imzasıyla, o «eziyorsunuz, gaddar
lık yapıyorsunuz, zalimlik yapıyorsunuz» denilen bir 
cetvel var. Günde 150 rüsum tonilatoya kadar, ton 
başına 250 kuruşa kadar, (2 lirayı gaddarlık görüyor
sunuz, zalimlik görüyorsunuz, mülkiyetin el değiştir
mesi olarak görüyorsunuz.) elimde daha evvel yasa-
laşmamış metinde 250 kuruşa kadar... 

TURAN KOOAL (İstanbul) — Mevcutta 15 lira. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — 12 nci sayfa. 250 

kuruşa kadar; mülkiyeti el değiştiriyorsunuz. 
Ayrıca değerli arkadaşlarım, motorun, geminin şu 

kadar toriiîatolu olmuş olmamış, boş olmuş olmamış, 
eğer limanda bir işgal durumu yaratıyorsa, boş olup 
olmaması önemli değil. O alınan rüsum İşgal Resmi, 
Liman İşgal Resmi. Gemi boş olursa işgal etmiyor, 
dolu olursa işgal ediyor diye bir mantık, geçerli olur 
mu değerli arkadaşlarım? Öyle bir mantık geçerli 
olur mu? Geminin işgal resmi, eğer işgal hududunun 
dışındaysa 1 kuruş dahi herhangi bir harç ödemeye
cek, bu getirilen tasarıya göre. Gemi eğer işgal etti
ği alanda, belediye hudutları içindeki alanda işgal edi
yorsa, o zaman bu, işgal resmine tabi olacak. Bunun 
neresi gaddarlık, neresi zalimlik, neresi mülkiyetin el 
değiştirmesi?.. 

Bir başka eleştiri konusu da, şüphesiz ki madde-
isre geçildiği zaman bunları daha geniş tartışma im
kânını bulacağız, tümü... 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sabri Tığlı'nm 
teklifi üzerinde konuş. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sabri Tığlı, geçen 
devre Sayın Demirel'in Başbakan olduğu devirdeki 
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(kanun teklifini, kadük olan kanun teklifini yeniledi. 
Kanun tasarısı, Sayın Demirellin hükümette bulun
duğu devrin kanun tasarısıdır. Tığlı onu, kadük ol
muş tasarıyı benimsedi. Söylüyorum, eskici yenici; 
ıo ayrı. Onun cevalbını o versin. Ben bir gerçeği tes
pit ediyorum, 

Ayrıca bir başka şeyi söyleyeceğim değerli arka
daşlarım. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Dinleme on
ları, sen konuş. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Benim usulüm o. 
Mahsus, siz anlamıyorsunuz. Ben böyle şey yapıyo
rum. 

«Madde 10. — Belediye Gelirleri Kanununda bah
si geçen ve bu Kanunla değiştirilmemiş bulunan mak
tu resim ve harçların miktarı 50 kat artırılmıştır.» 

Ben bunun içinde (af buyursunlar) bir tek hay
van göremedim. Bu maddenin içinde bir tek hayvan 
göremedim. «Bu madde 'il Hayvan Resmi...» aynen, 
«iBu madde ile hayvanlardan alınacak restaı artırılı
yor» deniyor. Ha, bu madde bir başka madde ise, 
onun ismini verin. Onda da göremedim. 

MEHMET EMÎN DALKIRAN (Balıkesir) — 
5237 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi. Tadil teklifi 
yok. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Ben gelen tasa
rıdan bahsediyorum, siz bir başka tasarıdan bahse
diyorsunuz. Burada yok o. Burada var mı o? Burada 
var mı o? 

Değerli arkadaşlarım, 5237 sayılı Kanun 1948 yı
lında çıkmış, meğer ondan bahşediliyormuş, YanÜ 
1979 yılının Şubat ayının 6'sında, o kanundaki mad
deden bahşediliyormuş. İnsaf ediniz değerli arkadaşla
rım; bu gece elimizdeki şu 13 maddelik teklifi tartışı
yoruz. İnsaf ediniz. 

Onun için değerli arkadaşlarım, tümüyle ilgili 
dlarak, arkadaşlarımızın gereği kadar bilgisinin en 
azından bir varsayım olarak olduğunu kabul etmek 
durumundayız;. Çünkü bu tasarı büyük bir kısmıyla 
31.5.1978 tarihinde Meclis gündeminde yer almış, 
genel vergi tasarılarında değişiklik yapan tasarının bir 
mini modelidir, bazı maddelerini de yenileştirmek su
retiyle bir mini modelidir. 

Maddelere geçilmesi hususunda Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak üzerimize düşen sorumluluğu 
'bilinçli olarak yerine getireceğiz ve maddelere geçil
mesine olumlu oy vereceğimizi takdirlerinize sunar, 
saygılarımı arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzun. 
Kişisel olarak Sayın Aksakal. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, ben, bu mevzuu anlamamakla Miattı edil
dim; iki kelime arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, zaten maddelerde 
geniş geniş konuşma imkânınız olacak efendim. Bu ko
nuşma tarzı maalesef oluyor, yani beni bağışlayınız 
lütfen. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Efen
dim, bir sataşmaya, bir sürtüşmeye vesile olmaya
cak; izah babında. 

Getirilen maddede, bu kanunla değirilmemiş 
olanlar, yani Belediye Gelirler Kanununda bu ka
nunla değiştirilmemiş olanları 50 katı artırılmıştır, 
deniyor. Onun içerisindeki hükümler var* 

5237 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi de hayvan 
alım satım vergisi ile ilgilidir. Ben onu izah ediyo
rum. 

BAŞKAN — Açıklığa kavuştu, teşekkür ederim 
Sayın Dalkıran. 

Buyurunuz Sayın Aksakal 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan 'teklif, bilindiği üzere, 5237 

sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl-
masuu dair olan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvökiü Sayın Hayrettin Uysal ve arkadaşlarınca 
verilmiş bulunan bir kanun teklifinden ibarettir. 

Bu kanun teklifinin getiriliş biçiminden tutunuz 
da, Bütçe Plan Komisyonundaki müzakere tarzına 
ve şu Yüce Meclisin gündemine iniş biçimine ka
dar, her tarafına söyler^cek çok şey vardır. Ayrıca, 
muhtevası, mızrak çuvala sığmaz; neresinden tutarsa
nız tutun, daha evvel gelen tasarı şöyle idi, daha ev
vel gelen teklif böyleydi gibi mazaretlerie de bu tek
lifi hafifleştirmek mümkün değildir. 

Aylarca düşünüldü, büyük bir vergi tasarısı 
Meclis gündeminde aylaraca bekledi, Yüce Meclisten 
kolay geçirilmesi yollan arandı, en son bulunan 
üslup, alelacele o vergi kanununu parça parça edip, 
teklifler haline getirip Meclise sunmaktan ibaret 
kaldı. 

Bütçe Plan Komisyonunda teklifin, üyelere dağı
tıldığından 22 saat sorira müzakeresine başlandı, iç
tüzüğün 37 nci maddesinin sarih hükmüne aykırı idi, 
itirazımızı ileri sürmüştük; zannediyorum, Grubumu
za Anayasa Mahkemesine iptal için gidebilecek geniş 
bir yol da bırakılmış ve açılmış oldu. 

Bize göre bu teklif, bir tehdit vasıtası olarak ge-
j tiriimiştir. Şöyle; Daha evvel Meclis gündeminde 
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bekleyen 1/126 sayılı meşhur vergi kanunu takılmıştı I 
Mecliste. Ekseriyetti bulunmasına rağmen, iktidar ka,- I 
nadı bu tasarıyı geçirememekte idi. Daha ağır bir I 
teklifle karşımıza çıktılar. Benzetmemi mazur görü- I 
nüz, Dede korkut hikâyelerinde vardır, Deli D um- I 
rui'un köprüsü: Köprüden geçersen 5 İira, geçmezsen I 
10 lira... Ya şunu kabul edeceksin, ya şu teklifi ka- I 
bul edeceksin; yandım mı diyorsun, öyleyse tasarıyı I 
kabul et gibi bir durumla Yüce Meclisi karşı karşıya I 
bıra'kmak istemiştir Cumhuriyet Halk Partisi Hükü- I 
meti. I 

Sayın Dömirel'in daha evvelce getirmiş olduğu I 
tasarıdan, iktidar kanadının medet umması mümkün I 
değildir. O tasarının her maddesinde geniş yürekli- I 
lik, geniş bir tolerans, vatandaşa yük teşkil etme- I 
yecek, daha az yük teşkil edebilecek şartlar mev- I 
cüttur. Farz ediniz ki, o tasarı daha ağır da olsa, da- I 
ha hafif de olsa sizin ağır bir tasarı getirmeniz için I 
mazeretiniz olamaz. Şimdiye kadar Sayın Demirel'in I 
icraatı hakkında kullandığınız üslup, bugün böyle I 
konuşmanıza elvermeyecek kadar sizi daha evvelden I 
ele vermiştir. I 

Şimdi, tümü üzerimde konuşurken, bu tasarı ne I 
getiriyor, ne götürüyor onu açıklayacağım: Arka- I 
daşlarım, bu tasarıda öyle hükümler vardır ki, hiç I 
kimse dayanamaz, yapanlar bile dayanamayacaklar- I 
dır. Bir tanesine temas ediyorum- «İşgal resmi» de- I 
diler. Arabanızı yollara park ederseniz.; günde şu ka- I 
dar liradan şu kadar liraya kadar işgal resmi ödeye- I 
çeksiniz. Tam gün hesabı yapılmıştır. Eğer az bir I 
süre bırakırsanız, 12 saatten aşağısını kabul mümkün I 
değildir, bu süre yarıya kadar iner. Yarıya kadar ücret I 
iner, 1 saat de bıraksanız ücretin yansını ödemek zo- I 
Tundasınız. I 

Şimdi iktidar kanadına soruyorum: Arabanızı I 
hangi kaldırıma bırakacaksınız? Kim bekleyecek sizi? I 
Her sokağa ayrı bir memur mu tayin edeceksiniz? Her I 
sokağa ayrı bir memur tayin ederseniz - şimdiki kâh- I 
yaların benzeri - Türkiye'nin kaç sokağına kaç me- I 
mur tayin edeceksiniz? Bu memurlar giderek birer 
zorba haline dönüşecek mi dönülmeyecek mi? Birer I 
militan mı olacaklar? Sonra, makbuz kesip size para 
getirecekler mi? Yoksa o paraları ne yapacaklar? Tat- I 
biki imkânsız, dünyanın hiçbir yerinde yoktur demi
yorum, tasavvuru mümkün olmayan bir hüküm. I 

Plan Komisyonunda önerge verdik, dedik ki, bu 
yolla mademlki siz bir gelir elde etmeyi düşünüyor
sunuz, siz bırakınız sokakları otopark yapmayı da, I 
otopark inşa edin. Böylece alacağınız işgal resimlerini | 
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bir fonda paralan toplamak suretiyle, otopark yapın, 
sokakları park haline getirmeyin. Siz vatandaşın yü
rümesi için açılan sokakları yürünmez hale getiren 
manzaraya son verin, bunun yolunu arayın, deyince, 
«hakkıâliniz var Sayın Aksakal» dediler. Öyleyse rey 
verin dediğimde «rey veremeyiz» diyorlar. Hakkıâliîm 
varsa, müsaade edin de reyinizi de verin. 

Şimdi, biraz evvel arkadaşlarım değindiler, zaten 
Türikiye tecrit edilmiş bir ülke, yabancı gemilerin 
uğramadığı bir ülke; kendi dışalımlarını bile yabancı 
gemilerle taşıtan bir ülke. Böyle bir ülke, limanlarına 
girip çıkmayı daha güçleştirebilir mi? Eğer daha güç-
leştirebikyorsa, bunda isabet bulmak mümkün müdür? 
Ülkeye hizmet ettiğinden söz edilebilir mi böyle bir 
anlayışın? Teferruatına girmiyorum, limanımıza gire
cek bir gemiden, hiçbir şey yapmasa bile astronomik 
rakamlarla belediye resmi alacaksınız. Alınız... 

Şurada bir şey diyeceğim arkadaşlarım, dikkat 
ediniz: Nedir bu belediyeleri yeniden derebeyi hali
ne getirme gayreti? Bir örnek vereceğim. Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarım da bilmiyorlar yapılan isji.-
Emlak Vergisi Kanununda - geliyor, şimdi yoldadır-
Emlak Vergisi olarak tahsil edilen meblağların % 75-i 
belediyelere ayrılıyor; % 45'den % 75 oranına çıkı
yor. tyi dikkat edin, bir şeyi tescil ediyorum; ayrıca 
da, özel idare hisseleri % 10'a indiriliyor, özel idare 
hissesi % 35'ten % 10'a indiriliyor. Köy hisseleri özel 
idare hissesinin % 3'ü idi, özel idare hissesi % 35' 
ten % 10'a indirilirse, köye yardım hisseleri % l'e 
indiriliyor. Hani Köy - Kent edebiyatı, hani köycülük, 
köycülük edebiyatı nerede? 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Edebiyat yap
mayın. Köylüye hizmet ediyoruz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Ben maddi bir şeyden söz ediyorum beyefendi, dinle
yiniz, kanun maddelerinden söz ediyorum. Ben hepi
nizin dilini biliyorum, Sayın Tüzün gibi öyle «Ben 
hangi dille 'konuşayım» demeyeceğim, hep dilinizi 
biliyorum, iki maddeden söz ettim, yetmez. 

Şimdi bu teklifte, Emlak Vergisi kadar, Emlak 
Vergisinin % 100'ü kadar bir resmi belediyeye öde
yeceksiniz ayrıca, yani açıkça tercüme ediyorum. 
Gelmekte olan vergi tasarısı ile şimdi görüşmekte 
olduğunuz Belediye Gelirleri Yasası Teklifi birleş
tirildiği zaman, emlâk ve emlâktan dolayı tahsil edi
len her 200 liranın 175 lirasını belediyeye, 25 lirası
nı Hazineye ödeyeceksiniz. Nedir bu belediye sal
tanatı? Hesap mı bilmiyorsunuz, değnek mi yemedi-
niz? 
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BAŞKAN — Sayın Aksakal, bir dakikanız var. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efefidim. 
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Belediyeleri 

bu hale getirdikten sonra böyle 'konuşuyorsunuz. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 

Beyefendi, kanun maddesinden söz ediyorum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Onat. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Eğer dinlenirse, kötü şeylerde söylemiyorum, çünkü 
fırsat geçmemiştir, elbirliğiyle düzeltiriz, hiçime so
karız.. Belediyelerin yarısı sizirtse, yarısı da bizimdi, 
yarın hepsi bizim olabilir, onun için dikkatle yaklaşı
yoruz bu konuya biz. 

Bundan evvelki tasarıdan söz edildi. Şimdi, Ay
dınlatma ve Temizleme Resmi diye bir vergi geliyor. 
Elbette ki belediye bir şey alacak, ama bir şarta, 1951 
yılındaki 'kanun bu hizmetin yapılması şartına bağ
lıyordu bu işi geniş ölçüde. Şimdi yapılma şartı 
yok. Gidimiz Gölbaşı'ndan bir arsa alın-kuş konmaz 
'kervan geçmez - Ankara Belediyesine Temizleme ve 
Aydınlatma Resmi ödeyeceksiniz İşte bu, düzeltil
mesi lâzım gelen bir hükümdür. Belediye eğer aydın
latıyorsa, belediye eğer temizliyorsa, vergi almaya el-
betteki hakkı vardır; ama aydınlatmıyorsa, temizlemi
yorsa neyin vergisini isteyecek. 

Zamanım bitti arkadaşlarım. Kanunun maddeleri 
üzerinde de zaman zaiman ikinci sıradayım. Fırsat 
olursa söz alacağım, ileride birbirimize dilimizi anlat
maya çalışacağız. 

Şimdilik size yürek dolusu saygılar sunuyorum. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) Say Un - Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Sayın Vec
di Aksakal görüşmesi sırasında Komisyonumuzda bu 
teklifin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, süresinde 
görüşülmediğini beyan etti. Sayın Aksakal'ın bu görü
şü gerçeklere uymuyor. Teklif süresinde Komisyonu
muzda görüşülmüştür, İçtüzüğün 37 nci maddesine 
tümüyle uyulmuştur. 

Tutanaklara geçmesi bakımından açıklamayı uy
gun buldum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 

Sayın Müezzinoğlu, zatıâlliriiz söz mü istiyorsu
nuz efendim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Söz rica ediyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, bir şey arz edeceğim, müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Sayın Başkan, İçtüzüğün 37 nci maddesinde; teklifle
rin, komisyona geldiğinden 48 saat sonra görüşüle
bileceği yazılmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon aksine karar vermemişse. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) -~ İs

tisna son bendinde vardır, istisnaya da dahil değildir 
bu teklif. Sayın Komisyon Başkanı 'bağışlasınlar beni, 
yanlış ifade ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun teklifi hakkında Hükümetin gö
rüşünü sunmak ve bu konuda yapılan konuşmalarda 
ileri sürülen eleştirilerle iilgili olarak bazı açiklama-
larda bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu koşullar gözden geçirilecek olursa, ilk ba
kışta dikkati çeken gerçeklerden biri, vergi sistemimi
zin eskimiş olmasıdır. Bu gerçek, Belediye Gelirleri 
Kanunu, içinde geçerlidir. Çünkü Belediye Gelirleri 
Kanunu, 1948 yılında yürürlüğe girdiği halde, o gün
den bugüne bu kanunun yapısında hemen hemen hiç
bir değişiklik yapılmamıştır. 

Oysa, bu geride bıraktığımız 30 yıl içinde Türkiye 
ekonomik alanda, sosyal alanda büyük değişmelere 
sahne olmuştur. Sanayileşme hareketiyle birlikte hızlı 
bir kentleşme başlamıştır. Bunun sonunda da, zaten 
ülkemizin yapısında önemli yeri olan yerel yönetimler 
Ve bu arada belediyeler giderek güçlenmiş, bunları üst
lendikleri görevler de hem yaygınlaşmış, hem de 
aynı zamanda çeşitlenmiştir. 

Hizmet alanındaki bu gelişmeye karşın, yerel yö
netim kuruluşlarının, bu arada özellikle belediyelerin 
gelirlerinde tam tersine bir durum gözlenmektedir. 
Hizmet alanı gelişirken ve bu nedenle belediyelerin 
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yapacağı harcamalar artarken, gelirlerinin aynı dü
zeyde kaldığını görüyoruz. 

Bunu birkaç rakamla Yüce Kurulunuza arz etmek 
isterim: Elimizdeki bilgilere göre ülkemizde halen 
1720 belediye vardır, bunların 1972 yılında bütçeleri
nin genel toplamı 4 300 000 000 liradır. Vergi gelir
leri olarak belediyelerin öz kaynaklarından sağladık
ları gelirleri toplamı ise, 'aynı yılda 1 771 000 000 
lira olmuştur. 1973 yılında bütçeleri toplamının 
5 247 000 000 liraya yükseldiğini, gelirlerininse 
2 591 000 000 lirada kaldığını görüyoruz. 

Bu eğilim onu izleyen yıllarda da sürmektedir. 
1976 yılında bütçeleri toplamının 12 275 000 000 lira
yı bulduğu, gelirlerinin ise 5 000 000 668 lirada kal
dığını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu durum belediyelerin 
bk yandan hizmet olanaklarını sınırlarken öte yan
dan da bunların giderek daha çok Hükümete yanaş
malarını ve hükümetten kaynak sağlama çabalan 
içine girmelerini zorunlu kılmış, bu da bazı alanlar
da yer yer demokratik uygulamalarla bağdaşmaya
cak sonuçları beraberinde getirebilmiştir. 

îşte bu nedenledir ki, vergi sistemimizin tümü 
içinde bugünün gereklerine göre yeni bir düzenle
me yaparken belediyelerle ilgili olarak da aynı biçim
de bir düzenleme zorunlu hale gelmiştir. 

Hükümet olarak bu konuda hazırladığımız tasarı, 
vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 
bir tasarı halinde, bildiğiniz gibi geride bıraktığımız 
Mayıs ayında Yüce Meclise sunulmuştur; fakat ne 
yazık ki, bugüne kadar bilinen nedenlerle bu tasarı
nın bu çatı altında görüşülmesi, tartışılması ve yasa
laşması olanağı hazırlanmadı. Hükümet olarak biz 
bu tasarıdaki doğrultuya ve bunun beraberinde ge
tirdiği reform ihtiyacını göz önünde tutarak, o görü
şümüzü saklı tutmakla birlikte, belediyelerimizin ive
di gereksinmelerine cevap verecek nitelikte gördüğü
müz içindir ki bu kanun teklifine katılıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kanun teklifiyle ilgili ola
rak eleştirilerde bulunan arkadaşlarımızdan bazıları
nın değindikleri noktalar hakkında da kısa bir açık
lamada bulunmak isterim. 

Adalet Partisi adına konuşan Sayın Dalkıran, 
hayvan alım - satım resmi üzerinde durdu. Öyle sa
nıyorum ki Sayın Dalkıran'm burada getirdiği konu, 
bu yasada değişiklik yapılmasının ne denli zorunlu 
olduğunu açıkça ortaya koyacak niteliktedir. 

Değerli arkadaşlarım, Belediye Gelirleri Kanu
nunun 24 ncü maddesinde hayvan alım - satımıyla il-
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gili olarak % 2,5 oranında bir resim alınması öngö
rülmüştür. Bu resimde teknik herhangi bir değişiklik 
yapılmasını öngörmemektedir. Fakat bunun yanında, 
adı geçen kanunun aynı maddesinde koyun ve keçi 
başına 10 kuruş, kuzu-oğlak başına da 5 kuruş resim 
alınması öngörülmüştür; o günden bugüne yasada her
hangi bir değişiklik yapılmadığı için alım - satım 
resminin bu miktarlarda tahakkuk ettirilmesi ve tah
sil edilmesi gerekmektedir. Bu miktarların ise bu
günkü koşullar altında neyi ifade ettiği, birçok yö
nüyle aslında ne tahakkuk, ne de tahsil giderini kar
şılayamayacak nitelikde olduğu açıktır. Bu nedenledir 
ki sanıyoruz, teklifte 10 kuruş olan resmin 500 kuru
şa, 5 kuruş olan resmin de 250 kuruşa çıkarılması 
ön görülmüş bulunuyor. 

Liman işgal resmi için de durum aynıdır. 
Önümüzdeki bulunan teklifte öngörülen miktar 

200 kuruş ile 1 500 kuruş olarak saptanmış bulunu
yor. Oysa yürürlükteki kanunda öngörülen resim 
miktarı 25 kuruşla 50 kuruş arasında değişmektedir ve 
bu rakamın da bugünkü koşullar altında ne denli ih
tiyaçların gerisinde kaldığı açıktır. 

Değerlf arkadaşlarım, Sayın Adak yasa teklifi üze
rinde görüşlerini açıklarken, bu Hükümet zamanında 
para kıymetinde yapılan değişikliklerden, fiyatların 
artmış olmasından, KİT'lerin ürünlerine ve hizmetle
rine zam yapılmış bulunmasından söz etti ve bunları 
yapmak yerine, aslında bunlara yer vermeyecek ön
lemler alınması gerekliliği üzerinde durdum. Bili
yoruz ki değerli arkadaşlarım, bu Hükümet zamanın
da bu alanda yapılanların beraberinde getirdiği sonuç
lar, geride bıraktığımız dönemlerde yapılanlarla 
karşılaştırılacak olursa, durum söylenenlerin tam 
tersinedir ve aslında Türk parasının 'bugünkü duru
ma düşmüş olmasının ve Türkiye'de ekonomik ve 
sosyal koşulların bu denli değişmiş olmasının nede
nlini, geride bıraktığımız yılda değil, daha önceki ik
tidarlar döneminde aramak gerekir. Geride bıraktı
ğımız yıl o geçmişte yapılanların daha kötüye gidişini 
durdurma ve onarma yılı olmuştur. Önümüzde bulu
nan kanun teklifi de bir bakıma aynı amaca dönük 
bulunmaktadır. Büyük görevler üslendiği halde bu 
görevleri gerekli kaynaklardan yoksun bulunduğu 
için yerine getiremeyecek durumda bulunan yerel 
yönetim birimlerine, belediyelere ve özel idarelere 
kaynak sağlamayı amaçlamaktadır. 

İşte değerli arkadaşlarım, bu görüşle Hükümetin 
kanun teklifine katıldığını tekrar bilgi ve takdirlerinize 
sunuyorum. 
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Ayrıca, teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 

Başkan, şahsım adına son sözü istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
MEEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — 

Sayın Başkan, çok muhterem milletvekilleri; Hükü
met adına konuşan Sayın Maliye Bakanı Müezzin-
oğlu, burada bendenizin hayvan alım - satımı resmin
den bahsederken söylediğim şeylerin bu kanunda 
olmadığını iddia ediyor. 

Şimdi kanun teklifini okuyorum efendim. (Plan 
Komisyonu metni, madde 50): Maktu Resim ve Harç
lar, Para Cezaları: 

«Belediye Gelirleri Kanununda ıbahsi geçen ve bu 
kanun ile değiştirilmemiş bulunan maktu resim ve 
harçların miktarı 50 kat artırılmıştır.» 

5237 sayılı Kanunun 24 ncü maddesini de okuyo
rum efendim; O kanun değiştiriliyor burada; «Mad
de 24 - Deve, manda, sığır, öküz, beygir, eşşek ve 
katır gibi hayvanların her yaşta belediye sınırları 
içinde her ne şekilde olursa olsun, alım ve satımların
dan, satana ait olmak üzere en çok satış bedellinin % 
2,5 nispetinde resim alınır.» diyor. Meri kanundur. 

Kıymetli arkadaşlarım, aynı kanunla getirilen hü
kümleri de okuyacağım, 50 katına giden kanun mad
delerini söyleyeceğim. 

«Madde 2 — Gümrük Resminden Belediye Res
mi:» 

«Madde 6 — Elektrik ve havagazından belediye 
resmi» Yani 100 kuruş elektriğin kilovatına getiri

yorsunuz, 50 kuruş da havagazımın metreküpüne geti
riyorsunuz. Onları demin söylememiştim. 

ı«Ölçü ve tartı aletlerinden alınacak muayene ve 
damga resmi, tellallık resmi, eğlence yerleri açılma
sına ait ruhsat resmi». Bunlar 50 katına. 

«Kazan ve motorlardan alınacak resim». Kazan 
boğazı ve motor boğazına ait resimler, güç hesabıyla 
yapılır bunlar. 

«Akaryakıt depo masrafları». Eskiden bunlar 2 
kuruştu, şimdi 100 kuruş alıyorsunuz. Gazın kilosuna 
100 kuruş daha zam yapıyorsunuz. Bunlar mı benim 
yalan söylediklerim? O kanun içinde yok mu bunlar? 
(CHP sıralarından gürültüler) 

«Kaynak sularından alınacak resim». Yapı ruhsat 
harçları ve denetleme harçlarından alınacak resim. 
Süs köpekleri resmi. Tente saçak ve siper resmi. Ki-
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ralara ait sözleşmelerden alınacak resim. Kamu hizmet
leri için kurulmuş imtiyaz ve...» (CHP sıralarından 
gürültüler ve gülüşmeler) Niye gülüyorsun arkadaş, 
millet ağlıyor? Ne gülüyorsun? (CHP sıralarından 
gürültüler) Ne gülüyorsun? (CHP sıralarından «Nüye 
bağırıyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, rica ediyorum, bu 
şekilde hitap hakkınız yok, çok ricaı ederim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Madde 39: Binbeşyüz... 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sen belediye başkan
lığı yaptın, bilirsin bunları. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ne bağırıyor
sun? 

BAŞKAN — Genel Kurul salonu burası, gülen 
olur, düşünen olur. (CHP sıralarından gürültüler ve 
«Ne bağırıyorsun?» sesleri) 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Dinle arkadaş, ders, ders almak lazım geliyor, ders. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, çök rica ediyorum değerli 
arkadaşlarım. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — O 
zaman, o zaman kıymetli milletvekilleri, «Nush ile 
uslanmayanın hakkı tektir, 

Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir.» 
Saygılar sunarım. 
Bu millet tokat vuracaktır size. Vuracak, tokatı 

vuracaktır. {CHP sıralarından gürültüler) Hakkı mu
hafaza etmediğiniz sürece vuracaktır, şek ve şüpheniz 
olmasın. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, yasa teklifinin tümü üze

rindeki görüşmeler sonuçlanmış bulunmaktadır. 

Maddelere geçilmesi hususunda 18 değerli arka
daşımızın ad okunmak suretiyle oylamanın yapılması 
hususunda önerisi var, açık oylama biçiminde yapıl
ması; bu isteğe göre amir bir hükümdür. Ancak oy
lama biçimini Genel Kurulunuz kararlaştıracaktır. 

Malumunuz olduğu gibi, 3 biçimde yapıyoruz 
açık oylamayı. Adı okunan üyenin «kabul», «ret»' ve 
«çekinser» biçiminde yerinden söylemesi; yazılı oy 
pusulalarının kürsüde veya dolaştırılarak kupalara 
atılması ve bir de elektronik cihaz; bunu kullanmı
yoruz. 

Bu iki oylama biçiminden birisini Genel Kuru
lunuz kararlaştıracaktır. 
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Açık oylamanın kürsüye konulacak kupaya sayın 
üyelerin oy pusulalarını sıfasıyla kullanmaları biçi
minde.... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz, çok yakın bir mazide... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yanlış bir şey 
mi yaptım? 

ÎLHAN ERSOY (Kütahya) — Çok yakın bir 
mazide Cumhuriyet Senatosunda görülmüştür ki, Se
natoda hazır bulunmayan, Ankara'da bulunmayan, 
hatta Türkiye'de bulunmayanların oyları atılmıştır. 
Onun için böyle bir şey mümkün değil; lütfen ad 
okumak suretiyle yapın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, ben şu şekilde zaten 
takdim edeceğim; bunu kabul etmek veya etmemek 
zaten Genel Kurulunuzun elbette ihtiyarında. Burada 
bizzat tek tek oylar kullanılır, şayet o kabul edilirse. 
Burada, hiç kuşkunuz olmasın buna tenezzül edecek 
arkadaşımız da yoktur, Başkanlık Divanı olarak biz 
de gerekli özeni göstereceğiz ve her sayın üye ismini 
okudukça oyunu kullanacaktır; tabii bu şekilde kabul 
ederseniz. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Biz de ad oku
mak suretiyle istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul, ret biçiminde mi olsun isti
yorsunuz efendim? Böyle bir temayül varsa, onu oy
larım, kabul etmezseniz öbürünü oylarım değerli ar
kadaşlarım. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Onların arzusuyla 
olmaz. 

BAŞKAN — Değil efendim, kimsenin arzusu de
ğil, Genel Kurul karar verir buna, hiç kimsenin ar
zusu değil; 2 yoldan birisini Genel Kurul tensip ede
cek. 

Adı okunan sayın üyenin kabul, ret veya çekinser 
biçimde oturduğu yerden oyunu kullanması hususu
nu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde olacaktır. 
Değerli arkadaşlarım, yine İçtüzüğümüz uyarınca 

bize gelmiş olan listede ismi bulunan değerli arka
daşlarımın oylarını alacağım ilk defa. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sıayın üye var 

mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, açık oylama

ya 237 sayın üye katılmış; 220 kabul ve 17 ret oyu 
kullanılmıştır. 

Teklifin maddelerine geçilmesi hususu kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, teklifin maddeleri uzun, Di

van Üyesi sayın arkadaşımızın oturarak metni oku
ması hususunda onayınızı alacağım: Kabul edenler,.^ 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Teklifi 
Madde 1. — 1 .7.1948 tarih ve 5237 sayılı Bele

diye Gelirleri Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Madde 7. — Yük ve yolcu taşıma ücretlerinden 
•belediye payı: 

Bir belediye ve mücavir alan sınırları içinden ha
reket ederek, şehirlerarasında veya yurt dışına yük 
veya yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarının taşıma 
(bilet, fatura, manifesto v.b) bedellerine; yolcu taşı
malarında % 10, yük taşımalarında % 5 belediye 
payı eklenir. 

Taşıma bedellerine eklenen paylar, bu taşıtları iş
letenler tarafından bilet ve benzeri taşıma belgesinin 
satıldığı veya düzenlendiği yer belediyesine, kesildiği 
ayı izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar bir be
yanname ile yatırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Grup adına 
söz istiyorum. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Grup adına söz 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Kişisel olarak Sayın İlhan Ersoy ve 
Sayın Aksakal söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Bayraktar. 

AP GRUBU ADINA MÜFİT BAYRAKTAR 
(Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl
masını isteyen Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşının im
zalamış olduğu kanun teklifi üzerinde görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Söz konusu teklifin 1 nci maddesinde, yük ve 
yolcu taşıma ücretlerinden belediye payının alınacağı 
ifade edilmektedir Daha önce konuşmuş bulunan 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşlarım, «Si
zin vermiş olduğunuz kanun tekliflerindeki madde
leri aynen getirdik, gelirlerini bu şekilde çıkarmayı 
öngördük» şeklindeki görüş ve ifadelerini sunmuş
lardır. Şimdi soruyorum o sözcü arkadaşıma, şimdi 
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sesleniyorum Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulu- | 
nan sayın milletvekili arkadaşlarıma, hangi teklifi- I 
mizde bu 1 nci madde mecvuttur, Adalet Partisine 
mensup olan hangi milletvekili bu şekilde bir kanun I 
teldifi vermiştir? Şimdi bunun ispatını istiyorum. Bu I 
1 nci madde yük ve yolcu taşıma ücretleri hakkında 
belediyelerin pay alacağını belirten 1 nci madde, 
özellikle ilk defa Cumhuriyet Halk Partili milletve
killerinin vermiş olduğu kanun teklifinde bulunmak
tadır. 

Bunun esas adı toprak bastı parasıdır. Bu, vatan
daştan, dar gelirli Vatandaştan alınması öngörülen ek 
bir ücreti tayin etmektedir. Yük ve yolcu taşıma üc- I 
retlerinden belediye payının ayrılabilmesi için bele- I 
diyenin bir hizmet yapmış olması gerekliliği vardır. I 
Oysa ki, karayollarında seyir halinde bulunan bir I 
otobüste ve seyahat eden bir otobüste dar gelirli bir I 
vatandaş seyahat ücreti olarak ödemiş bulunduğu I 
bilete % 10 olmak üzere pay verecektir; yani An- I 
kara İstanbul arasında otobüs 200 lira ise 20 lira 
belediyeye ayak bastı parası ödemek zorundadır. I 
Dar gelirli vatandaşın çilesi ye'tmiyormuş gibi dar I 
gelirli vatandaştan pay alacağım gayreti içine girmiş I 
bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, meydanlarda yap
mış olduğu vaatleri bu kanun teklifiyle unutur ol- I 
muştur. Her zaman dedik Cumhuriyet Halk Partisi- I 
nin umut balonu sönmüştür, işte bu 1 nci madde I 
Cumhuriyet Halk Partisinin samimiyet derecesini j 
göstermekte ve umut balonunun bir kez daha sön- I 
müş olduğunu ifade etmektedir. j 

Değerli arkadaşlarım, büyük şehirlerin % 70'inde I 
zenginler oturmaz, büyük şehirlerin % 70'inde gece- I 
ikonduda yaşayan halk kitlesiyle dar gelirli vatandaş
lar yaşamaktadır. Keza Ankara'da da bu böyledir. 
Memur tabakasının çoğunlukta olduğu gecekondu 
bölgelerinin ise büyük alanlara yayıldığı bir ilde I 
belediye payının alınması asla söz konusu olmayaca
ğı halde bundan belediye payı alınması için kanun 
teklifi verilmekte ve bu kanun teklifi süratle geçiril- I 
mek istenmektedir. I 

Bu arada Sayın Bütçe Plan Komisyonu Başkanı- I 
na da bir konuyu ifade etmeden geçemeyeceğim. I 
Bütçe Plan Komisyonunda görüşlerimizi arz ettik, I 
Ne var ki, içtüzüğe göre verilmiş olan teklifler 48 I 
saat beklemesi lazımken, 48 saatlik mehil müddetimiz I 
tanınmamıştır. Muhalefet olarak bu müddetin hiç de- j 
ğilse 24 saat olarak tanınmasını talep etmiş olmamı- I 
za rağmen, bu dahi çok görülmüştür ve o nedenle I 

— 54 

6 . 2 . 1979 O : 2 

kaderinizle başbaşa kalın demek suretiyle Bütçe Plan 
Komisyonundaki toplantıyı terk etmiş bulunmaktayız. 

Şimdi oradaki görüşlerimizin gerçek nedenlerini 
ve gerçek hedeflerini sizlerin vicdanlarına sunabil
mek için huzurlarınızda bulunuyoruz. Burada yük 
taşımacılığından % 5, yolcu ücretlerinden % 10 bele
diye payı alınacaktır sözü, kaidesi ve müeyyidesi 
Anayasa ilkesiyle çelişki teşkil etmektedir, eşitlik ilke
lerine ters düşmektedir, Anayasanm bozmuş olduğu 
Belediye Kanunlarıyla ilgili hükümleriyle de çelişki 
teşkil etmektedir. O nedenle bu 1 nci maddenin kal
dırılmasını talep etmekteyim. Bu 1 nci madde istis
mar silahınız olan zenginler için değil, bilakis tersi 
olan dar gelirliler için getirilmiş olan maddedir. Oto
büslerde seyahat eden zenginler 'değil, dar gelirli va
tandaşlardır. Bir hasta için 5 kişi seyahat eden, bir 
hasta ile gelen 3 kişi, belediye hudutlarında kalan 
ve işini takip eden vatandaşlar bilet ücretlerine bele
diye payı olarak bu ücreti ödemek zorundadır. 

Bu kanun teklifi 1850 belediyenin adına getirilmiş 
bir kanun teklifi değildir. Bu kanun teklifi, Cumhu
riyet Halk Partisinin büyük oy almış olduğu 3 büyük 
il için getirilmiş olan tekliftir. Bu kanun teklifinden 
belediye başkanları memnun olacaktır; ama bu il hu
dudu içinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız ezile
cektir. «Hakça düzen» kaybolmuştur. «Ne ezen, ne 
ezilen» sloganı bu madde ile sırıtmaktadır. 

O nedenle, bu hususta vermiş olduğumuz öner
geleri samimi olarak telakki etmenizi, o önergeler 
doğrultusunda oy vermenizi talej! ediyor ve dolayı
sıyla bu kanun metninin «yük» kısmındaki ücretlere 
tanınacak oranda eşitsizlik yarattığını, ne cins yükten 
% 5 alınacağının belirtilmemiş olduğunu, kaç santim 
bavuldan para alınabileceğinin belirtilmemiş olduğu
nu ve dolayısıyla Yozgat'tan İstanbul'a giden ve 
Doğu Anadolu'dan Ankara'ya çalışmaya gelen, bir 
'denk yükünü omuzuna almış olan o fakir vatandaşın, 
istismara uğramak suretiyle belediyelere % 5 haraç 
vereceğini ifade ediyor, bu kanun teklifinin evvel 
emirde kabul edilmemesini talep ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Kocal. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP

ASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatibi davet ettim, 
size söz veririm, hakkınız ayrıca. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ YILMAZ j 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Oturduğum yerden bir 
cümle söyleyecektim. I 

BAŞKAN — Tabii efendim, elbette, hakkınız. 
Buyurun Sayın Kocal. I 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; J 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir

leri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Ka- I 
nun Teklifinin 1 nci maddesi üzerinde Milliyetçi I 
Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

1 nci maddenin değişik 7 nci maddesinde «Yük ve I 
yolcu taşıma ücretlerinde belediye payı» başlığı al- I 
»tında bir belediye ve mücavir alan sınırları içinde I 
hareket ederek, yani belediye sınırları içerisinde ha- I 
reketten de para, ayrıca şehirler arasındaki olan I 
taşımacılıktan da ve yük taşımacılığından ve insan ta- I 
şımacılığından da bir miktar ücret talep edilmektedir, 
getirilen teklife göre I 

Bu teklifle insan taşımacılığından, biletin •% 10'u, I 
yük taşımacılığından ise % 5'i pay olarak belediye- I 
lere verilmesi öngörülmektedir. 1 

Ayrıca, «Taşıma bedellerine eklenen payların, bu 
taşıtları işletenler tarafından, bilet ve benzeri taşıma 
belgesinin satıldığı veya düzenlendiği yer belediye- I 
sine, kesildiği ayı izleyen ayın 15 nci akşamına ka- I 
dar bir beyanname ile yatırılır» denmektedir. I 

Muhterem arkadaşlarım, getirilmek istenen bu 
madde ile şehirler arasındaki taşımacılıkta, fakir ve I 
fukaranın cebinden her hareketi halinde c/0 10 nispe- 1 
tinde bir ücret alacaksınız ve bugünkü Türkiye'nin I 
sosyal yapısı bakımından şehirlere nazaran çok daha I 
fakir olan köylerden, kırsal bölgelerde oturan ki- I 
silerin bu paralarını daha varlıklı olanların hizmetine I 
harcayacaksınız ve çıkıp kürsülerde de, «Biz fakirin I 
fukaranın yanındayız» edebiyatını yapacaksınız. I 
(CHP sıralarından, «İş yapacağız» sesleri) İnşallah. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fakir fukara edebiya- I 
tını yaparken, geçmişi karıştırmak için söylemiyorum; I 
ama 27 sene Türk siyasi hayatında Cumhuriyet I 
Halk Partisi olarak iktidarda bulundunuz; çok par- I 
tili devreye geçtiğimiz zaman sizi paldır küldür yi- I 
kan bir yol parası vardı. Şimd; yol parasını ihdas I 
ediyorsunuz; yine aynen yol parasını ihdas ediyor- I 
sunuz. Bu da sizi yıkacaktır; hem siz de şaşıracaksı
nız nasıl yıkıldığınıza. Yapın, yol parasını da ihdas I 
edin, 'daha başka şeyleri de ihdas edin, yapın. I 

Karayolları taşımacılığına geçmiş seneler içerisin- I 
de çok önem verildiğini, Ulaştırma Bakanlığı ve 1 

— 55 

6 . 2 . 1979 O : 2 

Bayındırlık Bakanlığı bütçe müzakerelerinde Cumhu
riyet Halk Partisinin muhalefette bulunduğu sıralar
daki konuşmalarını zabıtlardan tetkik ettiğimizde, 
1950 yılından itibaren karayoluna hesapsız kitapsız 
bir ağırlık verildiğini, ona mukabil demiryolu taşı
macılığına önem verilmediğini de defalarca söylemiş
tiniz; zabıtlarda var. 

Şimdi bu 'taşımacılık içerisinde karayollarının Dev
let Hazinesinde gelir veya gideri hesap edilirken, ka-
rayollarnıdalki taşımacılığın gelirini nereye alıyor
sunuz?, Belediyelere. Kimin emrine alıyorsunuz? Tür
kiye'de, - sayarsak - taşımacüığın sınırlandırılması 
olarak 5-10 tane büyük vilayetin belediye gelirlerine 
katkıda bulunmak için. Devlet Hazinesini yine 3-5 şah
sın emrine verip, har vurup harman savurdurma po
litikası; yapın. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yol parasını ihdas 
ediyorsunuz dedim. Ve hem de öyle bir ihdas ediyor
sunuz ki yol parasını; zavallı benim köylüm, fakir va
tandaşım Van'dan kalkacak İstanbul'a gelecek; oto
büs ücretinin 300 lira olduğunu kabul edelim, % 10' 
dan 30 lirayı benim o Van'daki fakir vatandaşımın 
cebinden alacaksınız, Van belediyesine vereceksiniz ve 
bu vatandaşım İstanbul'dan tekrar Van'a dönerken 
bir 30 lira daha o vatandaşımın cebinden alacaksınız, 
İstanbul belediyesine vereceksiniz Ve İstanbul beledi
yesinde aybaşı maaşını almaktan 'başka belediyeye 
uğramayan birtakım militan kadroların geçimini sağ
layacaksınız; sonra da buna «hakça düzen» diyecek
siniz... Mümkün mü? 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu madde
nin kabul edilmemesini talep etmekteyiz; metinden çı
karılmasını istemekteyiz. Çünkü, yol parasının tekrar 
bir daha bu fakir milletin, vatandaşın kalplerinde yara 
açmasını istemiyoruz. Bizim kanaatimiz bu; ama siz 
çoğunluğunuza güvenerek oylarınızla bunu kabul ede
ceksiniz; «hayırlı olsun» diyeceğiz biz de; ama yarın, 
- tekrarlıyorum, konuşmamın başında ifade ettiğim 
gibi - vatandaşın huzuruna gittiğiniz zaman, açık kalp
lilikle, «yol parasını ihdas ettik» diyebilme cesaretini 
de biz sizlerden beklemekteyiz. 

Hürmetlerimle. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Alpaslan, biraz evvel biı şey ifade edecek-, 

tiniz. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Evet efendim. İzin verir 
misiniz oturduğum yerden izah edeyim? 
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'BAŞKAN — Elbette efendim, mümkün. Çok kısa 
ise tabii. Yani Komisyon adına bir konuşma değil 
de teknik bir cevapsa, tabii. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Sayın Bayrak
tar konuşmasında Belediye Gelirleri Kanununun Ko
misyonumuzda görüşülmesinin İçtüzüğün 37 nci mad
desine aykırı olarak yapıldığını, kendilerine söz hak
kı dahi tanınmadığını ve o nedenle de Komisyonu 
terk ettiklerini beyan etti. 

Bu beyanlarının hepsi gerçek dışı efendim. Ko
misyonumuz Belediye Gelirleri Kanununu 30.1.1979 
günü görüşmeye almış, o gün hiç görüşmeden Altko-
misyona havale etmiş ve teklif 2.2.1979 günü Adalet 
Partili sayın üyelerin ve Sayın Bayraktar'ın da ka
tıldığı toplantıda oylanarak kabul edilmiştir. 

Söz almadıkları, söz haklarının kısıtlandığı ve İç
tüzüğe aykırılık beyanları gerçeğe tümüyle aykırıdır; 
tutanaklara geçmesi bakımından arz ettim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar başkaca... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

İçtüzük hükmüne göre gelen teklifler 48 saat sonra 
gündeme alınır ve görüşülür. Bu yapılmadığı için 
söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, bu Komisyondaki tartış
maları buraya getirmeye gerek yok Sayın Bayraktar. 
O, orada kaldı; biz kendi usulümüze uygun hareket 
etmeye çalışalım. 

Saynı İlhan Ersoy'un kişisel söz istemi var. Efen
dim işte biz, yani hurdayız, fakat geç geliyor bize 
'bu istekler. Sayın hatipleri çağırmış oluyoruz; Baş
kanınız olarak mahcup duruma düşüyoruz. 

Eğer izin verirseniz ve lütfederseniz, daha evvel 
hareket edebilirsek, Sayın Milli Selâmet Partisi Gru
bunun.... 

Zatıâliniz mi efendim? 
Buyurunuz Sayın Erdal. 
MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz

gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Belediye Gelirleri 
Kanunu üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu hususta 
fikirlerimizi Yüce Meclise arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin 
senelerden beri bu fakiri ezme sistemi devam ediyor. 
Biraz evvel konuşan kıymetli hatipler («otobüse fakir
ler biner» dediler. Hakikaten öyledir. 

Ancak otobüs parasını bulan şahıs bir yerden bir 
yere gider. Hatta bir yerde kalacak durumda ise kal-

I ^adan geri döner veya kalacak parası yoksa, gitmez 
I /olçuluktan vazgeçer. 
I Değerli arkadaşlarım, bahis mevzuu olan Beledi-
I /e Gelirleri Kanununun 1 nci maddesinin 7 nci fık-
I ası, otobüsle şehirlerarasında yolculuk yapanlar için, 
I ıtöbüs sahipleri veya işletmecilerden % 10 vergi alır 
I belediye der. 

I Değerli arkadaşlarım, belediye yalnız şehirde otu-
I '"an kimselere hizmet eden bir müessesedir. Belediye-
I den geçen veya köyden şehre gelen şahsa hizmet eden 
I bir kuruluş değildir. Belediye ancak şehirde duran in-
I sanlardan vergi alabilir. Fakat burada köyden bir 
I vatandaş geliyor, şehirde ya bir gün kalıyor veya kal-
I madan geçiyor, o şehirden geçtiği için % 10 o şehrin 
I belediyesine vergi veriyor. Bu hakkaniyetle bağdaşmaz. 
I bu sayın Cumhuriyet Halk Partisinin fakir vatandaş-
I lan köylere sokmak politikasıdır. Daha önce de Ulus 
I meydanından kasketliler geçmesin diye tedbirler alan 
I Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Belediye Vergisi 
I Kanununu çıkarmak suretiyle kibarca fakir vatanda-
I şı, köylü vatandaşı şehire sokmayacaktır. Ama inşal-
I lah seçimlerde de o insanlar sizi köye sokmazlar. 
I Değerli arkadaşlarım, biz Milli Selâmet Gru-
I bu olarak bu maddenin 7 nci fıkrasına tamamına 
I haksızlık olduğu için karşıyız. Şehirdeki bir vatanda-
I m̂ yolu için, elektriği için, suyu için veya diğer hiz-
I netleri için, köydeki bir şahsın parasını alır verir-
I -.eniz, bu köydeki şahsın hakkını alıp şehirdeki şah-
I sa yedirmektir. Bu haksızlıktır, adaletsizliktir, biz bu 
I yönden buna karşıyız. Eğer alacaksanız şehirde be-
I lediye hizmetlerinden istifade eden kimselerden alın. 

I O halde o şekilde düşünülecek olursa, bu teklif 
I edilen Kanunun 1 nci maddesinin 7 nci maddesini 
I değiştirmek icap ediyor. Yalnız şehirlerde kalan, yal-
I nız şehirlerden hareket eden kimselerden alınması la-
I ı̂m ki, bu da maddeten mümkün değildir. Hiç kim-
I şeye bilet alırken «şehirde mi» veya «köyde mi?» 
I 'çalıyorsun diye sorulması mümkün değildir. O halde 
I bu Kanunun tatbikatı da mümkün değildir. Tahmin 
I ediyorum şehirde kalanların birçokları özel vasıtalar-
I 'a yolculuk yapıyorlar; daha fazla, şehirde kalmayan-
I 'ar otobüsle yolculuk yapıyor. 
I Yine değerli arkadaşlarım, burada başka bir me-
I sele çıkıyor. Şehirden şehire giden şahıs veya oto-
I büslerden deniyor. Bizim belediyelik köylerimiz var 
I veya nahiyeler veya kazalarımız var. E, bunlar da 
I lehir sayılır. Yani bunun nüfusunu ayırmak lazım as-
I 'inda. Şehrin neresi olması lazım? Nereden nereye 
j giden belediyeye vergi verir? Bunu da ayırmak la-
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zım. Burada yalnız şehirlerarası kara taşıt vasıtaları 
demekle bütün belediyelik nahiyeler de şehir tabiri 
içine girerse, herkesten bu belediyelere vergi alınmış 
oluyor. O bakımdan tatbikatı da mümkün olmayan bir 
vergidir. Yine bu vergi tamamen fakir fukaranın üze
rine konacak vergidir. Çünkü işletme sahibi bilet üc
retlerini % 10 artıracak ve o otobüste, o işletmede 
yolculuk yapan şahıstan alacak. Bu şahıs kimdir? 
Köyde, kentte ve mecburen o vasıta ile yolculuk ya
pan kimselerdir ve bilhassa fakir olan kimselerdir. 
Bu bakımdan bu Kanunun 1 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının adil olmadığını, hakkani olmadığını iddia 
ediyoruz ve bunun reddini talep ediyoruz. Öbür mad
delerde inşallah görüşeceğiz. Adil olmayan şeyin her 
zaman karşısındayız. Sizlerin de aynı şekilde olduğu
nuzu tahmin ediyoruz. Bu maddenin reddi için Yü-
Meclisten oylarınızı talep ediyoruz. 

'Milli Selamet Partibi Grubu adına saygılar suna
rız. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sayın Ersoy'un, Sayın Aksakal'ın ve Sayın Özel'in 

kişisel konuşma istemleri var. 
Sayın Ersoy?.. Vazgeçmişler. 
Sayın Aksakal?.. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Grup adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aksakal, Sayın Tüzün grup 

adına söz istiyorlarmış, beni bağışlayınız Sayın Ak
sakal. 

Buyurunuz Sayın Tüzün. 
CHP GRUBU ADINA METİN TÜZÜN (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
5237 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin yeni bir 

değerlendirme ile ek bir hüküm getirilmesi için dü
zenlenen bu maddede «Bir belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde hareket ederek şehirler arasında veya 
yurt dışına yük veya yolcu taşıyan motorlu kara ta
şıtları» tabiri geçmektedir. Bu maddenin kapsadığı 
alan, burada görüşlerini ifade eden değerli arkadaş
larımızın endişelerini giderecek bir tarzdadır. Rahat 
olmalarını salık veriyorum. Köyden şehire, kasabadan 
şehire yahut şehirden köye, kasabaya minibüsle ve
ya otobüsle giderken böyle bir vergi ödemeyecekler 
değerli arkadaşlarım. Bu bir... 

İkincisi; aslında 10 kişiden az yolcu alan vasıta
ların böyle bir yükümlülükle karşı karşıya olmadık
ları zaten yasa hükümleri ve Trafik Tüzüğü hükmü 
gereğidir. Bu tasarı ile şehirlerarası ve yurt dışı yol
culuklarda kesilecek biletlerden; kişi biletlerinden 
% 10, yüklerden % 5 belediye payı öngörülmekte-
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dir. Bunun mesnedi de değerli arkadaşlarım, özellik
le ambar hizmetlerinin ve terminal hizmetlerinin ge
nellikle belediyeler tarafından görülmesi esasına da
yanmaktadır. Gerçekten bugün gerek büyük kentleri
mizde gerek diğer kentlerimizde ambar hizmetlerini 
onların yapısal yahut altyapı sorunlarını belediyeler 
karşılamaktadır, terminal hizmetlerini belediyeler 
karşılamaktadır, bu nedenle belediye gelirlerini artır
mak amacıyla yaptığı bu hizmetlerin bir karşılığını 
alma gibi mütalaa edilebilir. Ama değerli arkadaşları
mızın sakınca gördükleri hususlar bu maddenin içe
risinde yoktur. Bu maddeyi Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu olarak benimsediğimizi arz ederiz. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Say:n Aksakal, buyurunuz efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Burada ne kadar güzel söz edersek edelim, va
tandaş vergi diye bir meblağı ödemeye başladığı za
man, buna sebep olanların ervahına gerekli rahmeti 
okur. 

Şimdi biliyorsunuz belediyeler, sınırları içerisinde 
taşıma konularını diledikleri gibi tanzim edebilirler. 
Yani otobüs işletirler, diğer vasıtaları işletirler, özel 
kişilerden başka türlü taşıma yapmasını üzerlerine 
alabilirler. Bu bugüne kadar bilinen bir tatbikat. İşte 
yüzlerce otobüs işletiyor Ankara Belediyesi, binlerce-
sini İstanbul işletiyor. 

Şimdi, kalan bir şey vardı; bir belediyeden kal
kıp şehirlerarası mesafede yolculuk yapacak kişiler
den de bir şey almak lazımdı, belediyenin oraya da 
elini uzatması lazımdı. Bu da elbette ki Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidarına rastlayacaktı, başka türlü 
olamazdı. 

Yapılan şu : Niçin kara taşıtlarına bu yükleniyor 
(bir sual olarak söylüyorum, «yüklensin» demiyo
rum) uçağa neden yüklenmiyor, trene neden yüklen
miyor, gemiye neden yüklenmiyor? 

Arkadaşlar, değiştirilmek istenen düzenin değiş
meye başladığına dikkatinizi çekmek isterim. Kamu
ya doğru, devlete doğru yavaş yavaş otobüs işleten 
«al otobüsünü» diyecek noktaya doğru; ne kadar 
överseniz övün, zammın övünecek yanı yok. Kim 
öder bunu, kim öder, otobüste kim yolculuk yapar? 
Her halde boynu kalınlar değil, her halde aracılar 
tefeciler değil; sade vatandaş yapacak bu yolculuğu, 
bu sade vatandaşa yüklen, vur abalıya... 
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Eğer bir gün Türk Milleti bunun hesabını sandık 
başında ayıklamaya kalkarsa, görürsünüz bu kanunun 
ne kadar güzel yapıldığını. 

Başka bir şey daha var: Vatandaşı öylesine for
maliteye boğmuşuz ki, herkes devlet memuru haline 
geldi, biraz daha çoğaltıyoruz bunu. Her ayın 15'in
de bir bordro götürecek bu sefer nakliyeci. Zaten 
herhangi bir işletmeyi idare eden götürüyordu 20'sin-
de muhtasar beyanname, 15'inde sigorta bordrosu, 
ne bileyim muhasebecinin maaşı, bilmem ne... Şimdi 
buna bir de ekliyoruz, bir de belediye ayın 15'inde 
uzun servis şoförü, bir de bu işleri takip edecek bir 
adam bulmak zorundadır. Revayı hak değildir arka
daşlarım. Bir şoför tuttu, bir yedek şoför tuttu, bir 
muavin tuttu, bir yedek muavin tuttu, yetmez; bir 
de bordroyu belediyeye götürecek bir adam tutmak 
zorundadır. Aksi halde bir otobüsü bir gün seferden 
men edeceksiniz, götürüp belediyeye para ödeyecek
siniz, Maddeler yapılırken fevkalade masum, bir tat
bik edin nefsinize, bakın ne çıkıyor altından? 

Arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi mensup
ları; belediyelerin gelire ihtiyacı vardır, bunu reddet
mek mümkün değildir; ölçüsünü tayin etmek fevka
lade incedir. Gelin, şu vatandaşa 7 koldan saldırıyo
ruz;, arkadan gelen vergi kanunları da saldırıyor, bu 
kanunun diğer maddeleri de saldırıyor; o itibarla 
(dar gelirli vatandaşa taban tabirini hiç sevmem) ta
ban saydığımız vatandaşa yük götürürken dikkatli 
olalım. Et de elinizde, tabiri amiyane ile, bıçak da 
elinizdedir; hesaplı kesiniz. Fazla kesiyorsunuz, ta
hammül edemez buna bu vatandaş, feveran eder, se
si sizi de burada rahatsız edebilir. Saygı sunuyorum. 
(AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Sayın ismail Özen, buyurunuz. 
İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Türk ulusunun '% 52'sinin bugünkü yaşamını 

sürdürdüğü yerin belediyeler bölgesinde olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Değerli arkadaşlarımın ifade ettik
leri gibi, vergi gerçekten hoş görünmeyen, hoşa git
meyen bir durum ama; vergisiz de, bir canlının ve
ya cansızın var oluşundan yok olduğu anakadar her 
türlü hizmeti götüren belediyelerimiz tarafından hiz
metlerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir arka
daşlarım, 

1968 yılından bugüne kadar gerek koalisyonlar 
döneminde, gerekse Adalet Partisi hükümetleri dö
neminde 5237 sayılı Belediye Gelirler Tasarısı 6 - 7 

6 . 2 . 1979 O : 2 

defa Yüce Meclisimize gelmiştir. Bazı nedenlerden 
görüşülemeyerek bu kanun gerçekleşememiştir. 

Arkadaşlarımın ifade etmiş bulunduğu gibi, bele
diye hudutları içerisinde işletmecilik yapan, 750 - 800 
bin liralık bir otobüsü karaborsadan 3,5 - 4 milyon 
liraya almak suretiyle dışa bağımlı bulunan bu ülke
nin geleceğini ve bugününü düşünmeyenlerin, bugün 
belediyelerin içerisinde bulunduğu sıkıntıdan kurta
rılması için, açık yüreklilikle ele alınmış olan bu ver
gi sistemini, yol vergisi biçiminde göstermeye hak
ları yoktur aziz arkadaşlarım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yenizle 6 milyon lira oldu, 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Özürün kaba
hatinden büyük. (Gürültüler). 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) —̂  Dinle dinle Müfit 
efendi dinle. Ona senin aklın ermez. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Hani ucuzluk, 
nerede? Getirecektiniz? 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) '— Senin o konuya 
aklın ermez. 

BAŞKAN — Yani, yerinizden konuşmak serbest 
mi olsun diyorsunuz Sayın Bayraktar? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Dar gelirli 
vatandaş ne oldu? (CHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, hepsine ikaz ediyorum. 
Lütfediyorlar bazıları dinliyorlar, bazıları da dinle
miyorlar. 

Sayın Özen buyurunuz. 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, 5237 sayılı Belediye Gelirler Tasarısı Türk 
Belediyecilik Derneğinin ve bütün parti gruplarının 
müşterek görüşleriyle birlikte - bundan önce arz et
tiğim gibi - 6 - 7 defa Parlamentoya geldi; ama gö
rüşülemeden maalesef kanun geçersiz sayıldı. Bugün 
getirilen % 10 ve % 5 biletlere ilave edilecek bir ge
lirin Türkiye nüfusunun % 52'sine hizmet edecek 
olan belediyelerimize katkıda bulunacağına inanıyo
rum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ankara'da 
6 000 militana, 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Bugün Türkiye 
nüfusunun % 52'sine hizmet eden belediyelerimizin 
tüm bütçesi 3,5-4 milyar lira değerli arkadaşlarım. 
45 milyon nüfusumuzun % 52'si belediyeler bölge
sinde yaşamını sürdürdüğüne göre, 3,5-4 milyar li
ralık bir bütçe ile belediyelerin, Türk ulusuna ve be
lediye hudutları içerisinde bulunan yurttaşlarımıza 
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hizmet getirmesi elbette mümkün değildir aziz arka
daşlarım. 

Geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapmış 
bir arkadaşınız olarak, özellikle Adalet Partili ve di
ğer partilere mensup ve bağımsız belediye başkanı 
arkadaşlarımın bölgelerine ve beldelerine hizmet ede
bilmek için nasıl içlerinin yandığını, nasıl ıstırap çek
tiğini bilen bir arkadaşınız olarak, hele hele yanlı 
ve taraflı hareket eden iktidar ve hükümetler döne
minde, kendi doğrultusunda olmayan belediyelere ik
raz ve fon karşılığı yardımları da yapılmayan bu 
ülkede elbette belediye başkanı ve belediye hudutla
rı içerisinde bulunan Türk halkı ıstırap çekmekteydi 
aziz arkadaşlarım. 

AHMET SAYİN (Burdur) — Şimdi olduğu gibi 
değil mi? 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — İşte 850 - 900 bin 
liralık bir otobüsü 3,5 - 4 milyona, para sahiplerine 
ve karaborsaya intikal ettiren kişilerden belediyeler 
bölgesinde götüreceği hizmete karşılık belediyenin 
hudutları içerisindeki yapılacak tahmil, tahliye sıra
sında yolculuk yapan yurttaşlarımızın o belde böl
gesine yükümleyeceği yükten dolayı, 5237 sayılı gelir 
tasarısındaki % 10'luk artışın uzun boylu halkı et
kilemeyeceğine inanmaktayım aziz arkadaşlarım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Vatandaş diyecek 
onu, vatandaş. 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Sinemalarda bu
gün % 50 - 60'a kadar vergi alıyoruz belediye ola
rak arkadaşlar, Diğer konularda bunlar elbette götü
rü usulde vergiye tabi tutulan lokanta ve işyerlerin
deki almış olduğumuz vergiler de elbette senin hü
kümetlerin döneminde gerçekleştirildi. 

BAŞKAN — Sayın Özen, süreniz bitti efendim. 
İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Bu itibarla ülke

ye büyük hizmet edecek belediyelerimizin halkımıza 
alacakları bu paralarla daha iyi hizmetler getirmesini 
Cenab-ı Allah'ın nasip etmesini- diliyor, hepinize say
gılar sunuyorum aziz arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özen. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerindeki görüş

meler sonuçlanmıştır. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Kişisel olarak söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — İki tane sayın üyeye söz verdim 

efendim. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— 5 dakikada ifade ederim. 
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I BAŞKAN — Benim imkânım olsa, herkese bu 
I imkânı tanırım Sayın' Kızılışık. İçtüzüğümüz, iki ki-
I siye söz verebilirsiniz diyor. Komisyon olsa, elbette 
I başımız üzere. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
I Başkan, bu konuda Sayın Bakana sorularım var, mü-
I saade eder misiniz? 
I BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
I Başkan, 5237 sayılı Kanunla gelen 1 nci madde ile; 
I köylerden şehirlere taşıma nakliyeciliği çoğalacaktır. 
I 80 sayılı Haller Kanununa göre; Belediyeler, hale 
I giriş ve çıkış rüsumu alırlar ve hallerde taşınır bu 
I mallar. Şimdi, bir vergi kaçakçılığına doğru gidiyor 
I muyuz, gitmiyor muyuz? Bunun için hangi önlem-
I 1er alınmıştır? 
I 2. Bir şehir içerisinde çıkan vasıtalar çeşitli yer-
I lerden yolcu alırlar. Bunun takip ve bu paranın tah-
I sili için ne gibi bir kolaylık vardır, ne gibi önlemler 
I getirmişlerdir? 
I Bunları ifade ederlerse memnun olacağım, teşek-
I kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
I Sayın Bakan... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
I Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, önce şu-
I nu arz etmek isterim. Şehir ile şehir arasında ya da 
I şehir ile kasaba arasındaki taşımalar vergi konusu

dur. 
Vergi tahsflatıru kolaylaştırmak üzere Maliye Ba-

I kanlığına gerekli düzenlemeleri yapmak üzere yasa 
I teklifinde yetki verilmiştir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
I Buyurun Sayın Kocal. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Emin Dal-
kıran'ın sorduğu soruyu ben de aynen soracaktım, 
fakat şunu soruyorum Sayın Bakandan: 

I Acaba bugün Türkiye'de mevcut şehirler arasın
daki taşımacılıkta, terminal ve -otobüs yazıhaneleri-

I nîn dışındakiîerle karşılaştırıldığında oran nedir? 
I Terminal ve yazıhane taşımacılığıyla, terminal ve 

yazıhane taşmacılığının dışındaki lalettayin olan ta-
I şımacılık oranı Türkiye'de nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
I Sayın Bakan... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
I Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, bu konu

da kesin bir oran söylemek olanağı yok. Yalnız, ül
kemizde taşımacılık, giderek terminallere doğru yö-

I neîmektedir ve yoğunlaşmaktadır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

AHMET GÜLTEKİN KIZIL1ŞIK (Zonguldak) 
— Ben de konuşmamı soruya çeviriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanızı soruya çevi
riyorum diyerek size soru sordurtmam Sayın Kızıl
ışı k. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞ1K (Zonguldak) 
— Ben de soru soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Soru sorma hakkınız var, ama Sa
yın Kızilışık bir şeyin bir kılıfı var yani. 

AHMET GÜLTEKİN KIZİLIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, <% 10 ve % 5 oranında pay keli
mesi ayakbastı şeklinde değiştirilirse acaba nasıl 
olur, Sayın Bakan bunu acaba nasıl cevaplandırır
lar? 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, bunun 
ayakbastı parasıyla bir ilgisi yoktur, insan ya da eş
ya taşımasından alınan bir paydır. 

BAŞKAN — İlgisi yok, teşekkür ederim. 
Efendim, soru soran arkadaşlarımın adlarını al

mak istiyorum; bu işlemi bitireceğim. 
Sayın Aykurt, Sayın Toptan, Sayın Başol, Sayın 

İlgün, başka var mı efendim?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Aykurt, buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, mücavir saha dışından kalkan otobüs
lerde yük ve yolcu taşımacılığı hakkında hangi hü
küm uygulanacak ve nasıl uygulanacaktır? 

Sayın Bakandan cevaplandırmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, soruları isterseniz lütfe
diniz alınız, birlikte cevaplayabilirsiniz. 

Sayın Aykurt'un sorusunu aldınız mı Sayın Ba
kan? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Not ettim Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Not ettiniz. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, bir sorum daha vardı: 
Yükün acr'HıS;! nedir, kıstas var mıdır, varsa yol

cunun beraberinde taşıyacağı malın navluna tespit 
edilmiş midir? 

BAŞKAN — Peki efendim, onu da Sayın Bakan
dan sorduk Sayın Aykurt. 

Sayın Toptan, buyurun efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, ileride uygulamada aksaklıklara yol açmaması 
için bir hususun Sayın Bakan tarafından açıklanma
sını rica ediyorum. 

Şehirlerarası deyimi vardır. Bu şehirlerarası deyi
miyle kastedilen il midir, kasaba merkezleri midir? 

BAŞKAN — Evet, «ti midir, kasaba merkezleri 
midir, yoksa her ikisi de mi vardır?» olacak sorunuz 
sanıyorum. 

Sayın Başol, buyurunuz efendim. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

yolcu naklinde '% 10 vergi alınacağı hükme bağla
nıyor. Bu vergiler, yolcu ile vergilendirilip, yolcu 
nakli suretiyle vergileri ayrı ayrı mı yazılacak, yok
sa global olarak bir aylık taşıma ücretlerinden '% 
10 mu alınacaktır? 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim Sa
yın Başol. 

Sayın Nihan İlgün, buyurunuz efendim. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
1 nci maddenin son fıkrasında «Taşıma bedellerine 
eklenen paylar, bu taşıtları işletenler tarafından bi
let ve benzeri taşıma belgesinin satıldığı veya düzen
lendiği yer belediyesine, kesildiği ayı izleyen ayın 
15 nci günü akşamına kadar bir beyanname ile ya
tırılır» diyor. 

Türkiye'den yük alıp diğer ülkelere götüren ve 
bakımının yapıldığı araçlar, Türkiye'de vergi mükel
lefi ve Türkiye'de kayıtlı değiller midir, bunlar bir 
sonraki ayın 15 nci gününe kadar nereye beyanname 
vereceklerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşlarımızın so
rularını şimdi yanıtlayabiliyor musunuz efendim? 
Tabii, yazılı cevap verme imkânınız var, sözlü cevap -
verme imkânınız var. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, bu soru
lardan ilki; yani mücavir sahalarla ilgili olarak taşı
ma konusunda bir soru yöneltildi. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
benim de sorum var. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, be
nim de sorum var. El kaldırıyorum; ama bu tarafa 
bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Öyle oldu efendim, sizi göremedim 
bu. sefer; bağışlayın beni Sayın Battal. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, bunu, 
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yasa teklifinde öngörülen 12 nci madde çerçevesin
de Maliye Bakanlığınca yapılacak düzenleme açık
lığa kavuşturacaktır. 

Bir ikinci soru, şehirlerarası taşımadan ne anla
şılması gerektiği konusundaydı. 

Bununla, hem kentlerarası taşıma, hem de kent 
ve kasabalar arası taşıma anlaşılmaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Köyler de dahil mi? 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Köyler dahil değildir. 
Bir başka soru, yolcu beraberindeki eşyanın yük 

taşıması olarak kabul edilip, vergi konusu olup ol
mayacağı konusundaydı. 

Burada söz konusu olan, yolcu beraberi dışın
daki yük taşımalarıdır. Bu nedenle, yolcu beraberin
deki yük taşımaları ayrıca % 5 oranında vergi ko
nusuna alınmayacaktır. 

Sayın llgün, bir kentten hareket eden ve yurt dı
şına giden araçlarla yapılacak taşıma üzerinde dur
du. Bunlar da vergi konusu içine girmektedir. Bunla
rın beyannamesi, bağlı oldukları ambar tarafından 
ya da temsilcileri tarafından verilerek vergisi ödene-
cekitir. 

Sayın Başol'un bir sorusu vardı; bilet ücretinin 
vergi ile birlikte nasıl gösterileceği konusuydu. Bu da 
12 nci madde çerçevesinde... (AP sıralarından «An-
las'Jmıyor» sesleri) 

'BAŞKAN — Elimizdeki teknik imkân bu, ses de 
bu; yemi bir şey icat edemeyiz. Daha fazla ne yapı
labilir? 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Tekrar arz edeyim Sayın 
Başkan, 

Sayın Başöl'un sorusu, bilet ücretiride Verginin ay
rıca açıklanıp açıklanmayacağı, yoksa birlikte mi gös
terileceği mericezündeydi. 

11 nci maddenin (c) fıkrasında bu düzenlemeyle 
ilgili olarak bir yetki öngörülmüştür. O çerçeve için
de açıklığa kavuşturularak düzenlenmiş olacaktır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

ben de soru soracaktım, 
BAŞKAN — Sayın Topuz, yazılı falan mıydı efen

dim? 
ÎBRAHÎM TOPUZ (Kocaeli) — Hayır, sözlü idi. 
BAŞKAN — Ben zatıâlinize sordum, işaretinizi 

görmedim efendim. 
istisna olmak üzere size imkân veriyorum; buyu

run Sayın Topuz. 
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I İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
malum olduğu üzere, Türkiye'de fertlerin hürriyeti 
dünyada eşine ve emsaline rastlanmayacak kadar ge-

I niştir bugüne kadar. Seyahatini önlemek için mi 
% 10, % 15 vergi, yolcu biletine kaydettirilmiştir. Bu
güne kadar vatandaşlarımız istediği anda Türkiye'nin 

I istediği köşesine gü'dip, istediği kadar kalabiliyor ve 
dönebiliyorlardı. Yeni, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin Başbakanı hürriyetlere sonsuz derecede kıy
met vereceğini 'her vesileyle ifade ediyorlardı. Acaba 
bu da bir düzen değişikliği midir? 

BAŞKAN — Evet Sayın Topuz. 
iBuyurun Sayın Bakan, 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
'Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan burada ön-

I 'görülen vergiyle seyahat özgürlüğünü sınırlama ara
sında herhangi bir ilişki yoktur. Bugün yürürlükteki 
yasalara göre zaten ülkemizde havayolu, denizyolu ve 
demiryolu taşımalarında nakliyat vergisi alınmakta
dır. Yerii düzenlemeyle karayolu taşımalarında da be
lediyeler içlin böyle bir kaynak getirilmesi öngörül-

| müştür. Arz ederim. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, yük
sek delaletlerinizle, arz edeceğim sualin Sayın Komis
yon veya Bakan tarafından cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim, 

Madde 7'de, taşıma bedellerine % 10, yük taşı
malarına % 5 belediye payı diyorsunuz. Bu maddenin 
yazılış şekli nedir? İşletmelerden alınması, bazı bele
diyelerce, saf manada, işletmelerden alınması gibi bir 
uygulama olaralk düşünülebilir mi? Yoksa yolculara 
bunun tahmili denetimi durumu mu doğar? 

Sualim bundan ibarettir, teşekkür ederim. 

-BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Battal. 

Efendim iki makama birden tevcih edildi; biz, ta
bi, Sayın Battal'dan, Sayın Bakan mı, Sayın Komis
yon mu cevap versin diye bir soru sorarsak, bizi hoş 
görür müsünüz? Sayın Bakan mı cevap versin efen
dim, Sayın Komisyon mu cevap versin? Biz, yönelt
tiğiniz makama yöneltiriz suali. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, be
nim için fark etmez, ama Komisyonun vermesini ter
cih ederim, çünkü Sayın Bakan çok yorgun, 

BAŞKAN — Siz aydınlanmak istiyorsunuz, tek-
J nîk olarak. 
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Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Efendim, biletin üzerindeta 
vergi alınacak ve bileti kesen taraf vergiyi ödeyecek. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle 1 noi maldde üze

rindeki görüşimeler tamamlanmış bulunmaklta'dır. 
il nci maddeye ilİşfcin önergeler var; geliş sırasına 

ıgöre okutup, aykırılık sırasına göre işleme koyacağız 
efendim. 

Önergeleri okutuyoruz efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin başlığının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 7. 
payı. 

Yük taşıma ücretlerinden belediye 

Gerekçe : Artan hayat pahalılığı karşısında esasen 
dar gelirli olan otobüs yolcularına yeni bir vergi yük
lemek sosyal adalet ilkesine uygun düşmemektedir. 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Manisa 
Sümer Oral 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılma

sına ilişkin kanun teklifinin 1 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Bir belediye ve mücavir alan sınır
ları iç<inde hareket ederek şehirlerarasında veya yurt 
dışına yük ve yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarının 
taşıma (bilet, fatura, manifesto vb.) bedellerine yol
cu taşımalarında % 10, yük taşımalarında % 2 be
lediye payı eklenir. 

Birden ziyade belediyeyi ilgilendiren banliyö ulaş
tırma vasıtalarından alınacak pay nispetlerinin eşit

liğinde ilgili belediyeler uzlaşamazlarsa Yerel Yöne
tim Bakanlığı hakem olur. 

(Kanun tasarısının 2 nci fıkrası aynen) 

Bolu 
Vfüfit Bayraktar 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Manisa 
Sümer Oral 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Gerekçe : Yolcu taşımalarına bir diyecek olmasa 
ama, yük taşımacılığı zaruri tüketim maddeleri için 
1% 5 kanımızca fazladır. Çünkü bu fark doğrudan 
doğruya tüketiciye aksedecektir. Esasen akaryakıt 
v.s. ile artan yük bedellerine bir de % 5 eklemek yü
künü çekemez hale gelen tüketiciyi zaruri tüketim 
maddelerini alamaz hale getireceği şüphesizdir. Bil
hassa büyük kentlerdeki dûn ve sabit gelirlilerin bugün
kü hayat standardı karşısında yükünü çok daha ar
tıracağından yük taşımacılığına % 2 daha uygun 
olacağı kanısıyla aşağıdaki değişikliği yapmak zorun
da kaldık. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci madde
siyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan «Veya yolcu» 
ibaresinin tekliften çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Ağırlaşan hayat şartları karşısında oto
büsle seyahat etmek zorunda kalan fakir vatandaştan 
yeni bir vergi alınması yoluna gidilmesi sosyal ada
let ilkeleriyle bağdaşmaz. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci madde
siyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki «Bilet» kelimesinin 
tekliften çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Gerekçe : «Yolcu» deyiminin maddeden çıkarıl
ması teklif edildiğinden, buna istinaden «Bilet» ke
limesinin de fıkradan çıkarılması icap eder. 

Bolu Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 
Kahramanmaraş Kocaeli 

Mehmet Şerefoğlu ibrahim Topuz 
Bilecik Burdur 

Cemalettin Köklü Ahmet Sayın 
Tekirdağ 

Nihan İlgün 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan teklifin 1 nci maddesiyle de
ğiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun birinci fıkra
sında yer alan yolcu taşımalarıyla ilgili % 10 oranı
nın % 5, yük taşımalarıyla ilgili i% 5 oranının % 2 
olarak değiştirilmesine ve belediye ile mücavir alan 
sınırları içindeki terminal ve yük arabalarından kal
kan motorlu kara taşıtlarının bedellerine yolcu taşı
malarında % 5, yük taşımalarında '% 2 belediye payı 
eklenir şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Yolcu taşımacılığında kara taşıt vasıta
ları belli bir belediye sınırlarından hareket ettikten 
sonra; birden fazla belediye sınırlarından geçip, ter
minal dışında yolcu alıp, yine yük ambarları dışın
da belli belirsiz yerlerde yük alarak varacağı yere 
gittiği zaman eşitlik ilkelerine aykırı olacaktır. 

Manisa Gümüşhane 
Sümer Oral Mehmet Çatalbaş 

Bursa Bolu 
Ali Elverdi Müfit Bayraktar 

Kocaeli Kahramanmaraş 
İbrahim Topuz Mehmet Şerefoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki (15 nci gün) iba
resinin çıkarılarak yerine (25 nci gün) tabirinin ila
vesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Nakliyat müesseseleri iştigal Kanunu 
gereği bir aylık kazancın tespitini 15 günlük bir sü
reye sığdıramazlar. 

Bolu Bursa 
Müfit Bayraktar Ali Elverdi 
Kahramanmaraş Manisa 

Mehmet Şerefoğlu Sümer Oral 
Adana Ağrı 

Mehmet Halit Dağlı Mikâil Aydemir 
Denizli 

M. Kemal Aykurt 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki (15 nci günü) 
sözünün çıkarılarak yerine (30 ncu günü) sözünün 
ikamesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Genellikle gayri muntazam çalışan bu 
müesseselerin kesinhesaplarını çıkarabilmeleri 15 gü
ne sığmayacaktır. 

Bursa Bolu 
Ali Elverdi Müfit Bayraktar 

Kahramanmaraş Denizli 
Mehmet Şerefoğlu M. Kemal Aykurt 

Manisa Ağrı 
Sümer Oral Mikâil Aydemir 

Adana 
M. Halit Dağlı 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin T nci mad
desi ile değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki (kesildiği ayı iz
leyen) kelimelerinin çıkarılarak yerine (kesildiği ayı 
takip eden) kelimelerinin konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçe : Metin uygulamada karışıklığa meydan 
vereceği için tadili uygun görülmüştür. 

Bolu 
Müfit 'Bayraktar 
Kahramanmaraş 

Mehmet Şerefoğlu 
Denizli 

M. Kemal Aykurt 
Ağrı 

Mikâil Aydemir 

Bursa 
Ali Elverdi 

Manisa 
Sümer Oral 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Adana 
Mehmet Halit Dağlı 

Sayın Başkanlığa 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Tek
lifi madde 7'nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneririm : 

Bir belediye ve mücavir alan sınırları içinde ha
reket ederek şehirlerarasında yük veya yolcu taşıyan 
taşıtların (Devlet Demiryolları hariç) taşıma (bilet, 
fatura, manifesto vb.) bedellerine yolcu taşımalarında 
% 5 - % 10 arasında, yük taşımalarında % 5 bele
diye payı eklenir. 

Taşıma bedellerine eklenen paylar bu taşıtları iş
letenler tarafından bilet ve benzeri taşıma belgesinin 
satıldığı veya düzenlendiği yer belediyesine kesildiği 
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ayı izleyen 15 nci günü akşamına kadar bir beyanna
me ile yatırılır. 

İstanbul İstanbul 
Yalçın Gürsel Zeki Eroğlu 

" Samsun Zonguldak 
Muzaffer Önder Burhan Karaçelik 

Ankara İstanbul 
Semih Eryıldız Çağlayan Ege 

BAŞKAN — Okuttuğum önergeleri aykırılık işle
mine göre işleme koyacağım efendim. 

Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve arkadaşları
nın önergesi. (AP sıralarından «arkadaşları kim?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Okuttuk efendim, okuttuk. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — İm

zaları da okutsaydınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Şimdi aykırılığına göre işleme geç

tik Sayın Aykurt. 
Önergeyi okutuyorum efendim. 

Madde 1. — 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Bir belediye ve mücavir alan sınır
ları içinde hareket ederek şehirlerarasında veya yurt 
dışına yük ve yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarının 
taşıma, (bilet, fatura, manifesto vb.) bedellerine, yol
cu taşımalarında % 10, yük taşımalarında '% 2 be
lediye payı eklenir. Birden ziyade belediyeyi ilgilen
diren banliyö ulaştırma vasıtalarından alınacak pay 
nispetlerinin eşitliğinde ilgili belediyeler uzlaşmazlar-
sa Yerel Yönetim Bakanlığı hakem olur. 

(Kanun Tasarısının 2 nci fıkrası aynen.) 
'BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN —• Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Zatıâlinizin imzası var, buyurun Sa

yın Oral. 
SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; müzakere ettiğimiz Belediye Ge
lirleri Kanununun bazı maddelerini değiştiren Kanun 
Teklifinin 1 nci maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz 
önergenin amacı şudur. 

Bilindiği üzere, bugüne kadar mevcut olmayan 
mükellefiyet, bu teklifle getirilmektedir. Bu teklifin 
kanunlaşması halinde, şehirlerarası otobüs nakliyat
larında ek, munzam <% 10 nispetinde bir vergi alına
cağı gibi, yük taşımalarında da )% 5 oranında bir ver
gi getirilmektedir. 

Bilindiği üzere, bir yılı aşkın bir dönemden beri 
Hükümetin uygulamış olduğu hatalı, tutarsız ekono
mik ve mali politikaların sonunda fiyat endeksleri 
% 60'a yaklaşmıştır. Toptan eşya endeksleri % 50,8 
olmuştur, aralık sonu itibariyle. Bu rakam geçen se
ne ı% 24 idi, bir sene önce % 15,1 idi, daha önceki 
sene |% 10 idi. Üç senenin toptan eşya artışlarını, bu 
Hükümet, uyguladığı politika sonunda bir yılda eşit 
oranda artırmaya vesile olmuştur. 

Şimdi yük taşımalarından belli bir miktarda yeni 
vergi alınmaktadır. Yük taşımalarına eklenecek olan 
bu yeni vergi, haliyle bütün mal ve hizmetlerin satış, 
tüketiciye mal olma fiyatlarını artıracaktır. Bu ne
denle, esasen hayat pahalılığı altında ezilmiş olan va
tandaşımızın daha da ezileceğini düşünerek bu ver
gi nispetini, teklifte öngörüldüğü oranda değil, daha 
düşük bir nispette alınmasını önermiş bulunuyoruz. 

Şayet Yüce Meclis bu önerimizi kabul ederse, 
Türk vatandaşlarının, artık çekilmez bir hal alan ha
yat şartları karşısında bir nebze olsun korunmasına 
imkân vermiş olacaktır. 

Bu nedenle, Sayın Başkan, Yüce Meclisin önerge
mize iltifat etmesini rica ediyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Doğ

ru sayılsın Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Sizin talimatınıza göre saydırmayız 
Saym Aykurt; biz saydırırız gerektiğinde, saydırırız, 
saydırırız efendim, telaş etmeyin. 

Bir değerli Adalet Partili sayın Divan Üyesi de 
yanımızda olsaydı, çok daha güvenceli olurdu sanı
yorum. 

Teşekkür ederim. 
Kabul etmeyenler... Efendim, önerge reddolun-

rnuştur. 
Bir başka önerge var; okutuyorum efendim : 
Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan teklifin 1 nci maddesiyle de

ğiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 1 nci fıkra
sında yer alan yolcu taşımalarıyla ilgili |% 10 oranı-
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nın % 5, yük taşımalarıyla ilgili % 5 oramnın % 2 
olarak değiştirilmesine ve belediye ile mücavir alan 
sınırları içindeki terminal ve yük arabalarından kal
kan motorlu kara taşıtlarının bedellerine yolcu taşı
malarında % 5, yük taşımalarında % 2 belediye pa
yı eklenir şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
SÜMER ORAL (Manisa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Oral. 
SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, biraz 

önce Yüce Komisyonun reddetmek suretiyle Türk va
tandaşının yararına olacak bir önerge maalesef kabul 
edilmemiş bulunuyor. Bu önergemizle, biraz önce 
verdiğimiz önergenin kapsamını biraz daha genişlet
miş oluyoruz. 

iBurada, yolcu ücretlerinden alınmak istenen % 10 
nispetindeki belediye resmini, yarı nispetine, % 5'e, 
yüklerden alınmak istenen •% 5 oranındaki belediye 
resmini ise % 2'ye düşürmeye teklif eden bir öner
gedir. 

Sayın Başkan, biraz önce, bir yıllık ekonomik 
politikaların sonunda ülkenin nereye geldiğini, bir 
yıl önce başlamış olduğu hareket noktasını bugün 
Türk vatandaşının mumla aradığını; bugün, bir yıl 
önce 100 liranın 20 liraya düştüğünü biraz önceki 
önergede arz ve ifadeye çalışmıştık. 

Şimdi, sanki, cebindeki 100 lirası 30 liraya düş
müş bir vatandaşın 30 lirası dahi çok görülmüştür 
ve binbir müşkülatla karayolunda otobüsle yolculuk 
yapacak vatandaştan yeniden 'p/o 10 nispetinde bir 
vergi alınmak istenmektedir. Bunu Türk vatandaşının 
menfaatleriyle uygun bulmuyoruz; belediyelerin kay
nak ihtiyacı için de bunu uygun bulmuyoruz. Bele
diyeler, kaynak ihtiyaçlarını çeşitli şekillerde elde ede
bilirler, Devlet de bunu sağlayabilir; ama, siz, ay
larca, «Bu vergi tasarısıyla vergi adaletini sağlaya
cağız» diye her tarafta söylediniz; radyoda söyledi
niz, televizyonda söylediniz, basında söylediniz, bü
tün zeminlerde, «Bu vergi tasarılarıyla vergi adaleti 
getirilecektir» dediniz. Ama bu maddeyle dar ve or
ta gelirli, uçağa binemeyen, hatta trene binme im

kânına sahip olmayan çilekeş Türk vatandaşı Ağrı' 
dan kalkıp hastasını baktırmak için Ankara'ya ge
lirken ödeyeceği bilet ücretine bu defa % 10 nispe
tinde ek bir vergi ödeme durumunda kalacaktır. Ya
ni, Türkiye'de vergi alındı, alındı, alındı da gücü ol
mayandan mı almaya kalkıldı? Bugün 14 milyara 
yakın bir vergi alacaksınız. İddia ediyoruz, Maliye 
de buradadır, bu 14 milyarın en aşağı 1% 80'i dar ve 
orta gelirlilerin sırtından alınacaktır. 

Bugün 14 maddeyle belediye gelirlerini değiştiri
yorsunuz. 14 maddenin de mevzuu bellidir, vergi do
ğurucu olay bellidir. Bu vergi kanunlarının muha
tabı bellidir. Buradan dahi üstün körü bir hesap 
yaptığınız zaman 14 milyarın 10 milyarını aşan kıs
mının dar ve orta gelirli zümreden alınacağı açıktır. 
Nitekim, otobüs yolculuğu yapma durumunda olan
lar da herhalde gelir bakımından toplumun üst kesi
mini teşkil etmemektedirler. Vergi adaletinizin ne ol
duğunu Yüce Türk Milleti bu Belediye Kanunu Ta
sarısıyla, teklifiyle görmüş bulunmaktadır; ama, siz, 
bizim bütün ikazlarımıza âdeta kulaklarınızı tıkamış
sınız, «İlle biz bildiğimiz istikamette gideceğiz» di
yorsunuz; ama biz Türk vatandaşının temsilcisi ola
rak burada elimizden geldiği kadar bunların çıkma
ması için bütün gayreti göstereceğiz; iş, yine sizin 
bilmenizle neticelenecektir. Bu vergi, bu madde çile
keş Türk vatandaşına yeni yükler getirmektedir. 

Önergemizle bu getirilen yüke mani olmak isti
yoruz. Yüce Meclisin bu önergeye iltifat etmesini 
rica eder, hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
muştur efendim. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Yalçın Gürsel ve arkadaşlarının önergesi : 
Madde 7'nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 

öneririm. , 
Bir belediye ve mücavir alan sınırları içinde ha

reket ederek, şehirlerarasında yük ve yolcu taşıyan 
taşıtların, (Devlet Demiryolları hariç) taşıma, (bilet, 
fatura, manifesto vb.) bedellerine yolcu taşımaların
da % 5 - % 10 arasında, yük taşımalarında % 5 
belediye payı eklenir. 

Taşıma bedellerine eklenen paylar, bu taşıtları 
işletenler tarafından bilet ve benzeri taşıma belgesi
nin işletildiği veya düzenlendiği yer belediyesine ke
sildiği ayı izleyen 15 nci günü akşamına kadar beyan
nameyle yatırılır, 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. ı 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. I 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. I 
Sayın Hükümet?.. I 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın Baş- I 
kan. • I 

BAŞKAN —Katılmıyorsunuz. I 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye ka

tılmamaktadır. Önergeyi Yüce Heyetin onayına su- I 
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner- I 
ge reddolunmuştur efendim. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim: I 
Emin Dalkıran ve arkadaşlarının, önergesi : 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin başlığının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. I 

Madde 7. — Yük taşıma ücretlerinden belediye 
payı. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. I 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. I 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — İzah 

için söz istiyorum Sayın Başkan. I 
BAŞKAN — İzah için Sayın Dalkıran, buyuru- I 

nuz efendim. I 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 

Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Harç, resim, vergi konusunda hukukçu arkadaş
larımızın biraz daha dikkatle hareket etmeleri iktiza I 
eder. I 

Bir konunun harç olması için, kamu o şahsa hiz
met etmeli, o şahsın o hizmetten istifade etmesi ik
tiza eder noktası var veyahut kamu eliyle menfaat-
lenmesi noktası var. I 

Vergi bir kazancın nemasından alınandır. Resim 
de, yine kanunlarla koyduğumuz muayyen şeylerdir. 
Şimdi, burada, birçok yerlerde belediyelerin payları 
vardır. Birçok hizmetlerden hisse alırlar. Belediye 
Kanununun çeşitli maddelerinde bu paylar vardır. 
Biz de, bu teklif getirilirken, «bu bir resim midir, ver- I 
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gi midir, harç mıdır» diye üzerinde hiç düşünülmeden, 
yalnız .«Para alalım da, ne olursa olsun» şeklinde 
getirildiği kanaati hâsıl oldu. Onun için başlıktaki 
maddeyi değiştirmeyi düşündük. Bunun bir pay ol
ması lazım geldiği; çünkü, yolcu taşıma ücretinin 
içerisindeki % 10'u alıyoruz. Bunun, eğer nispi bir 
resim ise tashih edilmesi lazım idi, başka noktalar
dan. Biz buna dedik ki, ancak belediye payı olarak 
mütalaa edilebilir. Hukuk literatüründeki yerini kıy
metli hukukçu arkadaşlarımız daha iyi tarif edebilir
ler; ama, bu Meclisten de bir kanun teklif edilerek 
çıkıyorsa, hukuk lisansına ve kanunların,' birbirine 
uygunluğu içerisinde olmalıdır; o noktadan bu tek
lifi getirdik. Pay olmasının veyahut vergi olmasının, 
rüsum olmasının, sizin burada ekseriyetinizle kabul 
ettiğiniz % 10'u % 2'ye düşürmediğini, bu noktadan 
bu değişikliğin, 'bu miktarları düşürmediğini hesaba 
katmanız gerekirdi, ama buradan çıkan bir kanunun 
matrahında yazılı olan hükmü daima uygun olmalı
dır; bunu ifade etmek için bu teklifi vermiştik. 

Saygılarımızı sunuyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Öneriyi Yüce Heyetin' onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri reddolun
muştur efendim. 

Bir başka önerge var, okutuyorum. 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan (veya yolcu) 
ibaresinin tekliften çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okuttuğum öneriyi Yüce Heyetin onayına sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddolunmuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki (bilet) kelimesi
nin tekliften çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

'Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın llgün. 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz Beledi
ye Gelirleri Yasasının 1 nci maddesi için vermiş ol
duğumuz değişiklik önergesinde, «bilet» kelimesinin 
çıkarılmasını şu maksatla teklif etmiş bulunuyoruz: 
Bu önergede ve benden evvel konuşan çok kıymetli 
arkadaşlarım, Türkiye'deki yolcu taşımacılığının, bu 
getirilen vergi ile sekteye uğratılacağı ve Anayasanın 
eşitlik ilkesine ters düşeceği düşüncesiyle, maddeden 
«yolcu» kelimesinin çıkarılacağı düşüncesiyle, «bilet» 
kelimesinin de bu mealde çıkarılmasını teklif etmiş 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, düşünün ki, "özel arabasıy
la bazı arkadaşlarını, eş ve dostunu belediye hudutla
rından alıp, bir başka şehre götüren insan, kendi özel 
arabasında taşıdığı insanlar için hiçbir vergi ve re
sim ödemiyor, ona karşılık fakir ve fukara vatandaş, 
Ankara'dan kalkıp Bâlâ'ya, Kızılcahamam'a, Gere
de'ye gitmek isteyen fakir köylü vatandaş, şehirdeki 
pazardan kalkıp başka bir şehre giden insan, altında
ki özel arabasına, eşi dostunun arabasına binemediği 
için vergi veriyor. Bu bakımdan, bu yüzden, madde
deki j«yolcu» kelimesinin de dolayısıyla «bilet» ke
limesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yüce Meclisin önergemize itibar edeceği düşünce
siyle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlgün. 
Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
muştur efendim. 

'Bir başka önerge var, okutuyorum. 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki (15 nci günü) sö
zünün çıkartılarak yerine (30 ncu günü) sözünün ikâ
mesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C, 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Önergeyi açıklamak üzere Sayın Müfit Bayrak
tar, buyurunuz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, savurganlığı önleyeceğiz diyen 
Cumhuriyet Halk Partisi ve bu Cumhuriyet Halk Par
tisinin Kanun Teklifi sahibi olan Sayın Hayrettin 
Uysal ve 16 arkadaşı, getirmiş oldukları bu maddey
le savurganlığı pompalamaktadırlar. Çünkü 15 günde 
bir bordroları götürmek zorunda kalan ve bu işleri 
takip etmek zorunda kalan bir kişinin asgari ücret
ten çalıştırılması zorunlu olduğu gibi, pek çok kır
tasiyeciliğin de öngörülmesi söz konusudur. Zaten 
Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu icraatlar ile 
fakir fukaranın belini bükmüştür. Cebindeki 100 li
ranın 80 lirasını almış 20 liraya düşürmüştür. Ödeme 
gücü kaybolmuş bulunan bu vatandaş nasıl olur da 
bir başka 3 ncü şahsın parasını ödeme durumuyla 
başbaşa bırakılabilir? Bu alınacak olan meblağdan 
dolayı ödenmesi sözkonusu olan bu maaş tüketiciye 
kadar yansıyacaktır. Dolayısıyla gecekondu mıntıka
larında yaşamak zorunda kalan fakir halk ile dar ge
lirli vatandaş ezilecektir. % 5 oranındaki getirmiş 
olduğunuz eşyaya vergi, belediye payı !% 55 olarak 
vatandaşa yansıyacaktır. En az 6 kat devredecektir. 
Bunun derinliğini düşünmeyen biçare Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarım meydanlarda vatandaşa bol 
vaatlerde bulunmak suretiyle belediye başkanlarına 
oy istemişlerdir. İşbaşına gelen belediye başkanı va
tandaşa ucuzluk vereceğini vaat etmiştir, şimdi de di
yor ki, zam getirin, bana imkân verin size hizmet 
vereceğim. Şartlı hizmet vereceğinin taahhüdünde bu
lunuyor, buna kanmış olan vatandaş çok yakın za
manda bunun hesabını soracak ve bu istismar balonu
nuzu gözlerinizin önünde patlatacaktır. O nedenle bu 
sürenin hiç değilse 1 aylık bir zamana çıkarılmasını 
ve işletmecinin kendi işini kendisi takip edecek bir 
sürenin kendisine tanınmasını talep ediyor, yüksek 
vicdanlarınıza danışmanızı ve önergeyi desteklemenizi 
istirham ediyoruz. Saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Öneriyi onayınıza sunuyorum.. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur efendim. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 
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Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin I nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki (15 nci gün) iba
resinin çıkarılarak yerine (25 nci gün) tabirinin ilave
sini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Oral. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, ver
miş bulunduğumuz bu önerge ile 1 nci maddenin «A» 
fıkrasının 2 nci bendinde belirtilen 15 günlük süre
nin 25 güne çıkarmasını talep ediyoruz. Talep eder
ken dayandığımız gerekçe şudur : 

Bu mükellefiyet, ilk defa ihdas edilen bir mükel
lefiyettir. Bu teklifin kabul edilmesini müteakip, bir
çok nakliyat şirketi bu verginin kapsamı içerisine gi
recektir; ancak, nakliye işiyle meşgul olan, yolcu ve
ya eşya taşıyan şirketler, daha önceden böyle bir ha
zırlık içerisinde olmadıklarından 15 gün içerisinde ver
giyi tahsil edip, bordroyu düzenleyip, vergi dairesine 
ya da belediyeye yatırmaları fevkalade müşkül ola
caktır. Bu nedenle, 15 günlük müddeti 25 güne çı
karıyoruz. Esasen bu teklif ile sadece vatandaşa değil, 
ticaretle meşgul olan kişilere de yeni yeni birtakım 
yükler getirilmektedir. Esasen bu ve bunu takip ede
cek olan vergi kanunlarında maalesef iş hayatını fev
kalade sekteye uğratacak çeşitli hükümler vardır; iş 
yapmayı, çalışmayı âdeta bir eziyet haline getirecek 
hükümler vardır ve bunlar gerçektir. O kanun teklifi 
geldiğinde, maddeler üzerinde görüşümüzü beyan ede
ceğiz. 

Ancak, bu belediye kanunlarını değiştiren teklifte 
dahi, nakliye şirketine yeniden birtakım defter ve 
bordro tutma mükellefiyeti getirilmektedir. Bir kere 
bir defter tutacak, defterin dışında beyanname dü
zenleyecek, bordro düzenleyecek ve bunu götürüp 
vergi dairesine veya belediyeye tahsil edecek. Esas-
sen dağınık bir düzen içerisinde çalışan yük ve yol
cu taşıma şirketleri için beyanname müddetini 15 
günle sınırlı tutmak, gerçeğe uygun bir davranış ol-
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j mamaktadır. Nitekim, muhtasar beyannamelerde, 
I bizim Vergi Usul Kanunumuzda, vergi tatbikatımız-
I da genellikle 20 günlük ve bir aylık süreler vardır. 
I Ki, bunlar daha muntazam çalışan, özel muhasebe 

sistemleri olan, yıllardan beri vergi dairesine muha
tap olmuş müesseseler olmasına rağmen 20 günlük, 

I bir aylık müddetleri vardır. Kaldı ki, özel beyanname 
I müddeti dahi isteme hakları mevcuttur. 
I Şimdi biz, yepyeni bir kanun teklifi sunmuşuz ve 
I nakliye şirketlerini 'bunun kapsamı içerisine alıyoruz; 
I diyoruz ki: «Sen bütün bu beyannamelerini 15 gün 
I içerisinde düzenle ve 15 gün içerisinde bunun karşı-
I lığını vergi dairesi veya belediyeye yatır.» Bu, şir-
I keti fevkalade sıkıntıya sokacaktır ve belki kanun 
I maddesi böyle çıksa dahi yetiştiremeyecek ve çeşitli 
I usul cezalarına muhatap kalacaktır. 
I Bu nedenle, 15 günlük müddetin 25 güne çıka-
I rılması fevkalade makul bir tekliftir. Sanıyorum ki, 
I Yüce Mecliste, önerge bizden de gelse, önerge ken

di kanatlarından gelmemiş olsa da makul bir teklifi 
I kabul etme durumunda kalacaktır. 
I Bu önerge ile ilgili maruzatım bundan ibarettir. 
I Meclisin, önergemize iltifat etmesini rica eder, say-
I gılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
I Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka-
I bul edenler.. Katoul etmeyenler.. Önerge reddolun-
I muştur efendim. 
I Son bir önerge var, okutuyorum: 
I Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
I Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci madde-
I siyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 7 nci 
I maddesinin ikinci fıkrasındaki (kesildiği ayı izleyen) 
I kelimelerinin çıkartılarak yerine (kesildiği ayı takip 
I eden) kelimelerinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 
I Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
I ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
I Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
I (C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın 
I Başkan. 
I BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. (AP sıralarından 
I «İmzaları okuyun» sesleri) 
I Sayın Dağlı, Sayın Tercan, Sayın Oral, Sayın 
I Bayraktar, Sayın Elverdi, Sayın Aykurt. 
I Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka-
I bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolun-
I muştur. 

6 8 -
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Değerli arkadaşlarım, bu suretle 1 nci madde üze
rindeki görüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz. Bu 
maddenin de açık oya sunulmasıyla ilgili 15 sayın 
üyenin Başkanlığa gelmiş bir önergesi var. Bu değer
li arkadaşlarımı arayacağım efendim: 

Sayın Kızılışik?.. Yok. 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Kabul Sayın Toker. 
Sayın Dağlı?.. 
ALİ YILMAZ (Hatay) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz tekabbül ediyor

lar. 
Sayın Şeref oğlu?.. Burdalar. 
Sayın Topuz?.. Burda. 
Sayın Çatalbaş?.. Burda. 
Sayın Abbasoğlu?.. Burda. 
Sayın Elverdi?.. Burda. 
Sajın Köklü?.. Burda. 
Sayın Bayraktar?.. Burada. 
Sayın Oral?.. Burada. 
Sayın Başöğlu?.. Burada. 
Sayın Gül?.. Burada. 
Sayın llgün?.. Burada. 
Sayın Dalkıran?.. Burada. 
Sayın Hasan Ekinci?.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Tekabbül 

ediyorum. 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 1.7. 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 

BAŞKAN — Tekabbül ediyorsunuz Sayın Kırat-
lıoğlu. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle 15 imza sahibi 
değerli arkadaşımız Genel Kurul salonunda bulun
maktadır. 

Oylama biçimini biraz evvel ifade ettiğim şekil
de sayın Genel Kurul kararlaştıracaktır. Oylamanın 
kupa kürsü üzerine konulmak ve adını okuduğumuz 
sayın milletvekilinin sırayla gelereik oy pusulasını 
kullanması suretiyle, yapılması hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Bu 
husus kabul edilmemiştir. Oylama ad okunarak ya
pılacaktır efendim. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan başka sayın 

üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ismen yap

tığımız oylama sonunda 232 sayın üye katıldı açık 
oylamaya; 216 kabul, 16 ret oyu kullanıldı. Bu su
retle 1 nci madde kabul edilmiş oluyor; katılma 232 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarım; 1 nci madde kabul edil
miştir. 

Saat 00.20'de toplanılmak ve görüşmelere devam 
ötmek üzere oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 00.05 

nın, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan Komisyo
nu Raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Or 

ı fc 
•<i 

ı a< 

>LI 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 00.20 

; BAŞKAN : BaşkaıreSküi Mtemduh Ekşi 

DİVAN İ Yİ I ERİ: tsmdH Hakkı öztorun (Aldana), Mustafâ Gazalcı (Dertizli) 

BAŞKAN — 44 ncü Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER <Devam) 

— 69 — 
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Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al- \ 
dılar. | 

2 nci "maddeyi okutuyorum: ş 
Madde 2. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Temizleme ve Aydınlatma Harcı: 
Madde 9. — Belediye sınırları ve mücavir alan

ları içinde bulunan ve Emlâk Vergisi Kanunu kap
samına giren bina ve arsalar; istisna ve muaflıklar 
dikkate alındıktan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen 
Emlak Vergisi miktarı kadar temizleme ve aydın
latma harcına tabidir. 

Son nüfus sayımına göre belediye sınırları için
deki kent nüfusu 300 000'i aşan yerlerde, bu oranı 
bir misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

Emlak" Vergisi Kanununa göre emlakin mükel
lefi olanlar, bu harcın da mükellefidir. Bu harç, 
Emlak Vergisi Kanununda yazılı hükümler uyarın
ca Emlak Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesin
ce tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. 

Bir vergi dairesinin faaliyet bölgesi içinde yapı
lan temizleme ve aydınlatma harcı tahsilatının ta
mamı belediyelere, Emlâk Vergisi payları ile birlik
te ödenir. Vergi dairesinin faaliyet bölgesinde bir
den fazla belediye bulunması halinde her belediyeye 
düşen pay, nüfus sayımındaki nüfuslarına göre he
saplanıp dağıtılır. 

Belediyeler, ticari, sınai, zirai ve mesleki işlet
meleri işletenlerden - temizleme ve aydınlatma har
cı dışında, bu harca tabi diğer emlake göre bu 
işyerleri için yapılan munzam hizmetin karşılığı ola
rak, belediye meclislerinin bu munzam hizmete uy
gun şekilde düzenleyecekleri tarifeye göre bir ücret 
alabilirler.» 

P AŞK AN — Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar 
Başkanlığımıza grupları adına; Milli Selamet Parti
si Grubu adına Sayın Şener Battal, Adalet Partisi 
Grubu adına Sayın Nihan Ilgün, Milliyetçi Hare
ket Partisi Grubu adına Sayın Turan Kocal; şahıs
ları adına kişisel olarak Sayın İlhan Ersoy, Sayın 
İbrahim Vecdi Aksakal arkadaşlarımız başvurmuş 
bulunmaktadırlar. 

Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Şener 
Battal, buyurunuz efendim. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milleetıvek'illeri; 1.7.1948 
tarihli ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin 

çerçeve 2 nei maddesii muhtevasına dahil bulunan 9 
ncü maddeyle ilgili olarak Milli Selamet Partisi 
Grübü adına görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hemen ifade edeyim ki, 
temizleme ve aydınlatma harcıyla ilgili bu maddede 
bir sistem gibi mesele ortaya konulmak istenmiş ve 
geleceğe muzaf olarak bir emlak vergisi miktarı esas 
alınmıştır ve bu esas istikrarlı bir esas gibi gözük
mektedir. Ama meselenin bu şdkilde takdimi, mad
denin, başlığından çıkarılan bir mana gibi gelmek
tedir. Onun için, maddeyi tam olarak okumak, em
lak vergisi tatbikatının Türkiye'deki neticelerine bir 
göz atmak lazımdır. Bu arada bir evvelki maddede
ki arıza bu maddede gözükmemektedir. Bir evvelki 
maddede, belediye ve mücavir belediye, mücavir 
alanı içindeki nakliyecilerin sattığı biletlere bele
diye rüsum koyuyordu. Şimdi o nakliyeciler bilet 
satış merkezlerini köye götürdüklerinde katiyen be
lediye rüsumu vergisi vermeyeceklerdir. Şehirden 
yolcusunu alacaktır bilet satan köyler türeyecektir, 
ibilet köy türeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu
nu köy - kent olayının bir işareti gibi yorumlayabi
lir, ama bilesiniz ki, belediye bulunmayan küçük 
kentlerde bilet satılan «bilet - kent»ler doğacaktır 
ve belediyelerin şimdi bu gibi terminallerden elde et
tiği kazançlar da sanıyorum azalmış olacaktır ve 
madde bunu tanzim etmemiştir. İkinci maddede bu 
arıza gözükmüyor. Neden? Çünkü, belediye sınırla
rı içindeki gayri menkullerle alakalıdır da, onun için. 

Ancak, değerli arkadaşlarım, Emlak Vergisi tat
bikatı Türkiye'de birtakım şikâyetlere yol açmıştır. 
Anayasanın 38 nci maddesi Anayasa Mahkemesin
ce iptal edildikten sonra, 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu âdeta topal hale gelmiştir. 

Şimdi bir misalle Emlâk Vergisi tatbikatındaki 
şikâyetleri dile getirmek" istiyorum. 70 yaşında bir 
ninenin oturduğu dededen kalma Fatih'te bir müte-
vazi ev vardır. Bu nine bu evi satamaz; nakdi yok
tur, belli geliri yoktur. Nakdi olmayan, likiditesi ol
mayan bu nine Emlak Vergisini % 04 nispetinde 
vermesi, Fatih Semtindeki bu evin değerini hesaplar
sanız bir hayli yüksektir ve şimdi Emlak Vergisini 
ödeyemeyen bu nineye Emlak Vergisi nispetinde bir 
de belediyenin harç alacağını tanzim etmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, böyle duble vergi getiril
mektedir. Bu kâfi değilmiş gibi 300 bini aşan nüfu
sa saljip şehirlerde bulunanlara da bir misline kadar 
Bakanlar Kurulu Kararıyla artırma yetkisi getiril
mektedir. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, Emlak Vergisi uy- ! 
gulamasında büyük şikâyetler vardır. Hiç unutmam 
Kocaeli'nden Cumhuriyet Halk Partili muhtarlar da- I 
hil bir büyük grup gelmiştir, o devredeki Cumhu- I 
riyet Halk Partili Milletvekili arkadaşlarımız onlar- I 
la beraber olmuştur, Emlak Vergisi Kanunundan I 
şikâyetlerini gruplara bir bir anlatmışlardır, kendi
lerini dinlemişizdir ve bu şikâyetleri büyük sıkıntıyı I 
dile getirmiştir. 1 

Şimdi değerli arkadaşlarım, arsa spekülasyonu- I 
nu önlemenin tedbirleri getirilir; bu ayrı bir hadise- I 
dir; ama kendi ihtiyacı için, başını sokacağı evi için i 
o insana Emlak Vergisi getirdiniz. Likidite kabiliye- I 
ti olmayan bir insan düşününüz, başını sokacak evi I 
var ve Harbi Umumiden kalma madalyadan dolayı 
aldığı mütevazi bir parayla yaşayan insan var. Bu I 
insana, parası, nakdi olmayan bu insana - emlakin I 
maddi değeri kıymetli; ama ata mülküdür satmaz. 
Elinde parası yok, başını sokuyor, yaşıyor, müteah- j 
hitlere kendisini, mülkünü emanet etme noktasında I 
cesareti belki yok - bu durumda parası olmayan in
sana ikinci bir defa Emlak Vergisi nispetini getir- I 
mek yanlış olmuştur. I 

Değerli arkadaşlarım, Emlak Vergisinden bele- I 
diye payları tatbikatını sanıyorum öğrenmek isteye- I 
ceğiz. Türkiye'de tahsil edilen Emlak Vergisi mikta- I 
rı nedir, bunlar hangi nispette belediyelere intikal I 
ettirilmektedir gibi hususları elbette öğrenmek is
teyeceğiz. I 

Burada bir diğer önemli husus, 2 belediye bölge
si üzerindeki arazinin Emlak Vergisini düşününüz; I 
2 kasabanın hududunda bulunan ve 1 tapulu bir 
yığın arazi; bu istisnai bir misal değildir, tatbikatta 
çok rastlanan bir misaldir. Tapusu tektir, arsa i'ki I 
belediye hududundadır. * I 

Konya'da Selçuk Üniversitesi belli bir bölgeyi I 
istimlak etmek istedi, belli bir idari sınır çizgisi Sille 
Belediyesine ait çıktı. Şimdi aynı adamın arsasının 
bir kısmı Konya-Belediyesinde, bir kısmı Sille Bele- I 
diyesinde, tapu ise tek. Emlak Vergisini ödeyecek, 
ondan sonra yeni bir tapu kadastro uzmanı gelecek, I 
belediyelerin sınırlarına göre yeni bir tapu belgesi I 
mi, yoksa belediye hudut mülkiyet belgesi mi? Böy- I 
le bir belge vermek gibi durumlar doğacak. 

Bu durumda olanların en azından o tapulu ara
zinin 2/3'nün ait olduğu belediyeye tamamı ödenir j 
gibi pratik şeyler getirmek lazım. Adam Sille'de I 
oturuyor, arsasının bir kısmı, tarlasının bir kısmı I 
cüz'i kısmı Konya Belediyesine geçti diye vergî I 
Ödemeye (burada her ay mıdır, sanıyorum her ay | 
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vergi ödemeye) Konya Belediyesine gelecek, Sille Be
lediyesine gidecek, belediyeler arasında vergi ödeme 
mükellefi olarak dolaşıp duracak. Bu vatandaşı, ver
gi mükellefini sıkıntıya sokan bir durumdur. Bun
lar tanzim edilmeliydi, dikkate alınmalıydı. 

Son fıkrada belediyeler ticari, sınai zirai ve mes
leki işletmeleri işletenlerden temizleme ve aydınlat
ma harcı dışında bu harca tabi diğer emlake göre 
bu işyerleri için yapılan munzam hizmetin karşılığı 
olarak belediye meclislerinin bu munzam hizmete 
uygun şekilde düzenleyecekleri tarifeye göre bir üc
ret alabilirler. Arkadaşlarım, temizleme ve aydınlat
ma harcını koydunuz. Belediyenin munzam hizmet
leri tabiri de son derece genel bir tabirdir. Asfalt 
yapmaktan tutun da kaldırım taşlarının tamirine ka
dar ve bu arada belediye meclislerinin, belediye baş
kanlarının son derece politize olduğunu da düşünür
seniz, o bölgedeki kendi partisinden gayri diğer par
tililere munzam hizmetlerinin teferruatını kat be kat 
tahakkuk ettirecektir. Bu meseleyi ciddi olarak tes
pit etmeğe, kesin detaylarını koymağa mecburuz. 
Değilse politize olmuş bu meclisler kendi partisin
den olmayanlara bol bol munzam hizmet vergisi 
harcı çıkaracaktır. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 
v Siz, Emlak Vergisini munzam vergi olarak ikiye, 
üçe katılıyorsunuz, belediyeler de munzam hizmet 
harcı diye yeni harçlar getirecekler, böylelikle tat
bikatta şikayetleri dikkate alınmadan Emlak Vergi
sindeki şikayetler dikkate alınmadan bu madde tan
zim edilmiştir. Spekülatörlere gerekli tedbirler geti
rilmeli ama ihtiyacı için başını soktuğu eve çifte 
vergiler, üçlü, dörtlü vergiler, munzam vergilerle o 
dar gelirliyi başka geliri olmayan sıkıntıdaki insanı 
daha fazla ıstıraba sokmamamız lazımdır. 

Milli Selamet Partisi Grubu olarak madde üze
rindeki tenkidi görüşlerimiz bundan ibarettir. Say
gıyla arz öderiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Nihan tlgün. 

AP GRUBU ADINA NİHAN ÎLGÜN (Tekir
dağ) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Hayrettin Uysal ve arkadaşları tarafından veri
len Belediye Gelirleri Yasası teklifini görüşüyoruZi 
Bu teklifle Türk vatandaşından tam 16 milyar lira 
alınacak. Sayın Maliye Bakanımız, Hükümet olarak 
sevk etmiş oldukları kanun tsarısı ile ilgili olarak 
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yurttaşların yüzünün güleceğini, televizyonda yap
mış oldukları programlarda âdeta vatandaşa çiçek
ler göndlerircesine, vatandaştan vergi almayacakla
rını, dar gelirli vatandaşların yükünü hafifletecek
lerini beyan etmişlerdir. Şimdi görüşmüş olduğunuz 
maddeyle, Plan Komisyonunda yaptığımız görüşme
lerde Sayın Maliye Bakanından ve Yerel Yönetimi 
Bakanımdan almış olduğumuz izahatta belediye sı
nırları ve mücavir alanlar içerisindeki vatandaşlar
dan temizletme ve aydınlatma harcı olarak tam 4,5 
milyar lira alınacağı söylenmişjtir. Hükümet üyesi
nin yapmış olduğu bu hesabın çok aşağıda bir ra
kam olduğunu bizler tespit etmiş bulunuyoruz. Bu 
rakamın esasında 7 - 8 milyar lira civarında olduğu 
kesindir. 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci maddede belediye sı
nırlan ve mücavir alanları içerisinde bulunan ve 
Emlâk Vergisi Kanunu kapsamına giren bina ve ar
salar, Emlâk Vergisi miktarı kadar Temizletme ve 
Aydınlatma Vergisi verir, deniyor. 

Aziz üyeler, belediye sınırları ve mücavir alanla
rını çok muhterem arkadaşlarımı gayet iyi bilirler. 
Ankara'nın mücavir alanı bir taraftan Gölbaşı'na, di
ğer taraftan Eskişehir yolunda 18 nci kilometreye, 
diğer taraftan da Çubuk ve diğer Salmsun yolunda 
gecekonduların ve bugün tarla niteliğinde olan ara
zileri kaplar. Bir vergi ve harç ancak hizmet karşılı
ğında alınır. Hizmetin gitmediği belediyenin hizmet 
vermediği bir yerden harcın ve verginin alınması 
harç değil, ancak haraçtır. Ve maalesef istisnalar 
içerisine de bunlar alınmamıştır. Belediyenin müca
vir alanlar içerisinde bulunan ve tarla niteliğinde 
olan belediyenin yol, elektrik ve kanalizasyon götür
mediği, yalnız belediyenin çöpünü almadığı, şehrin 
çöpünü döktüğü arsadan ve araziden siz emlak be
yanı üzerinden vergi alıyorsunuz. Bu, bir koyundan 
iki post çıkartmaktır, 

Muhterem arkadaşlar, biz belediyelerin" birtakım 
gelir kaynaklarına kavuşturulmasındian yanayız. Bu 
hususta verilmiş bizim bir kanun teklifimiz de var. 
Bizim vermiş olduğumuz kanun teklifinin 3 ncü mad
desinde, bakın bir fıkrasında ne diyor : «Mücavir 
sahalar içerisinde 'bulunmakla beraber, yolu veya 
elektriği götürülmediği için belediyelerce yapılan te
mizletme ve aydınlatma hizmetlerinden yararlana
mayan belde kesimlerinde bulunan emlak için te
mizletme ve aydınlatma harcı alınmaz.», diyor. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanımız 
birçok konuşmalarında vergi tasarıları için muhale
fetten yardim bekledi. Dünya siyasi tarihinde muha-
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lefetlerin vergi tasarıları ve tekliflerinin yanında ok 
duğu görülmüş değildir. Pek tabii muhalefet olarak-, 
vatandaşın sırtından çıkacak olan bu paralara karşl 
çıkacağız, Fakat Komisyonun bir üyesi olarak Plan 
Komisyonunda bu maddelerin düzeltilmesi için Be
lediye Gelirleri Kanun Teklifinde 30 küsur önerge 
verdik. Bu önergelerimizin büyük bir kısmı düzen
leyici mahiyetteydi. Maalesef, sırf muhulefetten gel
di diye bu önergelerimiz reddedilmiştir. Esasında bu 

« kanun teklifi Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının tek
lifi değildir; Süleyman Genç ve arkadaşlarının tekli
fidir. Çünkü o Kimosyonda Süleyman Genç ve ar
kadaşlarının rıza göstermediği bir kanunun, bir tek
lifin, hatta bir önergenin Komisyondan çıkması 
mümkün değildir ve bunun ıstırabını iktidar mensu
bu milletvekili arkadaşlarımın da çektiğini gayet iyi 
biliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, muhalefet olarak birtakım 
iyileştirici önergeler veriyoruz. Diyoruz ki, belediye
nin hizmet götürmediği, elektrik, su, kanalizasyon, 
yol götürmediği, çöpünü almadığı gecekondu semt
lerindeki arsalardan nasıl temizletme ve aydınlatma 
vergisi alırsınız, mümkün müdür? 

Dün akşam bir vatandaşım telefon etti, dedi ki, 
«Ankara imar hudutları içerisinde bulunan ve imar 
planında yol olarak gözüken arsama 40 bin lira Em
lak Vergisi veriyorum. Ben, buranın tasarrufunda 
bulunamıyorum, üzerine bina yapamıyorum. Şimdi 
getireceğiniz kanunla 40 bin lira da benden Temiz
letme ve Aydınlatma Vergisi alacaksınız.» mümkün 
müdür muhterem arkadaşlar? Bir binadan ve bir ar
sadan ancak bir vergi alınır. Hem Emlak Vergisi ala
caksınız, hem de Emlak Vergisi nispetinde, % 100 
nispetinde ondan Temizletme, Aydınlatana Vergisi 
alacaksınız. Onun ötesinde, Bakanlar Kuruluna 
nüfusu 300 binin üzerinde olan şehirlerde bir misli 
artırma vergisi nispeti getiriyorsunuz, bu da müm
kün değildir. Ne günahı vardır Ankara'nın, istan
bul'un, izmir'in? Büyük şehirlerin kıyı mahallele
rinde, gecekondu semtlerinde * oturan esnafın ve o 
sakinlerin vergisini sırf 300 binin üzerindeki bir şehir
de oturuyor diye bir misli artırıyorsunuz, bu da 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi kanunlarını siz 
elinizden geldiği kadar çıkarmaya çalışacaksınız, biz 
muhalefet olarak, bütün gücümüzle çıkartmamaya 
çalışacağız ve bu kanunlar sizin sonunuz olacak. 
Açık söylüyorum, bu kanunların çıkmasını isteme-
ydşiimizttn sebebi sizi çok sevdiğimizden dolayı değil, 
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içinizde çok sevdiğimiz, dost olduğumuz arkadaşla
rımız var; ama vatandaşa acıdığımız için karşı çıkı
yoruz. Çünkü, bu vatandaş 'belediyelere, bilhassa 
büyük şehir belediyelerine, bugün militan beslenen 
İstanbul, Ankara, izmir gibi belediyelerine 20 mil
yar lira civarında olan bu vergiyi verecek güçte de
ğildir ve düşünebiliyor musunuz birtakım mahalle
lerde yoksul insanlar var, birtakım yaşlı insanlar var; 
ömrünün son günlerini yaşıyor, Emekli Sandığın
dan 65 yaş maaşı bağlanmış, bir gayrimenkulu var, 
ondan da kalkıyorsunuz Temizletme ve Aydınlatma 
Vergisi alıyorsunuz. Bu mümkün değiıkÜr ve muha
lefet olarak bu kanunların karşısında olduk ve bun
dan sonra da karşısında olacağız. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ilgün, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Kocal. 
Buyurunuz efendim. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın mületvekMeri; Bele
diye Gelirleri Kanununun görüşmekte olduğumuz 
2 nci maddesinin aynı kanunun 9 ncu maddesiyle 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş bendini Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu adına fikirlerimizi ve düşünce
lerimizi izah etmek üzere söz almış bulunuyorum., 

«Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bu
lunan ve Emlak Vergisi Kanun kapsamına giren bina 
ve arsalar istisna ve muaflık dikkate alındıktan son
ra tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak Vergisi miktarı 
kadar temizleme ve aydınlatma harcına tabidir.» 
Birinci Paragraf. 

Muhterem arkadaşlarım, belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içerisinde bulunan bugün Türkiye' 
de mevcut belediyelerin imar planları dışında kalan 
ve belediye sınırları olarak nitelendirilen belediye sı
nırlarının da dışında mücavir saha olarak adlandırı
lan Türkiye'nin bütün metrekare, kilometrekare ola
rak sahasının ıfcesin rakamını bilmemekle beraber 
iddia edebüirim ki, en az % 70'i bu sınırlar içerisine 
girmektedir, yani bu anlam ve bu ifade ile Türkiye' 
deki nüfusumuzun gayrimenkullerindien, arsa ve bi
nalarından % 7<Wnden bu vergi alınacak. 

Birinci sakatlık:, birinci yanlışlık bu maddenin 
burasında başlamakta. Bu nedenle vermiş olduğumuz 
değiştirme önergeleri üzerinde de dikkatle durulma
sında fayda vardır kanaatini taşımaktayız. 

Ayrıca son nüfus sayımına göre, belediye sınır
ları içerisindeki kent nüfusu 300 bini aşan şehirler

de emlak vergisinin birinci paragrafındaki «Bir eşit 
miktarı alınır» dertken 300 bini aşan şehirlerde bir 
misli daha fazla alınır. 

Manası : Bugün 300 (bini aşan her hangi bir şehir, 
Ankara'yı ele alalım. Bir milyon İra değerinde bir 
gayrimenkul. Ortalama olarak bölgelerine, mahal
le ve sokaklara göre değişlik olmakla beraber, getir-: 
diği kira 3 500 liradır. 

Şimdi şu getirdiğiniz tarife içerisinde Emlak Ver
gisinin kendisi, temizletme ve aydınlatma harcı ve 
onun 300 bini aşan şehirlerde bir mislini daha fazla 
almak suretiyle, 3 000 İrasını kiradan alacaksınız.: 
Ayrıca 2 nci maddeden sonra gelen kısımlardaki bazı 
taleplerle 750 İra daha alacaksınız ve toplam o gay
rimenkul sahibinden ayda 3 750 İra vergi alacaksı
nız. Adam gayrimenkulunu 3 500 İra kiraya veri
yor. Ne demektir? Cebinden aldığı kiraya 250 İ ra 
daha ilave edecek ve vergisini verecek. 

Bu mudur Anayasadaki mülkiyet hakkı? Değil
dir işte, Onun için mülkiyet haikıkına karşısınız di
yoruz biz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir vergi dairesinin fa
aliyet 'bölgesi içimde yapılan temizleme ve aydınlat
ma harcı tahsilatının tamamı belediyelere, ayrıca 
•mevcut hal hazırda yürürlükte olan yasaya göre de 
Emlak Vergisi paylarıyla birlkte ödenecek. Vergi 
dairesinin faaliyet bölgesi birden fazla belediyelerde 
bulunması halinde, her belediyeye düşen pay son 
nüfus sayımındaki nüfusa göre hesaplanarak dağı
tılır, deniyor. 

Peki eşitlk ilkesi nerede kaldı? Bir vergi daire
sinde iki tane belediye var Bu iki belediyeden nü
fuslarına göre bu rakamı dağıttığınızda acaba emlak1 

vergilerine göre alınan temizleme ve aydınlatma 
harçları nüfusa göre nasıl olacak? Bu oran acaba 
tam manasıyla karşılığı mıdır? 

Bunun % 60, % 70 tersi de olabilir. O halde (A) 
belediyesinin hakikini, (B) belediyesine intikal ettire
ceksiniz. Bu böyle olmaktansa o belediye hudutları 
dahilinde bulunan emlaklerin aydınlatma ve temiz
leme harçları o belediyeye ödenmesi lazım diye ge
tirilmiş olsaydı daha iyi olmaz mıydı? İyi olurdu 
muhakkak, ama neden getirilmedi? Şundan dolayı 
getirilmedi. Bu tasarıyı yazan, hazırlayan ve Plan 
»Bütçe Karma Komisyonunda görüşülmesi sırasında 
da Sayın Tüzün arkadaşımızın da biraz evvel ifade 
ettiği giıbi, hiçbir incelemeye tabi tutulmadan, yağ
madan mal kaçırırcasına yapılışının nedeninden do
layıdır. Hiçbir incelemeye tabi tutulmamış, ondan 
dolayıdır. 
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Hatta bunu şöyle de ifade edebiliriz. Her ne ka
dar bu maddeyle ilgisi yoksa dahi, 1 nci maddede şe
hirlerden şehirlere yapılan taşımacılıkta alınan hani 
bir vergi vardı, kabul ettiniz. Ne olacak? Bazı açık
gözler diyelim veya o şekilde 'kendilerini vergi ka
çırmak için hazırlayanlar diyelim, şehrin dışında gi
decekler bir kulübe kuracaklar bir köyde ve şehir 
taşımacılığında biletleri oradan saıtacaklar, belediye 
yine para allamayacak. Yani vatandaşı bilerek sah
tekârlığa davet etmiş oluyorsunuz. 

Bu, kanun tasarlısının iyi bir tetkik edilmeden 
buraya getirilmesinin ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıyı hazırlayan 
Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının hazıriadığıyla, Komisyondan çıkan ara
sında da farklar görmekteyiz. Sayın Hayrettin Uy
sal arkadaşımızın hazırlamış olduğu bu tasanda Em
lak Vergisinin % 50 nispetinde aydınlatma ve te
mizleme harçları alınır derken, komisyon bunu tam 
onan olarak ele almış bulunuyor. Alyrıoa teklifi ha
zırlayan arkadaşımızın hazırladığı kısmında olmayan, 
fakat komisyonda ilave edilen «Belediyeler ticari, 
sınai, zirai ve mesleki işletmeleri işletenlerin temizle
me ve aydınlatma harcı dışında bu harca tabi diğer 
emlake göre bu işleri için yapılan munzam hizmetin 
karşılığı olarak belediye meclislerinin bu munzam 
hizmete uygun şekilde düzenleyecekeri tarifeye göre 
'bir ücret alabilir» demektedir. 

Bu ne demektir? Muhterem arkadaşlarım, aşağı
da madde madde görüşülürken tekrar göreceğiz on
ları. Bir 'belediye düşünelim, bu belediyenin mücavir 
sahası var. Bu mücavir sahada yol yok, su yok, alt
yapıların, hizmetlerin hiçbir tanesi yapılmamış; ama 
bir belediye reisi gelecek, planına alacak orasını 
ve oraya hayali bir yol getirmek için karar alacak. O 
hayali yola göre yapılmayan, o hayalli yola göre o 
mücavir sahada bulunan bila istisna tarlalar, kaya
lıklar kıymet artışına tabi tutuldu diye gösterilecek 
rakamlar üzerinden, biraz sonra göreceğiz diğer 
maddelerde, % 20, % 40 nispetinde vergi alacaktı
nız ve ayrıca da belediye hizmteleri getirildi diye bu 
munzam aidat içerisinde neticesi ne olduğu belli ol
mayan, rakamının ne olduğu belli olmayan, o bele
diye reisinin ve belediye meclislerinin tamamiyle key
fine kalmış büyük rakamlarla o zavallı kayalıkların, 
taşların sahibi olan vatandaşı perişan edeceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
TURAN KOCAL (Devamla) — Topluyorum 

Sayın Başkanım. 

6 . 2 . 197$ O : 3 

Bu mudur vergi adaleti, fakir - fukaranın yanına 
da olmak? Ben Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adı
na bu tasarının, bu 2 nci maddenin de birtakım de
ğişikliklere tabi tutulması taraftarıyım ve Adalet 
Partili arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, siz karar
lısınız, bunu çıkaırftacaıksınız. Çıkartacaksınız ama 
çoğunuz da bu Meclisten yine milletin reyleriyle çı
kacaksınız. 

Hürmetlerimle. (MHP ve AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına buyurun 

Sayın Tüzün. 
SÜLEYMAN GENÇ (izmir) — Sayın Başkan, 

sataşma olduğuna dair bir yazı göndermiştim Sayın 
Başkanlığa, ne oldu efendim? 

BAŞKAN — Aldım efendim dileğinizi Sayın 
Genç. 

Buyurun Sayın Tüzün, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına. 

CHP GRUBU ADINA METİN TÜZÜN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanı
yorum ki bu Parlamentonun Belediye Gelirleri Ya
sasıyla ilgili sıkıntısı aslında Belediye Gelirleri Ya
sasından gelmiyor. Sıkıntı 1970 yılından bu yana bu 
Parlamentodan belediye veya kamu herhangi bir 
gelir kanununun, vergi kanununun geçmemiş olma
sından gelen bir sıkıntı. Esas mesele bu. Yani Fi
nansman kanunlarından sonra bu Parlamentodan bir 
gelir yasası çıkmış değildir. Sıkıntı buradan geliyor. 

Bir parlamentonun en büyük işlevlerinden birisi 
de, devletin gelirlerini sağlamaktır.. Eğer yasal hu
dutlar mevcut yasalarla ekonominin genel seviyesini 
izleyemiyorsa, nispet olarak da, yeni vergiler olarak 
da vergi konusuna girmek korkulacak, kaçılacak bir 
şey değilir. İnsanlar cesaretle bu konuya girerler, ce
saretle savunurlar, gereğinde cesaretle yaptıkları işin 
sonucunda bu Parlamentodan gidebilirler. 

İşte, erdem bunu göze alabilmektir; bunu göze 
ala ala doğrusunu yapabilmektir. Yoksa burada kal
ma pahasına, burada kalma hesabına Devletin yıp
ranmasına, yok olmasına neden olmak; sanırım ki 
erdemli bir davranış değildir. 

İşte bu Parlamentonun, bu Parlamentoda bu ver
gi yasalarına karşı çıkarken gözönüne aldığım hu
sus, 1970 yılından beri bu Parlamentoda ve bu Par
lamentonun oluşturduğu siyasi partilerin dayandık
ları kamuoyunda ben şuna ne hesap veririm, ben 
şuna ne derim politikasından öteye geçmiyor karşı çı
kışlar. 
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Bir madde şöyle düzenlenir, böyle düzenlenir. 
Yanlış düzenlenmiş olabilir. Doğrusunu getirirsiniz, 
doğrusunu yaparız. Bu da bir erdemdir. Yanlıştan 
dönmek de bir erdemdir: Ama siz bunu çıkaracak
sınız, bir gün gideceksiniz, şuna ne cevap vereceksi
niz, buna ne cevap vereceksiniz?.. îşte, gerçek doğ
ruluk budur: Ben bunları doğru yapıyorum. O gitti
ğim yörelerde bunun doğru olduğunu savunurum; 
ama, yine de giderim. Bunu göze alabiliyorsanız er
demli siyasetçisiniz, göze alamıyorsanız gündelik si
yasetçisiniz. Bunun ötesinde, bir başka tabir yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifin ikinci maddesi 
daha evvel de, bu Parlamentoya sunulmak üzere ha
zırlanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 1971 yılında, o 
mücavir alanları da içine alacak şekilde bir hazırlık 
yapılmıştı. Sayın Bakanın elinde Devlet arşivi vardır, 
sanırım ki açıklama yapar; ama, bildiğim kadarıyla 
Bu Parlamentoya gelip, tartışılmadı. Ama değerli 
arkadaşlarım, belediyelerin, özellikle giderlerini karşı
lamak için türlü gelire ihtiyacı vardır. «Temizlik ve 
aydınlatma gelirlerinden belediyeler bu kadar para 
harcıyorlar mı, harcamıyorlar mı?»' diye bir tartış
maya girmek doğru değildir, yanlıştır. Belediyenin 
hizmetleri, o 1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
saydığı 70 küsur benttir galiba, değil mi Sayın Ege? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — 119. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — 119, yanlış söy
lemişim. 119 husus, işte belediyenin bütün bu hizmet
leri, görevleri arasına girer. Öyle belediyelerimiz var
dır ki, mecbur olmadığı halde, yasal görevi olmadığı 
halde, sağlık sektörünün bir yükünü sırtlanmıştır, 
hastaneler dolayısıyla sırtlanmıştır. Artık, bilmem (x) 
belediyesi, bu hastaneye gelen insan bu şehrin vatan
daşı değildir diyemez, bunu deme hakkı kendisinde 
yok. Çünkü, kamu görevi yapan bir kuruluştur, va-

- tandaş oraya müracaat eder. Vatandaştan bir sağlık 
vergisi alıyor muyuz? Alamıyoruz. 

' AHMET SAYIN (Burdur) — Onu da alın, onu 
da. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Yavaş yavaş ca
nım, bir gün gelir onu da alırız. Eğer biraz mücavir 
alanlara sarkma gereğini duyuyorsak, bu, hizmetin 
de sarkmış olmasından ileri gelir. 

Bir hususu daha belirleyeyim, kendisi gerçi mü
racaat etti ama, Sayın İlgün burada konuşurken «Bu 
teklif Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının değil, Sü
leyman Genç ve arkadaşlarının teklifidir» diye beyan 
etti. Cumhuriyet Halk Partisinin çatısı altında Hay
rettin UysaFın da, Süleyman Genc'in de, bütün ar

kadaşlarımın da teklifi aynı espriyi taşır. Süleyman 
Genc'in teklifi de olsa, aynı şerefi paylaşırız, Hayret
tin Uysal'ın da olsa aynı şerefi paylaşırız; ama Sü
leyman Genc'in ismini, eğer sivri, tepki duyulacak 
isim olarak sunmak istiyorsanız, izninizle ben Sü
leyman Genc'in isminin arkasına kendi ismimi de 
ilave ederek, bu şerefi paylaşmak istiyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkanım, 

arkadaşım yeterli cevabı verdi, sataşmadan söz almak 
istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Tüzün'ün bu ko
nuşmasından sonra sanıyorum ki, bu önergenizi işle
me koymama gerek kalmadı, değil mi efendim? 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Arkadanım ye
terli cevabı verdi efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına yapılan gö

rüşmeler sonuçlandı. Kişisel olarak Sayın Ersoy'un, 
Sayın Aksakal'ın ve Sayın Bayraktar'ın söz istemi 
var. 

Sayın Ersoy, buyurunuz efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Bu madde ve bunu takip edecek maddelerle ilgili 

olarak bir genel giriş yaptıktan sonra, maddenin tah
liline girmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz kanun teklifinin 
tümü üzerinde, görüşmeler sırasında bir arkadaşımı
zın da bahsettiği gibi, bazı vergi kanunlarında de
ğişiklik yapılmasına dair bir kanun tasarısı Hükümet
ten geldi, gündemde yerini aldı. Bu kanun tasarısı 
içerisinde değişik konular, öğrendiğimize göre iki 
grupta toplanmak suretiyle, birisi 5237 sayılı Çele-
diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılması, bir 
diğeri de, diğer vergi kanunlarını kapsayan bir teklif 
halinde Sayın Uysal ve arkadaşları imzasıyla tekrar 
intikal ettirildi Yüce Meclise, Komisyona havale 
edildi. Bildiğiniz, hepimizin bildiği gibi, fevkalade 
bir süratle, kimsenin okuma fırsatı bulamadığı sürat
le geldi, buradan geçti, geçiyor. Ancak, burada bir 
hukuki durumla karşı karşıya kalacağımız zannında 
olduğum için, bu konuda arkadaşlarımı uyarmayı bir 
vazife saydım. 

Değerli arkadaşlarım, bu vergi kanunlarında, ya
ni, gündemde görüşülmekte olan vergi kanunların
daki bir kısım hükümlerin şu kanunla, diğer, geri ka
lanların da bir başka kanunla, kanun teklifiyle bu-
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fada görüşülmesi bahis konusu olacak. Diğer, gün
demde yerini almış bulunan kanun tasarısı ne olacak
tır; bunun akıbetini öğrenmek isterim. Bir başka ko
nu da, o kanun tasarısında yer alan ve sanıyorum ki, 
bundan sonra gelecek olan vergilerle ilgili kanun tek
lifinde de yer aldığını, gazetelerden öğrendiğime göre 
tahmin ettiğim 'bir husus, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda yer alan değişiklikle ilgilidir. Biliyorsu
nuz, bu yolda Adalet Partisi Bursa Milletvekili Sayın 
Kasım Önadım ve arkadaşlarının geçmiş yıllarda bü
yük, uzun bir kanun teklifi gelmiş, Plan Komisyo
nunda tetkik edilmişti: Bendeniz de hasbelkader bu 
kanun teklifinin raportörlüğünü yapmıştım, Plan Ko
misyonu üyesi olarak... Biliyorsunuz yine, hatırlaya
caktır arkadaşlarım, Yüce Meclisten bu teklif çıktı, 
Senatoya gitti, Senatoda bazı değişikliklerle tasdik 
edildi, uygun görüldü değişiklikler burada teker teker 
oylanmak suretiyle bütün maddeleri kesinleşti. Ancak 
bir maddesinde, yanılmıyorsam 46 ncı maddesinde 
(Hatırımda kaldığına göre, tabii bu kadar aceleye ge
tirilen bir konuda evden notları bulup getirmek, ge
rekli rakamları verebilmek biraz güç ama, hafızam 
beni yanıltmıyorsa 46 ncı madde olacak) o maddeyle 
ilgili tek bir oylaması kaldı, Karma Komisyondan gelen 
metnin değerli arkadaşlarım. Şimdi şu kanunun, yahut 
bu kanunun yerine bundan sonra yerine getireceğiniz 
vergi kanununu çıkardık; ondan üç gün, beş gün 
sonra da tek bir maddesinin oylaması yapılacak bir 
kanun teklifi, daha önce çıkmış olmasına rağmen 
geldi Yüce Heyetinize, daha sonra kanunlaştı, sonra
dan bir kanun numarası aldı; bunun akibeti ne ola
caktır; o çıktığı takdirde şu çıkarmak istediğimiz ka
nunların akibeti ne olacaktır?.. Yine aynı kanunda, 
yani, bundan sonra geleceğini-gazetelerden okuduğu
muz. (Çok değerli Başkanım, konudan biraz ayrılır 
gibi-görünüyorum ama, müsaade ederseniz bu ak
saklıkları gidermede herhalde Yüce Meclisin menfaati 
vardır, onun için temas ediyorum, müsaadenizi rica 
ediyorum)... 

BAŞKAN — Buyurunuz, buyurunuz; yalnız va
kit doluyor, o kadar. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Eğer bir iki da
kika lütfederseniz, bir iki uyarıda bulunmak isterim. 

İşletme Vergisinde değişiklik yapan bir teklif de 
bendenizden gelmişti. Bu da yine Genel Kuruldan 
çıktı, Senatoya gitti. Ufak bir değişiklikle geri geldi; 
o değişikliği de Yüce Meclis benimsedi; bir tek mad
desinin oylaması kaldı. Bu oylamayla, yakında ke
sinleşecek olan bu kanun teklifinin de, eğer demin 

bahsetmeye çalıştığım, Hayrettin Uysal Bey arkadaşı
mın arkadaşlarıyla beraber vermiş oldukları kanun 
teklifinden sonra gelmesi halinde, sonra oylanması 
halinde, acaba bu çelişkiyi nasıl önleyeceğiz, bunla
rı çok iyi düşünmek lazımdır değerli arkadaşlarım. 
Ancak, bütün herşeye rağmen bir hay-huydur gidi
yor, mutlaka biz bu' kanunları çıkaracağız, onlar ne 
olursa olsun deniyorsa, onun üzerinde durmuyorum; 
maddenin esasına geçmeye çalışıyorum müsaadeniz
le... 

BAŞKAN — Maddenin esasına şimdi mi geçi
yorsunuz Sayın Ersoy?.. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Evet Sayın Balka
nım, eğer vaktim kaldıysa... 

BAŞKAN — Mâalesef efendim, geçti bile vakti
niz, hoşgörün lütfen. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Bir iki dakika 
hoşgörürseniz Sayın Başkanım, 1 nci maddede söz 
aldığım halde... 

BAŞKAN — Bir dakika mümkün efendim; halen 
bir dakikanız geçmiş durumda. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Efendim, bir iki 
dakikanızı rica edeyim Sayın Başkan,. 

Efendim, mücavir sahaların niçin yapıldığını, niye 
yapıldığını İmar Nizamnamesi gayet açık hükme bağ
lamıştır, İmar Kanununun 47 nci maddesine paralel 
olarak 46 ncı maddede... Mücavir sahalar belediye 
hizmetlerinin görülmesi veya görülmemesi için yapıl
mıştır, tespit edilmiştir. Bir belediye hududu içerisin
deki imar nizamını bozmamak için, hiçbir hizmet 
görmemek, hiçbir ruhsat verilmemek, hiçbir inşaat 
yaptırılmamak, hiçbir şekilde gayrimenkulu değer
lendirmemek üzere mücavir saha tespit edilir. Siz 
geleceksiniz bu maddeye göre, mücavir sahalarda top-
yekûn vergi alalım diye Emlak Vergisinin miktarı 
kadar büyük şehirlerde gerekirse % 100'de artırmak 
suretiyle 2 misli ka'dar... 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Siz bu işi iyi 
bilirsiniz Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Sayın Genç mü
saade buyurun. Eğer istifade edeceğimiz bir şey var
sa, lütfedin konuşun, aydınlanırız. Hakikat budur 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, süreniz geçti, buyuru
nuz efendim. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Değerli arkadaş
lar, bu gayrimenkule, sizin tabirinizle bu taşınmaz 
mala hiçbir şey yaptırmayacaksınız, ama aydınlatma 
ve temizleme harcı alacaksınız. Bu mümkün değildir 
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değerli arkadaşlar. Kaldı ki, bundan sonra görüşece
ğimizi sandığım kanun teklifinizde büyük ölçüde ar
tıyor Emlâk Vergisi. Emlâk Vergisinin miktarı artı
yor, % 100'ü kadar da aydınlatma resmi, temizleme 
vergisi tahakkuk ettireceksiniz, harcı tahakkuk etti
receksiniz. Bu yetmiyormuş gibi nüfusu 300 bini aşan 
şehirlerde bir on misli kadar, yani % 200 olacak
tır, vergi tahakkuk ettireceksiniz. Bunları mantıkla 
demeyim de kanun tekniğiyle, kanun anlayışıyla ve 
hakkaniyetle bağdaştırmak bir yerde mümkün değil. 
Kaldı ki, değerli arkadaşlarım, demin arkadaşlarım
dan pek çoğunun temas buyurdukları gibi, hizmet gö-
türülmeyen bir-yerden nasıl karşılığını alacaksınız? 
Bu bir hizmet karşılığı ise hizmeti yapacaksanız, ay
dınlık vereceksiniz. Bugün Ankara'nın sokakları gibi 
karanlık yerlerde oturmayacak bunlar. Zifiri karan
lıkta oturacak - çünkü cereyan vermeyeceksiniz -
ondan aydınlatma resmi alacaksınız; temizleme yap
mayacaksınız, temizleme yapmayacaksınız, temizleme 
hizmeti karşısında para alacaksınız... Bunlar müm
kün değildir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, rica edeyim lütfen bi
tiriniz. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Çok az kaldı 
efendim. 

Bu nispet çoktur, bu nispet isabetsizdir. Bu vergi 
bazı yerlerde isabetsizdir. Kaldı ki, demin bir arka
daşımın da temas ettiği gibi, belediye meclislerine 
tarife yapma yetkisi veren son fıkra da Anayasa 
muvacehesinde tetkike değer bir konudur. Çünkü 
Anayasa buna benzer birkaç maddeyi de iptal etmiş
tir. Anayasaya aykırı görmüştür. Vergi, resim ve 
harçlar kanunla konur ve miktarı bildirilir. Burada 
mükerreren aynı işten dolayı vergi alınır görünüyor. 
Haddizatında, bir misal vermek lazım gelirse, bele
diyeler bu kabil bir yardıma muhtaçtırlar. Hiçbir za
man Hilton Otelinin sabahtan akşama kadar atılan 
çöplerini bir belediyenin kaldırması düşünülemez. 
Ama bugün almış olduğu para yapmış olduğu hiz
metin belki 1/10'u, 1/20'si belki % l'idir. Bu konu
da sadece söylemek istiyorum. Bunu düzeltmek lazım
dır, ama böyle değil, Anayasaya aykırı olarak değil. 
Bir konuya daha çok kısa olarak temas etmek isti
yorum, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, rica ediyorum, benim 
imkânım kalmadı. Süreniz geçti, 5 dakikaya 5 dakika 
daha ilave edemem ki efendim. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Sabrınız kalmadıy
sa bırakmaya hazırım. 

BAŞKAN — Hayır, sabır meselesi değil ki Sayın 
Ersoy. Benim sabır meselem olsa kolay, biz sabırlıyız 
görüyorsunuz, 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Bir iki cümle daha 
söyleyeceğim, bitecek efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen bitirin efen
dim. Bitirin lütfen. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Çok değerli arka- . 
daşlarım, bir de bu kanunun dili üzerinde durmak la
zım gelir. Gerçekten 'bir kanunu değiştiren 'bir başka 
kanunda aynı dili kullanmak lazımdır ama, değişik 
kelimeleri kullanmak suretiyle bir yerde çok süper ye
ni kelime, bir yerde çok eski kelime kullanmak sure
tiyle kanunun dilini de kuşa çevirmek mümkün değil
dir. Burada «Munzam hizmet» in yanı sıra «Mücavir 
alanlar» diyoruz, «Mücavir alan» yoktur muhterem 
arkadaşlarım, «Mücavir saha»1 vardır. «Mücavir alan» 
tabiri yoktur mevzuatımızda. Bunların değiştirilmesi 
lazım gelir. İşte bunları değiştirmek için... 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, sözünüzü keseceğim 
efendim. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — ... Bu kanunu dü
zeltmek için, maddenin komisyonca geri alınmasını ve 
kısa zamanda düzeltilmesini saygılarımla arz ederim 
efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy, Sa
yın Aksakal buyurunuz efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

1 yıldır müşahade ediyoruz, önce ceza yasaları ge
liyor, infaz yasaları geliyor, ateşli silah yasaları ge
liyor, komisyonlarda konuşuluyor; arkadan bir de 
bakıyorsunuz bakanlık, iktidar mensupları diyorlar 
ki; «Yahu bunun bir eksiği var, bunu geri alalım, 
bir düzeltelim.» Üç ay sonra bakıyorsunuz, cezalar 
arttı, ne bileyim şekiller değişti. Sonra bir tedbir tasa
rdan geliyor; «•Efendim, şurada bir tedbir aldık.» 
Aradan bir ay geçiyor, bir tedbir daha. Ama, başta 
denmişti ki; «Hiç tedbire de lüzum yok, kanuna da 
lüzum yok. Biz cezada bunlara böyle alışıp hemhal 
olduğumuz bir sırada, hukuk sahasına yöneldik, bir 
vergi tasarısı, mahut, Türk siyasi tarihline öyle geçe
cek, büyük bir vergi tasarısı geliyor; iki yüz küsur 
maddeyi değişjttren, yüz altmış küsur maddeli bir ka
nun geliyor; bakıyoruz, vatandaşın ceketinin düğme
sinden ayakkabısına kadar her tarafa vergi salıyor. 
Bunun altından nasıl kalkarız diye düşünürken, bir
kaç ay sonra bir tane daha geliyor. Bakıyoruz, me
ğer o ne kadar yanlışmış... 
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Aklımdan ister istemez şu sual geçiyor : 27 yıllık 
muhalefette sayın iktidar, bir gün iktidar olurum di
ye bir hazırlık içinde bulunamadı mı? Bu zikzak kar
şısında bu suali sorma hakkını görüyorum kendimde. 

Şimdi, şu kanun da böyle. Arkadaşlar, acele ede
lim, bu akşam bu kanunu bir şekle sokalım, yarın de
ğişik gelir bu kanun, elinizi acele tuftun; ben bundan 
endişeliyim. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Haklısın 
vallaha haklisin; Maliye Bakanı bile dinlemiyor bak
sana.., 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Öy
le rijit mülkiyet taraftarı olarak konuşmayacağıim, ki
şisel görüşümü ifade ediyorum. 

Ama beyler, emlâk, yani şu taşınmaz mal (neme-
nem şeyse) ile ilgili bir inceleyiniz, göreceksiniz kaç 
türlü vergi var. Bu mübareğin yakasında madalya1 

takacak bir yer kalmamıştır, sahibine yük haline gel
miştir taşınmaz mal mülkiyeti Türkiye'de. Aklıma ge
len bir kaç tanesi var. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Taşınmaz ma
lı olmayanlara devretsin, yük-haline gelmişse satsın. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Bir malik göstersen... Zaten 3 ncü maddeyi konuşur
ken orada bir hüküm var; bunu emreden bir hükülm 
var, onu konuştuğum zaman göreceksiniz, çok güzel 
bir hüküm var. 

Emlak Vergisi ödüyorsunuz, alıp satarken deği
şik yine bir harç ödüyorsunuz; ayrıca inşaat yapa
caksınız ruhsat için ödüyorsunuz, değerleme için ödü
yorsunuz, temizleme, aydınlatma için ödüyorsunuz; 
malzemesine İşletme Vergisi Ödüyorsunuz, Gider Ver
gisi ödüyorsunuz; daha aklına bir şey gelirse onu da 
bu fırsattan yararlanarak yazın oraya. 

HALİT EVLİYA (Kahramanmaraş) — Ver de 
kurtul, ver de kurtulalım. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Da
ha da gider beyefendi, kurcalarsanız yirmiyi buluyo
rum ben. 

Şimdi, belediyelere büyük kaynak transferi peşin
deyiz. Dönüyorum işin demin arz ettiğim rayına. Ak
lıma geliyor, iktidar mensupları dikkatle bunu taküp 
ederseniz, umarım nizam sağlamlaşır. Belediyeye talh-
sis edilen kadroların da bu durumda Maliye Bakan
lığının kontrolüne verilmesi lazım gelir. Bütçelerin ge
nellik prensibini madem bozuyoruz, madem belli sa
halardaki gelirleri toplayıp belli eller'de özel biçimde 
harcama yolunu açıyoruz (Geçen sene Adalet Bakanlı
ğına çok büyük miktarda bir para transferi yapıl-
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mistir cezaevleri inşaatı için; bütçeden çıkarılmış, dö
ner sermayeye aktarılmış cezaevleri için tahsil harç
larından, şundan bundan gelen bir para; bu sefer de 
belediyelere aktarıyoruz büyük bir para.), bütçelerin 
genellik prensibini madem bozuyoruz; öyleyse, Maliye 
Bakanlığına kadroları kontrol imkânını sağlayalım. 
Bu paraların belediyelerin elinde ne türlü kullanılaca
ğını ben endişe ile takip ediyorum. Sayın Metin Tüzün 
çok güzel bir şey dediler : «Erdem odur ki, sonunda 
ben buradan gider miyim kalır mıyım düşünmezsiniz, 
atarsınız adımınızı.» Ama, aıkasındain bir şey de ben 
diyorum : Burada attığımız adımları, kim adına, attı
ğımıza çok dikkat etmemiz lazım. Halkın ne diyece
ğini düşünmeyen politikacıyı anlamak mümkün de
ğildir, onu da anlamanız lazım gelir. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisinin eskiden beri 
kendini kurtaramadığı bir huyu Vardır : Halk bilmez 
ben bilirim... Halka rağmen halkçılık. Şu kürsüde 
edebiyatı yapılmaya başlandı şimdilik. Halka rağmen 
halkçılık ile yaşamakta olduğumuz rejimi bağdaştır
mak mümkün değildir. Halk, yanlış bilir, iyi bilir; 
ama kendini yönetecekleri iyi seçer, kötü seçer; ken
dine layık olanı seçer ve idare ettirir. Halka rağmen 
halkçılığa varacak kadar erdemli olma hakkını hiç
bir politikacıda görmüyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Aksakal, 
belediye reisleri tavandan geldi. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Bi

tiriyorum Sayın Başkan, sizi ben üzmek istemem. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Şimdi, bu maddede görüşülen, temizleme ve aydın
latma vergisi konusudur, arkadaşlarım değindiler bu
na. Elinizi çok sert tuttunuz; Emlak Vergisinden be
lediyeye ayırdığınız paylarla da bunu yan yana koy
duğunuz zaman, çok büyük bir para, demim 200 lira
nın 175ri dedim. Eğer, Hükümet yetkisini kullanırsa 
300 liranın 25 lirası Hazineye, 275 lirası belediyeye 
gider. Ölçüyü kaçırıyoruz. 

Bir yerde söyledim; bir gemide yolculuk yaparken, 
bir el diyor ki; «Ey yolcular! Biriniz bu tarafa biri
niz bu tarafa, fırtına var, denge bozuk; şöyle bir da
ğdın da dengeli gidelim.» Bir türlü iki tarafa dağıta
mıyoruz; ya bu tarafa, ya bu tarafa. Bu gemiye bu 
kadar yalpa yaptırmayalım; batırırsak cümlemiz bir
den boğuluruz, dikkatli olmak lazım gelir. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
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Değerli arkadaşlarım, 2 nci madde üzerindeki gö
rüşmeler sonuçlanmıştır. (AP sıralarından «Sorular 
var» sesleri) Alayım efendim soru sormak isteyen de
ğerli arkadaşlarımızı. 

Sayın Ak, Sayın Boz, Sayın Çatalbaş, Sayın Ab-
basoğlu, Sayın Başoğlu, Sayın Oral, Sayın Toptan, 
Sayın Dalkıran, Sayın îlgün, Sayın Hun, Sayın Bay
raktar, Sayın Kocal, Sayın Irmak, Sayın Battal. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Ak, buyurunuz efendim. 
ALt AK (İçel) — Sayın Başkan, müzakeresine de

vam edilmekte olan 2 nci maddede geçen mücavir 
alanlarda henüz hizmet gitmemiş mahaller için de 
harç alınacak mıdır? Şayet alınacaksa, hizmet gitme
den alınan bu harç, haraç mahiyetinde değil midir? 
Ve bunun adaletle ve hakkaniyetle izahı mümkün 
müdür? 

2. Keza, mezkûr mücavir alanlara gidecek hiz
met için sabit ve standart ölçü nedıir? Mesela, te
mizleme midir, aydınlatma mıdır veya her ikisi mi
dir? Mücavir saha gayri meskûn ise, bu harcın hatı
rı için aydınlatma veya temizlemenin manası acaba 
ne olur? 

3. 1 nci maddede geçen, yük ve yolcu taşıma 
ücretlerine eklenen payların, tahakkuk edişinden 15 
gün sonra alınması gibi bir esasa bağlandığı halde, 
2 nci maddede geçen temizleme ve aydınlatma harcı 
niçin altı ay gibi uzun bir zamanda tahsil edilecektir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, tek tek mi yanıtlarsınız? Yazılı 

mümkün, birlikte cevaplamanız mümkün efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Efendim, hepsini birlikte 
cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Birlikte cevaplayacaksınız. 
Sayın Çatalbaş, buyurunuz. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkanım, Sayın Bakandan cevaplandırılmasını istir
ham ettiğim konu şu : Benim teşhislerime göre Tür-
kiyemizde illerde, ilçelerde ve bucaklarda 380 veya 
390 fabrika var. Şimdi bu fabrikalarımızda bir ay
dınlatma elektriği, bir de enerji, sanayi elektriği var. 

Buradaki maddede bir genelleme içinde konuyu 
görmekteyiz. Ayrı bir yasa düzenlenmesi var mı? 
Gene bu dediğimiz fabrikaların bir çok lojmanları 
var. Bu lojmanlarda da aydınlatma elektriği yanmak
ta. Yine bu fabrikaların bulunduğu nahiye, il, ilçe, 
bucaklarda oturan bir çok kimseler var. Onlara da „ 
aynı belediyelerden, enerji üretimi yapan ünitelerden 
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elektrik verilmektedir. Hepsi aynı madde içinde ve 
bu oran dahilinde mi resme tabi olacaktır? Yoksa 
ayrı bir yasa, ayrı bir madde değişikliği getirilecek 
midir? Bunu istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Sayın Topuz. 
ÎBRAHÎM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

görüşülmekte olan teklife göre,- mücavir sahalardaki 
emlaklerde temizlik ve aydınlatma vergisinin alınma
sı esası kabul edildiğine göre, mücavir saha tespitleri 
belediye meclislerinin keyfi kararlarına mı bırakıla
caktır? 

Mücavir sahalarda bulunan daha düşük emlak
lerde, daha düşük bir vergi nispeti alınması düşünü
lüyor mu? 

Suallerimin cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN —: Maddeden anlaşılıyor gibi; ama 

soralım, peki efendim. 
Sayın Abbasoğlu. 
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Efendim, 

Anadolu'nun çeşitli yörelerine dağılmış çok sayıda 
belediye mevcut. Bu belediyeler arasında yolu olma
yan, suyu olmayan, ışığı olmayan hatta temizlik ya
pacak bir çöpçüsü bulunmayan belediyeler vardır. 

ÎSMAlL AKIN (Afyonkarahisar) — Çok az var. 
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Özellikle 

temizlik faaliyeti götüren ve aydınlatıcı bir kaynağı 
bulunmayan belediyeler var. Acaba bu belediyelerden 
de temizleme ve aydınlanma vergisi alınacak mıdır? 
Alınacaksa bu tutum hakkaniyetle bağdaşır mı? 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Ba

kandan iki sualim olacak. 
Nüfusu 300 bini aşan yerlerde çalışan, yaşayan 

vatandaşlarımızdan temizleme ve aydınlatma için pa
ra alınacağı bu teklifte Bakanlar Kuruluna yetki ola
rak verilmiştir. 

Şimdi 150 bin nüfuslu bir yerde yaşayan vatan
daşın vereceği temizleme parasıyla, 2 995 bin kişinin 
yaşadığı yer aynı. 300 bini aştığında iki misli oluyor. 
Bunun belediyelere katkısı ne olacak? 300 binden 
aşağı yerlerde bulunan vatandaşlarla, 300 bini geçen 
yerlerdeki vatandaşlarımıza belediye ek bir hizmet 
getirecek midir ki, fazla ücret alacaktır? Bunun ada
lete, sosyal adalete uygunluğu neresindedir? 

İkincisi : İşyerleri için belediye meclisleri munzam 
bir ücret alacaklardır. Bu munzam ücretin karşılı
ğında ne türlü hizmet vereceklerdir? Belediye mec
lisleri neyi ölçü alacaklardır? 
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Bu konulan Sayın Bakandan öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Başoğlu. 
Buyurunuz Sayın Oral. 
SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, bu

gün görüşmekte olduğumuz teklifin Bütçe Komisyo
nunda görüşülmesi sırasında temizleme ve aydınlatma 
vergisinde getirilen yeni düzenleme ile 4 veya 4,5 mil
yar civarında ek bir gelir beklendiği ifade edilmiştir. 
Hükümet adına o gün müzakereleri izleyen Yerel Yö
netim Bakanı açıkladılar. Ancak, o günkü resmi ifa
de ile temizleme ve aydınlatma harcının nispetinin 
Emlak Vergisinin % 50'si kadarı idi. Bütçe Komis
yonunda bu ı% 50 nispet % 100 olarak geçti, hatta 
nüfusu 300 bini aşan şehirlerde bunun bir misli daha 
Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabileceği hüküm al
tına alınmıştı. 

Şimdi bu 4 - 4,5 milyarlık ek yük acaba bugün 
ne olarak düşünülmektedir? Yani 9 milyar mı oluyor 
yoksa 4,5 milyar mı oluyor? Çünkü genel rakam dün 
bir basın toplantısında yine 14 milyar olarak bildiril
miştir. Oysa bütçe müzakerelerinde bunun 14,8 oldu
ğu söylenmişti. Ama bu değişikliğe rağmen Komisyo
nun İkinci Başkanı bunu 14 olarak ifade etti, 4 müdür 
9 mudur onu öğrenmek istiyorum. 

İkinci Konu : Emlak Vergisi baz alınarak tahsil 
edilme cihetine gidilen temizleme ve aydınlatma ver
gisi Emlak Vergisinin j % 100'üne hatta ı% 200'üne, 
yani bir baza göre alınacak bir vergi yükünün başka 
vergi mükellefiyetinin bir başka bölümünde bazın 
iki misline çıkartan bir resim veya harç uygulamada 
var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurunuz Sayın 
Toptan. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, teklifin 2 nci maddesinde 300 bini tespit eder
ken esas alman baz nedir? Niye 100 bin değil, niye 
500 bin değil? Öğrenmek istediğim hususlardan bir 
tanesi bu. 

İkincisi : Efendim, temizleme ve aydınlatma har
cının bina ve arsa maliklerinden alınması esas almı
yor. Ama uygulamada görülecektir ki, bu harç her 
halükârda kiracılara intikal ettirilecektir. 

Acaba Bakanlık, maliklerden alınacak bu harcın 
kiracılara intikal etmemesi için bir tedbir düşünüyor 
mu? 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Dalkıran, 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, vasıtanızla Sayın Bakandan şunları sormak 
istiyorum. 

Belediyelerde üç hudut vardır, Bunlar; belediye 
hududu, imar hududu, iskân hudududur. Bunun ya
nında da bu sahalar içlinde kısıtlı sahalar vardır, kul
lanamaz vatandaş yeşil saha okul sahası, ammeye 
tahsis edilen sahalar vardır. Temizleme ve aydınlat
ma vergisinde bunlar aynı resme mi tabi olacaklar, 
yoksa daha evvelden d*î muayyen hizmet gören be
lediyelere ait olan sahalarda binde 4 olan arsa be
delleri binde 2'ye indirilmişti, bu haklar bu kanunda 
da tanınacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Sayın llgün, buyurun. _ 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

görüşmekte olduğumuz Belediye Gelirleri teklifinin 
2 nci maddesinde, «Belediye sınırları ve mücavir 
alanları içinde bulunan ve Emlak Vergisi Kanunu 
kapsamına giren bina ve arsalar istisna ve muaflıklar 
dikkate alındıktan sonra» diyor. 

Kanun yapıcı olan Yüce Meclis ve bu kanuna 
rey verecek olan parlamenter arkadaşlarım bu istis
na ve muaflıkların neler olduklarını burada bilmek 
mecburiyetindedirler. 

İstisna ve muaflıklar içerisine hangi tip binalar, 
hangi tip yapılar ve neler girmektedir? 

Burada kânunda açıklık yoktur, rey verecek ar
kadaşlar ve bizler bu istisnaların neler olduğunun 
Sayın Bakan tarafından açıklanmasını talep etmek
teyiz. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın llgün. 
Sayın Hun, buyurunuz efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, ha
len görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad
desinde «Aydınlatma ve temizlik» vergisi olarak tarh 
ve tahakkuk ettirilen bina ve arsa vergisinin eşit ola
rak uygulanacağı hususu ifade ediliyor. Boş olan 
arsa, acaba direkt getirilerek tenvirata rnı tabi tutu
lacak, aydınlatılacak mı veya bu boş arsada temizlik 
parası nasıl tahakkuk ettirilecek? 

Esasında, binalar iskân edildiğinde insanlar otu
rur, belediye hizmetlerinden istifade edecek tarzda 
tenvirat ve temizlikten istifade etmeleri ve vergi öde
meleri tabiidir. Ama boş arsalarda hangi yoldan ver
gi alınacağına aklım ermemektedir. 

2. Belediyeler için yapılacak olan ve özellikle 
tarh ve tahsilat için uğraşacak vergi daireleri, bu tarh 
ve tahsilatlar için özel olarak para alacaklar mı dev-
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let adına? Çünkü devletin memuru belediye adına 
özel olarak bu işi görecektir. 

3. Gelişen ve sanayileşen ve Ankaramızda kuş
ların ölmesine vesile olan ve zaman içinde de ülke
nin muhtelif yerlerinde gözükecek olan hava kirliliği 
konusunda bu tahsilattan da sarf yapılacak mı? 

4. Türkiye'nin muhtelif yörelerinde küçük kasa
ba ve belediye teşkilatı olan yerlerde mevsimlik gö
çer ailelerin yerleştikleri zaman, acaba bunlar, bu 
yerleşim yerlerinde tenvirat ve tanzifat parası öde
yecekler mi? Nasıl tahsilat yapılacaktır? 

5. Bir üçüncü şahsın arsası üzerine gecekondu 
iskân eden bir şahıs acaba bu gecekondunun tenvi
ratını ve temizliğini mi ödeyecek, yoksa esas arsa sa
hibi tarafındanmı tenvirat ve temizlik parası ödene
cektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Hun. 
Sayın Bayraktar buyurun efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

temizleme ve aydınlatma vergisi olarak tahsil edile
cek olan paranın ne miktarı cari giderlere harcana
caktır? 

... İstanbul, İzmir ve Ankara belediyelerinde cari 
harcama olarak ödenen para miktarı nedir? 

BAŞKAN — Bunu sormuyorum. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yine üçüncü 

bir soru : 1971 yılında sözkonusu olan 3 büyük ilin 
belediyelerinde ödenmekte olan cari giderler ne mik
tardır, şimdi ne miktara baliğ olmuştur? 

Diğer bir konu... 
BAŞKAN — Bunu da sormuyorum Sayın Bay

raktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yine bir soru : 
1971 yılında sözkonusu belediyelerde ne miktar 

personel çalışmaktaydı. Personele ödenen ücret ne
dir ve şimdi sözkonusu belediyelerdeki personel ade
di nedir, ödenen personel giderleri ne miktarı bul
muştur? 

BAŞKAN — Bunu da sormuyorum Sayın Bay
raktar. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kim sormu
yor? Bir para sarf edilecek Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben sormuyorum ben. Ben sormu
yorum, soru kabul etmiyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Para sarf edi
lecek, sarfı gösterilecek. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar izah edeyim ister
seniz. Zaten zaman doldurmaya çalışıyoruz bazan. 

Bir istatistiki bilgi... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Bakanın 
yazılı olarak cevap vermesini istiyorum.. 

BAŞKAN — ... Efendim rica ediyorum. Ben sizi 
dinledim Sayın Bayraktar. İstatistiki bir bilgiyi bir 
sayın üye istatistikten öğrenebilecekse veya tatkikle 
öğrenebilecekse soru olarak sordurmuyoruz. 

Evet Sayın Kocal. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan Sa

yın Bakandan öğrenmek istediğim sorularım şunlardır: 

1. Hali hazırda emlak vergilerinden belediye pa
yı olarak 1978 yılında toplanan vergi ne kadardır? 
Bunu öğrenmekteki maksadım istatistiki bilgi değil
dir. 

2 nci sorum: Bu maddede aydınlatma ve temizleme 
ücretlerinin vergi daireleri tarafından toplanacağı ön
görüldüğüne göre, acaba Maliye Bakanlığı vergi gelir
leri olarak mı nitelendirecektir, yoksa vergi gelirle
rinden mi sayacaktır? 

Bunun cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
3 ncü sorum da aydınlatma ve. temizletme harç

larının miktarını öğrenebilme anlamındadır. Şöyle ki 
'Türkiye'de hali hazırda nüfusu 300 bini aşan kaç tane 
belediye vardır, gelirlerinin miktarını öğrenebilmek 
için. 

BAŞKAN — Bunu sormuyorum efendim. 

TURAN KOCAL (Devamla) — 4 ncü sorum : 
Türkiye'de konuşmamda da ifade etmiştim, belediye 
sınırları olarak bir birine komşu bitiişmiş belediye 
miktarı ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Irmak. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, şu 

sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum: 
1. Arsalara hizmet götürülmesi, aydınlatılması, 

temizlenmesi bahis konusu olmadığına göre, arsalar
dan bu tür harç alınmasının sebebi nedir? •• 

2. Aydınlatma ve temizleme harcı Emlak Vergi
si miktarınca alınacağı esası nereden çıkmıştır? Bir 
tahminden mi ibarettir? Neden Emlak Vergisinin % 
100'ü oranındadır da daha düşük veya daha yüksek 
oranda değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

aşağıdaki sorularımı Sayın Maliye Bakanının cevap
laması ricasıyla arz ediyorum : 
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1. Emlak Vergisi Kanunu ile Türkiye'de alı
nan vergi miktarı nedir? 

2. Bu miktarın yüzde kaçı halen belediyelere ve
rilmektedir? Bu miktarın Türk lirası olarak karşılığı 
ne kadardır? Kesin rakam olmasa bile yaklaşık ra-
kaimlar da olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın Balkan, sorular bitti efendim. İster yazılı 

ister sözlü yanıt verebilirsiniz. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sorular 
hayli uzadı. Bunların eevaplandınlması da takdir bu
yurursunuz uzun zaman alacak. Bu nedenle genel ar
zuya uyarak yazılı cevap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplayacaksınız. Teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, maddeye ilişkin önergeler 
var. Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum efen
dim. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Yazılı ne 
zaman cevap verecek Sayın Başkan? Cevabını alaca
ğız ki oyumuzu kullanalım. 

BAŞKAN — Efendim, bu İçtüzüksel bir hak. 
Sayın Nizamoğlu, bu İçtüzüğün hükümete verdiği bir' 
hak. Sayın üyelerin soru sorma haifckı gibi cevap ver
me hakkını da yazılı veya sözlü olarak hükümete 
veriyor efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasanın 9 ncu 

maddeye aşağıdaki şekilde bir fıkra eklenmesini arz 
Ve teklif ederiz. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki Be
lediye İmar Planları gereğince üzerinde tasarruf haik-
kı bulunmayan arsaları temizletme ve aydınlatma 
harcına tabi değildir. 

Gümüşhane Bolu 
Mehmet Çatalbaş Müfit Bayraktar 
Kahramanmaraş Bursa 

Mehmet Şerefoğlu Ali Elverdi 
Manisa Denizli 

Sümer Oral Mustafa Kemal Aykurt 
Kars Ağrı 

Hidayet Çelebi Mikâil Aydemir 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad
desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının sonuna (bu harç 
hizmetin fiilen yapılması halinde tahsil olunur.) cüm
lesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe: Uygulamada fiilen hizmet yapılmadığı 
halde harcın tahsil edilmesi harç prensiplerine uygun 
düşmez. 

Bursa Manisa 
Ali Elverdi Sümer Oral 

Denizli Bolu 
Mustafa Kemal Aykurt Müfit Bayraktar 

Ankara Ağrı 
Mustafa Başoğlu Mikâil Aydemir 

Adana Zonguldak 
Mehmet Halit Dağlı Koksal Toptan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasındaki/(faaliyet bölge
si) kelimelerinin madde metninden çıkarılarak yerine 
(görev alanı) kelimelerinin ikamesini arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçe: Faaliyet bölgesi deyimi kanun tekniği
ne uygun değildir. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Ağrı 
Mikâil Aydemir 

Adana 
M. Halit Dağlı 

Manisa 
Sümer Oral 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının sonundaki (tahsil 
olunur) ifadesinin yerine (ödenir) ibaresinin konul
masını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe: Metinde tahsil olunan ifadesi yerine 
ödenir ifadesi kullanılması, teklifin genel ifade yapı
sına daha uygun düşecektir. 

Manisa 
Sümer Oral 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Ank?.ra 
Mustafa Başoğlu 

Adana 
Mehmet Halit Dağlı 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Zonguldak 
Köksaİ Toptan 

Ağrı 
Mikâil Aydemir 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Emlâk vergisi mükellefleri bu harcın da mükel
lefidir. Harç, emlâk vergisi ile birlikte yetkili vergi 
dairesince tarh, tahakkuk ve tahsil edilir.» 

Gerekçe: Metinde gereği olmadığı halde yazıl
mış bazı mükerrer ifadeler mevcuttur. Bu ifadelerin 
metinden çıkartılması uygun olacaktır. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Ankara. 
Mustafa Başoğlu 

Ağrı 
M i kail Aydemir 

Manisa 
Sümer Oral 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Adana 
Mehmet Halit Dağlı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasındaki (arsalar) keli
mesinin madde metninden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Gerekçe : 
Mücavir alanlar 'köylere kadar uzanmakta oldu

ğu için köylünün arsasının dolaylı olarak vergilendi
rilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Manisa 
Sümer Oral 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Adana 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Ağrı 
Mikâil Aydemir 

Halit Dağlı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasındaki (% 100) oranı
nın tekliften çıkarılarak yerine (belediye hudutları 

içindeki bina ve arsalar için % 15'i, mücavir saha
daki binalar için '% 5) ibaresinin ikamesini arz ve 
teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Şehir içindeki binalar ile mücavir saha içindeki 

binaların aynı oranda borca tabi tutulması vergi ada
leti prensiplerine aykırıdır. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Ağrı 
Mikâil Aydemir 

Manisa 
Sümer Oral 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Zonguldak 
Koksal ToDtan 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasındaki (% 100) oranı
nın (% 15) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Gerekçe : 
Kanun teklifinde öngörülen borcun nispeti fev

kalade yüksek tutulmuş olup, fakir vatandaşı ezecek 
niteliktedir. Bu nedenle nispetin ödenebilir makul 
bir düzeye indirilmesi gerekir. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Adana 
Halit Dağlı 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Manisa 
Sümer Oral 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Ağrı 
Mikâil Aydemir 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasındaki (ve mücavir 
alanları) tabirinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Gerekçe : 
Uygulamada mücavir alanlar köylere kadar uzan

makta ve bu yöreler belediye hizmeti görememekte-
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dir. Hizmet göremeyen bu yerlerin harca tabi tutul
ması adil bir tutum olamaz. 

Denizli Bursa 
Mustafa Kemal Aykurt Ali Elverdi 

Zonguldak Kahramanmaraş 
Koksal Toptan Mehmet Şerefoğlu 

Manisa Bolu 
Sümer Oral Müfit Bayraktar 

Ağrı Adana 
Mikâil Aydemir Halit Dağlı 

Konya 
Aydın Menderes 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil için 

verilmiş olan kanun teklifinin aşağıda arz ve teklif 
edeceğimiz sebeplerle reddedilmesini düşünmekteyiz. 

Madde 9. — Temizleme ve aydınlatma resmi 
Mevzu : Temizleme, Aydınlatma 
Bu konuda halen 1319 Sayılı Emlak Vergisi Ka

nunu, bu kanunun 38 nci maddesini tadil eden 1446 
sayılı Kanunla, Emlak Vergisinden alınan verginin 
% 45'i Belediyelere verilmektedir. 

Şimdi teklif edilen ve Bütçe - Plan Komisyonun
da '% 100 diye gelen (Emlâk Vergisinin) bu resim 
Belediyelerimize kaynak yaratma düşüncesinden kay
naklandığını kabul etmek isteriz. Ancak emlâktan 
alınan vergi, harç, resimlere baktığımızda şunları gö
rüyoruz : 

1. Gelirler Vergisi. 
2. Emlâk Vergisi. 
3. Emlâk Alım Vergisi. 
4. Mali Denge Vergisi. 
5. Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi. 
6. Veraset - İntikal Vergisi. 
7. inşaat malzemelerinden alınan İşletme Vergisi. 
8. Ruhsat Harçları. 
9. İşgaliye Resmi. 

10. Değerlendirme Resmi. 
11. Şimdi de Aydınlatma - Temizleme Harcı. 

Bu kadar çok olan bu mükellefiyete yenisini ek
lemek herhalde mali gücüyle mütenasip kamu masraf
larına, iştirak eder diyen Anayasa hükmüne uygun 
olmasa gerektir. 

Masrafları çok olan, pahalı bir kuruluş haline ge
tirdiğimiz, devlet idaresi gibi belediyelerimiz de aynı 
şekilde, 1930 yılında çıkan 1580 sayılı Kanun ted
vin edilirken o günkü Meclis 117/16 fıkra madde 
ile «Belediye bütçesinden tediye edilecek olan maaş 

ve ücretlerin yekûnu, senevi varidatın azami % 30'unu 
geçemez» Hükmünü getirmiştir. Şimdi ise, cari harca
malar yüzde kaç acaba Belediyelerimizin. 

Kaynaklarını, iyi kullanmayan belediyeleri devam
lı takviye, borçları terkin gibi yolları hep yaparak 
geldik. 

Yalnız belediye üzerinde duruyoruz. Belde sakin
leri de her halde esas unsurdur. Ne kadar vergi ile 
veya Devlet eliyle yardım yaparsak yapalım, işe adam, 
verimlilik düşünülmezse, aynı şikâyetler gelecektir. 
Bu tip resim ve harçlar kiracılara da inikas edecek ve 
çekilmez olan kiralara eklenecektir. 

Bu düşüncelerle teklifin aşağıdaki şekilde tadil 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 9. — Belediye sınırları ve mücavir sa
halar içinde bulunan ve emlâk vergisine tabi olan, 
bina ve arsalara hizmet götürülmüşse muaflık - is
tisnalar dikkate alınarak emlâk vergisinin % 20 nis
petinde temizleme ve aydınlatma harcı alınır. 

Emlâk vergisinin mükellefi bu harcın da mükelle
fidir. 

Vergi daireleri emlâk vergisiyle beraber bu har
cı da tahsil ederler. 

Bir vergi dairesinde birden fazla belediye varsa, 
her belediye kendi hudutları içinde aydınlatma harcı, 
ayrı ayrı hesap edilerek ödenir. 

Belediyeler bu harç için her türlü tetkik ve tah
kiki yapabilirler. 

Tahsil edilen harç, taksit tarihinden sonraki 2 ay 
içinde alakalı belediyeye gönderilir. Aksi halde tat
bikatçılar hakkında belediyeler kanuni faiz isterler. 

Manisa Bursa 
Sümer Oral Ali Elverdi 

Denizli Kahramanmaraş 
Mustafa Kemal Aykurt Mehmet Şerefoğlu 

Bolu Konya 
Müfit Bayraktar Aydın Menderes 

Zonguldak Adana 
Koksal Toptan Mehmet Halit Dağlı 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Gelirleri Kanun Tasarısının 2 nci madde

siyle değiştirilen 5237 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 2. — 1.7.1948 tarih 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Belediye sınırları ve mücavir alanları 
içinde bulunan ve 11.8.1970 gün 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanunu kapsamına giren bina ve arsalar, 1319 
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sayılı Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri hükmüne tabi 
olan istisna ve muaflıklar dikkate alındıktan sonra 
tarh ve tahakkuk ettirilen Emlâk Vergisinin, 

a) İşyerlerinde binde 5 
b) Kiraya verilenlerin c/c 3 
c) Kiraya verilmeyenlerden c/c 2 oranında temiz

leme ve aydınlatma harcına tabidir. 
(Diğer 2 fıkra tasarıdaki fıkraların aynı.) 

Gerekçe : 
Hükümetçe hazırlanan 12.4.1978 tarihli tasarıdan 

(Üçüncü kısımda) Emlâk Vergisi artırılmaktadır. Bu
rada ise Emlâk Vergisinin c/c 50'si denmektedir. 

Yani hem (Temizleme ve aydınlatma harcı) artı
rılıyor. Bir kere de bu harcın bağlı bulunduğu Em
lâk Vergisi artırılıyor. Vatandaş bir kere 2 defa ver
gi vermiş oluyor. Bu vergi adaleti ile kabili telif de
ğildir. 

Oysaki Hükümet 12.4.1978 tarihli tasarının 13 ncü 
kısmında bunlar işyerinde binde 6, diğerlerinde 4 
olarak artırılmıştı. O kadar ki, nüfusu 300 bini aşan 
yerlerde bu nispeti bir misline kadar artırmayı Bakan
lar Kuruluna bırakmıştı. 

Bu yeni tasarıda ise seyyanen Emlâk Vergisinin 
c/c 50'si nispetinde artırmaktadır. Emlâk vergisini de 
artırma niyetinde olduğuna göre vatandaşa aynı konu
da iki vergi yüklüyor. Bu, vergi adaletine uymaz. 

Sonra yeni tasarı kiraya verileni de verilmeyeni 
de aynı tutmuştur. Birisi kazanç sağlamakta, diğeri 
kendi ihtiyacını gidermektedir. Bu da doğru değildir. 
523 7 ise bunları ayırmıştır. 

Getirilen hükmü bu nedenle 3'e ayırmak ve 3'ünü 
de birden usulüyle vergiye tabi tutarak (belirtmek 
suretiyle) daha adil olacağı kanısı ile gelen tasarının 
9 ncu maddesini arz ettiğimiz şekilde değişikliğe tabi 
tutmak zarureti vardır. 

Bursa Kahramanmaraş 
Ali Elverdi Mehmet Şerefoğlu 

Bdlu Manisa 
Müfit Bayraktar Sümer Oral 

Adana Ağrı 
Mehmet Halit Dağlı Mikâil Akdemir» 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan yerinde yoklar, Sayın Komisyon 

Başkanı da yoklar. 
Hiç takip etmiyorsunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Takip ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim işlem yaparken metni ye
niden Sayın Bakanın da Sayın Genel Kurulun da bil
gisine sunacağız. 

Efendim, buyurunuz Sayın Bakan, yerinizde gör
mek istiyor değerli arkadaşlarım zatıâlinizi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, bu
rada çalışan yek, herkes uyuyor. 

BAŞKAN — Efendim, herkes Genel Kurul sa
lonunda. 

'İHSAN ATAÖV (Antalya) — Uyuyor, Sayın Baş
kan, yatıyor. (CHP sıralarından gürültüler) 

Öyle arka sıraya yatılmaz, uyunmaz Mecliste ça
lışılır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv bir daldırırdanız sizi 
uyaracağım efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben ne uyurum, ne 
de uyuyanı severim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun okuyun efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Belediye Gelirleri Yasası

nın madde 2'de görüşülen 9 ncu maddesinde Bütçe 
Komisyonunca «'Belediye sınırları ve mücavir alan
ları içinde bulunan ve Emlâk Vergisi Kanununun kap^ 
samına giren bina ve arsalar, istisna ve muaflıklar 
dikkâte alındıktan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen 
emlak vergisi miktarı kadar temizleme ve aydınlatma 
harcına tabidir» demektedir. Biz ise Hayrettin Uysal 
ve arkadaşlarının ve hükümetin teklifinde olduğu gibi 
«tarh ve tahakkuk ettirilen emlâk vergisinin % 50'si 
oranın'da temizleme ve aydınlatma harcına tabidir» 
İbaresinin aynen konulmasını teklif ediyoruz. 

İstanbul İçel 
Çağlayan Ege Ali Haydar Eytiboğlu 

Gaziantep Eskişehir 
Ekrem Çetin İsmail Özen 

içe! İçel 
Yusuf Ziya Ural Veli Yıldız 

Zonguldak' Konya 
Burhan Karaçelik Durmuş Ali Çalık 

'Burdur 
Cemal Aktaş 

Gerekçe : 
Bütçe Komisyonunun önerdiği % 100 yani em

lak vergisi kadar temizlik ve aydınlatma resmi çok 
büyük bir rakam oluşturacaktır. - Örneğin, bir gayri-
menkule yılda 6 bin lira emlak vergisi ödeniyorsa, 6 
bin lira da temizlik ve aydınlatma resmi ödenecek. Ya
ni bu rakam yılda 12 bin lira olacaktır. Aslında bu ki
raları artırıcı bir etken olacaktır. Ülkemizde emlâk 
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vergisi beyanları düzenli bir şekilde kontrol edilme
mektedir. Dürüst ve emlak beyanından kaçınmayan 
vatandaşlarımız daha da zorda kalacaktır. 

Bu durumun dikkate alınmasını ve önerimize bu 
açıdan değişikliğin kabulünü dileriz. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 Sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tekli
finin, temizleme ve aydınlatma harcına ilişkin 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

«MücaVir alanlar içinde bulunmakla birlikte yolu, 
suyu veya elektriği götürülmeyen ve temizlik hizmet
lerinden yararlanmayan bina veya arsalardan (sınai 
ve turistik tesisler hariç) temizleme ve aydınlatma 
harcı alınmaz.» 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

İsparta 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

içel 
Süleyman Şimşek 

Hatay 
Mevlüt Önal 

Muğla 
Sami Gökmen 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Belediye Gelirleri Kanun Tasarısının 2 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Değiştirilen 9 ncu madde. 

Madde 2. — Belediye imar planı içinde bulunan 
Emlak Vergisi Kanunu kapsamıma giren emlak, te
mizleme ve aydınlatma harcına tabidir. 

İtanbul Tokat 
Turan Kocal Faruk Demirtola 

Niğde Konya 
Sadi Somuncuoğlu İhsan Kabadayı 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye Gelirleri Kanun Tasarısının 2 nci madde

sinin değiştirilen 9 ncu maddesinin 4 ncü pragrafı-
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. -* 

Madde 2. — Değiştirilen 9 ncu madde 4 ncü 
pragraf. 

Bir vergi dairesinin faaliyeti içinde yapılan temiz
leme ve aydınlatma harcı tahsilatının tamamı beledi

yelere ödenir. Vergi dairesinin bölgesinde birden fazla 
belediye varsa, her belediye kendi sahasındaki kıs
mını alır. 

İstanbul Konya 
Turan Kocal ihsan Kabadayı 

Niğde 
Sadi Somuncuoğlu 

Çorum 
Mehmet Irmak 

Gaziantep 
Cengiz Gökçek 

Sayın Başkan 
Çerçeve 2 nci maddedeki 9 ncu maddenin aşağı

daki şekilde düzenlenmesini saygıyla arz ederiz. 

Madde 9. — Temizleme ve aydınlatma harcı, be
lediye sınırları ve mücavir alanlarındaki gayrimen-
kullerden Emlak Vergisi Kanunu mucibi alınan ver
gi hâsılatının % 70'i belediyelere temizleme ve ay
dınlatma harcı olarak Hazinece ödenir. 

Konya 
Şener Battal 

istanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

istanbul 
Süleyman Arif Emre 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

istanbul 
Abdullah Tomba 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesindeki 

değişen 9 ncu maddenin 2 nci paragrafının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — Değişik 9 ncu maddesi. 

Son nüfus sayımına göre belediye sınırları içinde
ki şehir nüfusu bir milyonu aşan yerlerde bu oran 
% 50 nispetinde Bakanlar Kurulu Kararıyla artırı
labilir. 

Konya istanbul 
İhsan Kabadayı Turan Kocal 

Niğde Çorum 
Sadi Somuncuoğlu Mehmet Irmak 

istanbul 
Abdullah Tomba 

Sayın Başkan 
Çerçeve 2 nci maddedeki 9 ncu maddenin son fık

rasından sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini say
gıyla arz ederiz. 

Madde 9 son fıkra : Yukarıda belirtilen vergi, 
rüsum, harç veya munzam ücretler, icra ve iflas Ka-
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nununun haczi caiz olmayan mal, mülk ve her türlü 
memaliki hariç tutulmak suretiyle alınır. 

İstanbul istanbul 
Fehmi Cumalıoğlu Süleyman Arif Emre 

Konya Trabzon 
Şener Battal Lütfi Göktaş 

Yozgat istanbul 
Hüseyin Erdal Abdullah Tomba 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesi : 
Çerçeve madde 2, Anamadde 9 fıkra l'in, «Belediye 

sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan ve Em
lak Vergisi Kanunu kapsamına giren bina ve arsalar, 
istisna ve muaflıklar dikkate alındıktan sonra tarh 
ve tahakkuk ettirilen emlak vergisi miktarının yüzde 
otuz oranında temizleme ve aydınlatma harcına ta
bidir» biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

istanbul Konya 
Turan Kocal ihsan Kabadayı 

Tokat Niğde 
Faruk Demirtola Sadi Somuncuoğlu 

Çorum 
Meıhmet Irmak 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılığına göre işleme 
koyacağız efendim. 

Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi : 
Madde 2. — 1.7.1948 tarih ve 5237 sayılı Be

lediye Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Belediye sınırları ve mücavir alan
ları içinde bulunan ve 11.8.1970 gün ve 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanunu kapsamına giren bina ve ar
salar, 1319 sayılı Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri hük
müne tabi olan istisna ve muaflıklar dikkate alın
dıktan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen emlak ver
gisinin, 

a) işyerlerinde binde 5. 
b) Kiraya verilenlerden % 3. 
c) Kiraya verilmeyenlerden % 2 oranında te

mizleme ve aydınlatma harcına tabidir. 
(Diğer iki fıkra tasarıdaki fıkraların aynı.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZtNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkart... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayraktar. (Alkış

lar) 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
2 nci maddede yer alan Temizletme ve Aydınlat

ma Vergisi, isminden de anlaşıldığı gibi, hizmet git
tiği zaman tahakkuk edecek olan vergidir. 

Bu durum karşısında, bir hizmetin karşılığında 
alınması gerekliliği düşünülen vergi, hizmet gitmediği 
takdirde alınamaz hükmüyle bağlı kalmaktadır. 

O nedenle, belediyeler, gerek mücavir sahalarda, 
gerekse belediye hudutları içinde, yeni hizmet götür
düğü alanlarda bu tip vergiyi tahakkuk ettirmenin 
gayreti içine girebilirler ve hak iddia edebilirler; an
cak bu hizmetler daha önce gitmiş ise, belediyelerin 
hak edeceği bir ortam, !bir mesele, bir çalışma, bir ya
tırım söz konusu değildir ve olamaz. 

O nedenledir ki, bu maddenin hukuki mesnedi 
yoktur. Bundan önce hizmet gitmiş olan belediye hu
dutları içindeki yerler veya mücavir sahalar gerçek
ten hizmet görmüş ise, bu hizmet, Devletten sağlanan 
kaynaklardan temin edilmiştir. Devletin verdiği para
da zaten vatandaşın vasıtalı veya vasıtasız ödemiş ol
duğu vergi katılımı vardır ve bu vergi kaynağından 
temin edilmiştir. 

O nedenledir ki, burada önemli bir nokta da kar
şımıza çıkmaktadır. Sayın Hayrettin Uysal ve 16 ar
kadaşının vermiş olduğu teklifte '% 50 oranında ver
gi alınacağı kayıt altına alınmış olmasına rağmen, bu 
oran Komisyonda |% 100'e çıkarılmıştır. 

Bu da gösteriyor ki, bu verginin ağırlığı fazlalaş-
tırılmış, anlamı değiştirilmiştir; bir nevi, «ver de kur
tul» vergisi meydana getirilmiştir. 

Bu, eşitlik prensiplerine uymadığı gibi, sizin tabi
riniz olan, «hakça düzen» le de bağdaşmamaktadır. 
Geliniz, akılcı yolları deneyelim ve burada bir koyun
dan yedi post çıkarmayalım. 

Daha evvel konuşmuş bulunan bir arkadaşımın 
da ifade ettiği şekilde, zaten, Gider Vergisi Kanu
nuyla inşaat malzemelerinden vergi alındığı gibi, Em
lak Vergisi adı altında vergi alınmakta; Değerlendir
me Resminden vergi alınmakta; kıymet artışından, 
değer artışından vergi alınmakta; mükellef, Ruhsat 
Vergisi adı altında bir vergi ve ayrıca Emlak Alım 
Vergisi ödemektedir; bir de buna ilaveten Aydınlat
ma ve Temizleme Vergisi getirilmektedir. 
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Sarahat yoktur. Bu hizmetlerin gitmemiş olduğu 
gecekondularda yaşayan, beş kilometre ileriden ışığı 
seyreden gecekondu halkından bu vergi alınacaktır; 
aydınlatma hizmeti gitmediği halde, bu verginin espri
sinden, bu kanun kapsamında bulunan telkin espri
sinden dolayı Aydınlatma Vergisini ödeme yükümlü
lüğü altına girecektir. Onun için mükellefi koruma zo
runluluğumuz vardır. 

Bunun yanında, konut yapımı duracaktır, koope
ratiflerin konut yapması imkânsız hale gelecektir; bu
na bağlı olarak, dar gelirlilerin oturmuş olduğu evle
rin kiraları da artacaktır. 

Dolayısıyla, konut yapımı az, talep fazla olduğu, 
arz - talep dengesindeki bozukluk büyük boyutlara 
ulaştığı için kiralar da kontrol altına alınatmayacak ve 
ufacık bir verginin doğuracağı büyük yükümlülükler, 
büyük riskler, dar gelirlilerin ensesine yüklenecektir. 

BAŞKAN — Bitiriniz Sayın Bayraktar. 
MÜFlT BAYRAKTAR (Devamla) — O nedenle

dir ki, vermiş olduğumuz önerge gerçekleri yansıtmak
tadır; vermiş olduğumuz önergede hissiyat yoktur; 
vermiş olduğumuz önergenin kabulü halinde alına
cak para, yine yapılacak olan hizmetlere harcanabilir. 

Ancak, bütün bu vergiler, belediyelere kaynak sağ
lamayacaktır. Çünkü, eskiden, belediye gelirlerinin 
% 30'u cari harcamalara giderdi; bugün, belediye ge
lirlerinin % 90'ı cari harcamalara gitmektedir. İşte, 
bu tahsil edilecek vergiler de maaş olarak ödenecek
tir; maaş olarak ödenecek bu vergilerden, üç büyük, 
bilemedin beş büyük ilin belediyesi faydalanacaktır. 
1 800 belediye vardır. 4,5 milyar lira geleceği tahmin 

III. — YOJ 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, çoğunluğumuz yoktur; yoklama istiyoruz. (AP 
sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Yoklama istiyorsunuz; yoklamayı 
yaparım. 

İsimlerinizi alayım efendim. 
Sayın Başoğlu, Sayın Sayın, Sayın Rona, Sayın 

Abbasoğlu, Sayın Topuz, Sayın Köklü, Sayın Ak, Sa
yın Değerli, Sayın Nizamoğlu, Sayın Ataöv. 

Teşekkür ederim^ 

Değerli arkadaşlarım, 10 sayın arkadaşımız yok
lama isteminde bulunmuştur. 

Adana ilinden başlayarak yoklamayı yapıyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
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ediliyor; 18 milyar olarak geleceğini kabul etsek da
hi, belediye başına 10 milyon lira düşmektedir ki, bu, 
personel giderlerini karşılayamaz, îşte bu 10 milyon 
lira... 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Toparlı

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakikanız da geçti, toparlama me

selesini işin içine soktuk mu Sayın Bayraktar, her 
arkadaşımız 2 dakika konuşsa, 22 tane önergede 44 
dakika eder. Çok rica ediyorum... Bu müsamahayı 
göstermem olanaksızdır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — îzin verin, 
çok önemli bir konudayım; vicdanlara hitap ediyo
rum, önemli bir konuyu aydınlatıyorum. Arkadaşla
rım rey kullanacaktır, reylerini istiyorum, verirler, 
vermezler... 

Burada 10 milyon liralık bazı küçük belediyelerde 
300 bine düşerken, büyük belediyelerde 1 milyara çı
kacaktır. Daha dün 100 milyon lira verdik, Ankara 
Belediyesi harcadı; gene Devletten para bekler du
rumdadır, 

O nedenle, bu teklifimizin kabul edilmesini, hissi 
davranılmamasını, indi düşüriülmemesini talep eder, 
iyiniyetlerle durumu arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, bundan sonra gerçekten 5 

dakikaya riayet etmeye çalışacağım; yardımcı olması
nı rica ediyorum değerli arkadaşlarımızın. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon ve Hükümet, 
öneriye katılmadığını ifade ettiler. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayımın sonunda, 
«Yoklama işlemi bitmiştir» diyeceksiniz. (CHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Zamanını bilirim Sayın Ataöv. izle
diyseniz, Başkanlık Divanımızın bu konuda bir kara
rını Genel Kurula sunduk, dikkatinizden kaçtıysa, 
tekrar okumanızı rica ediyorum. Kurallara kesinlikle 
uyarım, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Değerli arkadaşlarım, ismen yaptığımız yoklama 
sonunda 231 sayın üyenin Genel Kurul salonunda bu
lunduğunu saptadık. (CHP sıralarından alkışlar) 

Önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Çok yanlış sayıyor

sunuz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, bize güveniniz yoksa, de
ğerli bir arkadaşınızı gönderirsiniz, sayarlar; değilse, 
itiraz etmeyin rica ederim; burada göz nuru dökerek, 
dikkat sa'rfetferek sayı çıkarıyoruz Sayın Sayın. 

»AHMET SAYIN (Burdur) — Size itimadımız 
sonsuz Sayın Başkan. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum değerli arkadaşla
rım... 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerindeler. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bayraktar ve arkadaş

larının önergelerini okuttum; Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmadıklarını ifade ettiler. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
muştur. 

Bir başka önerge var; okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Çerçeve 2 maddedeki 9 maddenin aşağıdaki şekil

de düzenlenmesini saygı ile arz ederiz. 
Madde 9. — Temizleme ve aydınlatma harcı bele

diye sınırları ve mücavir alanlardaki gayrimenkuller-
den Emlâk Vergisi Kanunu mucibi alınan vergi hâsı
latının % 70'i belediydere temizleme ve aydınlatma 
harcı olarak Hazinece ödenir. 

Konya istanbul 
Şener Battal Süleyman Arif Emre 

İstanbul istanbul 
Fehmi Cumalıoğlu AbdulMı Tomba 

Trabzon Yozgat 
Liîtfi Göktaş Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su

nuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. 
Kabul etmeyenler... Önerge reddblunmuştur, 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim : 
Turan Kocal ve arkadaşlarının önergesi; 
Madde 2. — Değiştirilen 9 ncü madde. 
Belediye imar planı içinde bulunan Emlak Vergisi 

Kanunu kapsamına giren emlak, temizleme ve aydın
latma harcına tabidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU B A Ş K A N V E K I L I MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
önergeye katıldıklarını ifade ediyorlar. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
muştur efendim. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesi : 

Madde 9. —• Belediye sınırları ve mücavir saha
lar içinde bulunan ve Emlak Vergisine tabi olan 
bina ve arsalar hizmet götürüîmüşse muaflık ve istis
nalar dikkate alınarak Emlak Vergisinin % 20 nispe
tinde temizleme ve aydınlatma harcı alınır. 

Emlak Vergisinin mükellefi bu harcın da mükel
lefidir. 

Vergi daireleri, Emlak Vergisiyle beraber bu har
cı da tahsil ederler. 

Bir vergi dairesinde birden fazla belediye varsa, 
her belediye kendi hudutları içindeki aydınlatma har
cı, ayrı ayrı hesap edilerek ödenir. 

Belediyeler bu harç için her türlü tetkik ve tah
kiki yapabilirler. 

Tahsil edilen harç taksit tarihinden sonraki 2 ay 
içinde alacaklı belediyeye gönderilir. Aksi halde tat
bikatçılar hakkında belediyeler kanuni faiz isterler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DBMtR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 

önergeye katılmaktadırlar. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolün-1 

muştur. 
Bir başka önerge Var, okutuyorum efendim : 
Ali Elverdi-ve arkadaşlarının önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 net madde

siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayıh Kanunun 9 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki (% 100) oranının tek
liften çıkarılarak yerine (belediye hudutları içindeki 
bina ve arsalar için % 15, mücavir sahadaki binalar 
için c/o 5) ibaresinin ikamesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 
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(BAŞKAN — Karar yeter sayınız Genel Kurul sa
lonunda var değil mi efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU
HARREM SÖKELt (Aydın) — Evet efendim, mad
de 46'ya göre, öyle sanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DBMİR (Sivas) —- Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge rdddolun-
muştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim : 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmek'te olan kanun teklifinin, 2 nci mad

desiyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki (% 100) oranının 
<%v 15) olarak değiş'tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ıBAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELİ (Aydm) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Srvas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddolun-
muştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Turan Kocal ve arkadaşlarının önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesi. 
Çerçeve Madde 2; anamadde 9 fıkra Tin, 
«Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde bu

lunan ve Emlak Vergisi Kanunu kapsamına giren bi
na ve arsalar; istisna ve muaflı'klar dikkate alındık
tan sonra tartı ve tahakkuk ettirilen Emlâk Vergisi 
miktarının yüzde otuz oranın'da temizleme ve aydın
latma harcına tabidir» biçiminde değiş'tirilmesini arz 
ve teklif öderiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BASK AN VEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Komisyon sıralarında Komisyon ekseriyeti yok, 
yâni Komisyon Sözcüsünün önergeye katılma yetkisi 
ydktur. 
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'BAŞKAN — Sayın Toptan, ben de aynı kuşkuyla 
biraz evvel Sayın Komisyon temsilcisine Genel Ku
rul salonunda karar yeter sayısını karşılayacak arka
daşları olup olmadığını sordum. Sayın Komisyon, bu
lunduğunu ifade etti. Eğer, arkadaşımızın Bütçe Ko
misyonunun karar yeter sayısının halen Genel Ku
rulda bulunmadığı gibi bir kuşkusu varsa, bunu sa
yar ve tamamlarım. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Komisyon 
sıralarında diyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, sizin arzunuzu ifa
de ettim ben. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Hayır efen
dim, İçtüzük «Komisyon sıralarında» deyimini kul
lanır. Komisyon sıralarında ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Toptan, çok değerli ve çok 
eski arkadaşlarımız var içlinizde. Komisyon sıraları, 
doğrudur, yani burada oturmak gibi bir deyim anla
şılıyor ise de, uygulama Genel Kurul salonunda böy
le bir sayı var ise, illa buraya gelecek oturacaksınız 
diye böyle bir mecburiyet yok; ama Genel Kurulda 
böyle bir eğilim varsa, arkadaşlarımız buyururlar, sa
yarım, siz de tatmin olursunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU
HARREM SÖKELt (Aydm) — Sayın Başkan, şu an
da saydığım kadarıyla 15 Komisyon üyesi arkadaşım 
salonda bulunuyor, 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Efendim, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar emrinizi yerine 
getirelim diyorlar. Ben de diyorum ki, bu emir değil
dir, bu İçtüzüğün emridir diyorum. 

BAŞKAN — Tüzüğün emrinin uygulama biçimi
ni arz ettim. Tatmin olmuyorsa değerli arkadaşları
mız, Plan Komisyonunun sayın üyeleri lütfen yerle
rini alsınlar, sayacağım efendim. 

Sayın Toptan, 15 kişi Var ki, yeterli karar sayısı 
12'dir. Tatmin oldunuz mu efendim? 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katıl

dıklarını ifade ettiler., 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 
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Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Çağlayan Ege ve arkadaşlarının önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Belediye Gelirleri Yasası

nın madde 2*de görüşülen 9 ncu maddesinde Bütçe 
Komisyonunca «Belediye sınırları ve mücavir alan
ları içinde bulunan ve Emlâk Vergi&i Kanununun 
kapsarnına giren bina ve arsalar, İstisna ve muaflık
lar dikkate alındıktan sonra tarh ve tahakkuk ettiri
len Emlâk Vergisi miktarı kadar temizleme ve aydın
latma harcına tabidir.» demektedir. 

Biz ise Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının ve Hü
kümetin teklifinde olduğu gibi «Tarh ve tahakkuk 
ötıbirilen Emlak Vergisinin % 50'si oranında temizle
me ve aydınlatma harcına tabidir.» ibaresinin aynen 
kalmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BASJKANVEKÎDÎ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Efendim, belediyele
re daha fazla bir gelir temin edebilmek düşüncesiyle 
biz bu metni % 100 şeklinte, aynı miktarlara çıkart
mıştık. Bu belediye gelirleri bakımından diğer başka 
kaynaklarda da bunu karşılayacak miktar bulunabilir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, duyamıyoruz efendim, mikrofon kapalı herhalde. 

BAŞKAN — Ben de duyamıyorum efendim, mik
rofon açık Sayın Alpaslan, bizdeki işareti açık yanı
yor. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Biz Komisyon ola
rak, belediye gelirleri yönünden daha fazla bir gelir 
kaynağı elde etsin ve bu gelir kaynağını hizmetlere 
götürebilsin düşüncesiyle teklifteki % 50 oranım, 
Emlak Vergisi oranına kadar çıkartmıştık; ancak, be
lediyelerimizin bütün bu hizmet götürmede bazı ola
nakları daha sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan takdiri Yüce Kurula bırakıyoruz, 
BAŞKAN — Efendim, takdiri bırakmayın da, 

çünkü takdiri bırakmak diye bir şöy yok. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Affedersiniz, katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Aynı gerekçe ile katılıyoruz. 
BAŞKAN^— Katılıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 Bir başka önerge var; okutuyorum : 
Cemal Afctaş ve arkadaşlarının önergesi : 

I Sayın Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tekli-
I finin, temizleme ve aydınlatma harcına ilişkin 2 nci 
I maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin ek-
I lenmesini arz ve teklif ederiz : 
I «Mücavir alanlar içinde bulunmakla birlikte, yo-
I lu, suyu ve elektriği götürülmeyen ve temizlik hiz-
I metlerinden yararlanmayan bina ve arsalardan (Sınai 
I ve turistik tesisler hariç) temizleme ve aydınlatma 
I harcı alınmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Burada «mücavir 
I sahalar içerisinde bulunan» deyimine ve buna hiz

metler yönünden yol, su, elektrik diye belirlenme ge-
j tiriîmiş. Bu nedenlerle katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Aynı gerekçe ile katılıyoruz. 
'BAŞKAN — Katıhyorsunuz. 

I Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Bir başka önerge var; okutuyorum : 
I Mehmet ÇataJbaş ve arkadaşlarının önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasanın 9 ncu 

maddeye aşağıdaki şekilde bir fıkra eklenmesini arz 
I ve teklif ederiz : 
I Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki be

lediye imar planları gereğince üzerinde tasarruf hak-
I ki bulunmayan arsaları temizletme ve aydınlatma har-
I çına tabi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 

I BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

I BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
I Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka-
I bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
I muştur. 
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Bir başka önerge var; okutuyorum : 
İhsan Kabadayı ve arkadaşlarının önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesinde

ki değişen 9 ncu maddenin ikinci paragrafının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — Değişik 9 ncu maddesi : 
Son nüfus sayımına göre belediye sınırları içinde

ki şehir nüfusu 1 milyonu aşan yerlerde bu oran 
% 50 nispetinde Bakanlar Kurulu kararıyla artırıla
bilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVBKİLt MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
muştur. 

Bir başka önerge var; okutuyorum : 

' Turan Kocal ve arkadaşlarının önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye Gelirleri Kanun Tasarısının 2 nci mad

desini değiştirilen 9 ncu maddesinin dördüncü parag
rafının aşağıdaki şeikilde değiştirilmesini arz ve teklif 
öderiz : 

Madde 2. — Değiştirilen 9 ncu maddenin dördün
cü paragrafı : 

Bir vergi dairesinin faaliyeti içinde yapılan temiz
leme ve aydınlatma harcı tahsilatının tamamı beledi
yelere Ödenir. Vergi dairesinin bölgesinde birden faz
la belediye varsa, her belediye kendi sahasındaki kıs
mını alır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DBMÎR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddolunmuştur. 
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1 Bir başka önerge var; okutuyorum : 
I Şener Battal ve arkadaşlarının önergesi : 
[ Sayın Başkanlığa 
I Çerçeve 2 maddedeki 9 ncu maddenin son frkra-
I siridan sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygıyla 

arz ederiz. 7.2.1979 
I Madde 9 Son Fıkra : Yukarıda belirtilen vergi, 
I rüsum, harç veya munzam ücretler, Kira ve İflas Ka-
I nununun haczi caiz olmayan mal, mülk ve her türlü 
I mameleki hariç tutulmak suretiyle alınır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVBKİLt MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

I DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum : Ka-

I bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

I Bir önerge daha var; okutuyorum : 
I Mustafa Kemal Aykurt ve arkadaşlarının öner-
I gesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci madde

siyle değiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki, (ve mücavir alanları) 
tabirinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BASK AN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BASK AN VEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen-
I dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

I DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz «fendim. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
I Ummuştur. 
I Bir başka önerge var; okutuyorum : 
I Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesi: 
i Millet Meclisi Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci madde-
I siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 9 ncu 
I maddesinin birinci fıkrasındaki «arsalar» kelimesinin 
I madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen-
I dim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
lunm ustur. 

Diğer bir önerge var; okutuyorum : 
Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesi: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmeini arz ve teklif ederiz: 

«Emlaık Vergisi mükellefleri bu harcında mühel-
leftir. Harç, emlaik vergisiyle birlikte yetkili vergi 
dairesince tarh, tahakkuk ve tahsil edilir..» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge redclo-
lunmuştur. 

Sümer Oral ve arkadaşlarının Önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci madde

siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasının sonundaki (tahsil olunur) 
ifadesinin yerine (ödenir) ibaresinin konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
lunmuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci madde

siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin 3 ncü fıkrasındaki (faaliyet bölgesi) ke-

1 İlmelerinin madde metninden çıkarılarak yerine (gö
rev alanı) kelimeleri ikamesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen-
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
lunmuştur. 

Bir başka önerge var; okutuyorum efendim: 
Ali Elverdi ve arkadaşlarının önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının sonuna (bu harç 
hizmetin fiilen yapılması halinde tahsil olunur) cüm
lesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?,. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
lunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu 2 nci maddenin değişik 
biçimiyle oylanması^ konusunun da yine açık oylama
ya sunulması istenmektedir. 

Sayın Bayraktar?.. Burada. 
Saym Topuz?.. Burada. 
Sayın Köklü?.. Burada. 
Sayın Dalkıran?.. Burada. 
Sayın Ekinci?.. 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) Kabul ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın İlgün kabul ediyorlar. 
Sayın Ahmet Sayın?.. Burada. 
Sayın Toptan?.. Burada. 
Sayın Oral?.. Burada. 
Sayın Çatalbaş?.. Burada. 
Sayın Başol?.. Burada. 
Sayın Elverdi?.. Burada. 
Sayın Abbasoğlu?.. 
MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Kabul ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şerefoğ'u Lıbul etti, 
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Sayın tl'gün, sizin bir imzanız daha varmış... 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Kabul edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Başoğlu kabul ediyorlar, Sa

yın İlgün'ün imzasını da. 
Sayın Köylüoğlu?.. Burada. 
Sayın Sarıoğlu?.. Burada. 
15 sayın arkadaşımızın imzası var. 
Açık oya sunacağım. 
Açık oylamanın ad okunmak ve adı okunan sa

yın üyenin yerinden 'kalkarak, «kabul, ret, çekinser» 
biçiminde deyjm kullanması şekliyle yapılması husu
sunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir; oylama bu şekilde 
yapılacaktır. 

(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, açık oylama 

İşlemine 253* sayın üye «katılmış olup, 220 kabul, 33 
reıt oyu kullanılmıştır; bu suretle, madde kabul edil
miştir efendim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 3. — AyrJı Kanunun 16 ncı maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Değerlenme Resmi : 
Madde 16. — A) Belediyeler ve diğer kamu 'kuru

luşlarınca yapılan fiziksel ve sosyal altyapı veya imar, 
bayındırlık gibi kentsel faaliyetlerle düzenlemeler ya 
da bu konularda alınacak kararlar (kamulaştırmalarla 
imar planı plan değişikliği, mevzi imar planı, imar 
programı dahil) sonucu değeri artan taşınmazların, bu 
faaliyet ve düzenlemelerİH yapılması ya da kararla
rın alınmasında, artan değerleri, değerlenme resmine 
tabidir, ibadethaneler, genel ve katma bütçeli idare
lerle özel idare ve belediyelere ait her çeşit taşınmazlar 
bu resimden müstesnadır. 

B) Değerlenme reisminin mükellefi, değeri ar
tan taşınmazların emlâk vergisi mükellefidir. Kat mül
kiyetine -tabi taşınmazlarla her bağımsız bölüm, bu 
resmin uygulanmasında bağımsız taşınmaz sayılır. 

C) Değerlenen taşınmazın arlan değeri, İstimlak 
Kanununda düzenlemen kıymet takdir komisyonların
ca saptanır. Bu değerin saptanmasında Emlak Vergi
sine esas vergi değeri ile fiyat hareketleri de gözeti
lir. 

Değerlenme resminin konusuna, giren olayların or
taya çıkması haliride belediye başkanları ilgili ma-
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halli mülki amirleri aracılığı ile bu komisyonları faa
liyete geçirir. Bu konuda takdir komisyonları çalışma
larının gerektirdiği giderler belediye bütçesinden kar
şılanır. 

Komisyonca takdir edilen değerlere belediyeler ve 
mükellefler itiraz edebilir. 

Komisyonca takdir edilen değerlere belediyeler ve 
mükellefler itiraz edebilir. 

D) İmar planı, mevzi imar planı, imar programı 
ve plan değişikliği sonucu getirilen değer artırıcı imar 
hakları nedeniyle artan değerlerde, değerlenme resmi 
oranı % 20, diğer tüm değerlenmelerde % 40'dır. 

E) Değerlenme resmi, mükelleflerince 5 yılda 
ve her yılın mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 
10 eşit taksitte ödenir. Değerlerime resmi tamamen 
ödenmedikçe taşıumaz malın satışı yapılamaz, üzerin
de ayni bir hak tesis edilemez. 

Bu amacı sağlamak için resmin konusuna giren 
ve konusundan çıkan taşınmazlar tapuya bildirilir. 

Kamulaştırılan yapı ve arsaların resim borcu, ka-
mulaştımia bedelinden kaımulaştıran daire veya ku
ruluş tarafından mal Sahibi hesabına belediyeye öde
nir. Değerin artması bir kısmının kamulaşitırılmasm-
dan ileri gelen taşınmazlardan alınacak resmin tama
mı, kamulaştırma bedeliriden indirilir. 

Kamulaştırılacak yer mal sahibi tarafından bele
diyeye bağışlanırsa, bu yerin değeri değerlenme res
minden indirilir.» 

BAŞKAN — Grupları adına söz istemi gelmedi 
şu ana kadar. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
var. 

BAŞKAN — Alırız efendim, alırız, elimizdeki du
rumu okuyorum şimdi. 

Sayın Ersoy'un, Sayın Aksakal'ın ve Sayın Çalık' 
in kişisel söz istemleri var. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Grup 
adına efendim. 

BAŞKAN — İlk defa Sayın Milliyetçi Hareket 
Partisinden aldım işareti. 

Sayın Kocal, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına, Sayın Erdal Milli Selâmet Partisi Grubu adı
na, Sayın Vecdi Aksakal Adalet Partisi Grubu adı
na... 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Grup 
adına ilk defa arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına, buyurunuz Sayın Kocal. 
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MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişik
lik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinin, aynı kanu
nun 16 ncı maddesini değiştiren 3 ncü maddesi hak
kında Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşle
rini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bu bölümün 1 nci paragrafı «Değerlendirme Res
mi : Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarınca yapı
lan fiziksel ve sosyal altyapı veya imar, bayındırlık 
gibi kentsel faaliyetlerle düzenlemeler ya da bu ko
nularda alınacak kararlar (kamulaştırmalarda imar 
planı, plan değişikliği, mevzii imar planı, imar prog
ramı dahil) sonucu değeri artan taşınmazların, bu 
faaliyet ve düzenlemelerin yapılması ya da kararla
rın alınmasında, artan değerleri, değerlenme resmine 
tabidir» diyor ve belediyeler ve diğer kamu kuruluş
larınca yapılan fiziksel ve sosyal altyapı ve imar, ba
yındırlık gibi kentsel faaliyetlerin düzenlenmesiyle 
artan değerin % 40'ının değer artışı olarak beledi
yelere intikali yasada var. 

İmar planı, mevzii imar planı, imar programı ve
ya plan değişikliği gibi hususlardan dolayı artan de
ğerlerden de, değer artışının |% 20'sinin belediyelere 
intikal ettirilmesi öngörülmektedir. 

Şimdi, bu paragrafı şöyle biraz inceleyelim. Her
hangi bir belediyenin belediye meclisince, imar pla
nında herhangi bir değişiklik yapılması veyahut da 
herhangi bir yerden yeni bir yolun caddenin açıl
ması, bir çocuk bahçesinin konması gibi bir değişik
liğe karar alınır ve îmar ve İskân Bakanlığınca da 
bu onaylanır, fakat tatbikatı olmaz. Bugün Türki
ye'de mevcut belediyelerin imar planları üzerindeki 
değişikliklerinin büyük bir çoğunluğu karar altına 
alınmıştır; ama çeşitli nedenlerden dolayı tatbikatla
rı yapılmamaktadır ve yapılamamaktadır. 

Şimdi, böyle bir imar planında bir tadilat, deği
şiklik, kâğıt üzerinde yapılacak ve oradan geçen bir 
yolun, bir caddenin yahut da bir çocuk bahçesinin, 
bir parkın etrafında bulunan, çevresinde bulunan 
gayrimenkullere - arsa veya bina, ne olursa olsun -
kıymet artışı geldi diye, kıymet artışına tabi olmuşlar
dır diye - aşağıda biraz sonra inceleyeceğimiz husus
ta - takdiri kıymetleri yapılacak ve bu takdiri kıy
metlerin de biraz evvel söylediğim oran dahilinde ver
gisi talep edilecek. 

Artan bir şey yok; hayali... Ne yol açılmış... 
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Nasıl Yok? 
TURAN KOCAL (Devamla) — Yok; böyledir, 

böyledir; hayali... Ne yol açılmış, ne park yapılmış, 

I hiçbir şey yok orta yerde; belediye reisliği yapan ar
kadaşlarımız çok iyi bilirler bunu. 

Ayrıca, birinci bölümündeki |% 40 değerlenme 
nispetini düşünelim. Yine, bir şehir ve bu şehrin be
lediye sınırları dahilinde herhangi bir yerini düşüne
lim : Hiçbir belediye hizmeti getirilmemiş; yolu yok, 

I suyu yok, elektriği yok; ama o belediye meclisi o böl
geyi mücavir saha içerisine alacak ve mücavir saha 
içerisine aldığını da, işte, laalettayin, göstermelik, 
stabilize bir yol yapmak, iki kamyon kum dökmek 
suretiyle gösterecek. («Efendim, o çevredeki gayri-

I menkullerin değerlerinde tahmini % 1 000 artış ol
du...», % 1 000 artış üzerinden, i% 40 vergisi bele
diyeye talep edilecek ve o vatandaşı o yerin parasını 
% 400 nispetinde bir daha ödemeye mecbur edecek-

I siniz; fakat o mücavir saha içerisine de, belki 100 se-
I ne, belki 200 sene hiçbir yatırım görütülmeyecek, 

vatandaşın mülkiyeti gasp edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, (C) bendinde «Değerle-
I nen taşınmazın artan değeri İstimlak Kanununda dü

zenlenen Kıymet Takdir Komisyonunca saptanır. Bu 
değerin saptanmasında Emlak Vergisine esas vergi 
değeri ile fiyat hareketleri de gözetilir.» denmekte
dir. 

Son cümlesindeki, «... bu değerin saptanmasında 
Emlak Vergisine esas vergi değeri ile fiyat hareket
leri de gözetilir.» 'ifadesinden ben bir şey anlayama
dım. Hangi fiyat hareketleri gözetilir? O günkü ra
yiç bedel mi; yoksa, tahminen, ileride 3, 5, 50 sene 
sonra artacak olan veya hareket halinde olan fiyat
lar mı? Bunu Sayın Komisyon ve Sayın Bakandan 
bilhassa istirham edeceğiz. Ne demek istiyorlar bu
rada; istenilen nedir? 

Değerlenme Resminin konusuna giren olayların 
ortaya çıkması halinde belediye başkanları, ilgili be
lediye reisi, müracaat eder ve değer tespiti isıteyebi-
lirmiş! 

Komisyonca takdir edilen değerlere belediyeler 
I ve mükellefler itiraz edebilirler. Acaba bu itiraz 
j hangi hükümler 'içerisinde olacaktır? Halbuki, her 

'itirazda, itirazın şekli yazılıdır. Bu itiraz nasıl ola
cakta ve itirazın müeyyidesi nedir? Bu da yok orta 
yerde. «İtiraz olunacaktır...» Ya, «itirazı belediye 
reisline» diye düşünülüyorsa, mükellefin itirazını be-

j lediye reisi kabul edecek midir? Hayır. O halde, 
bir açıklık getirilmesi lazımıdır. Bu açıklık da yoktur. 

I Neden bunları ben söylemeye çalışıyorum? Şundan 
I dolayı : Bundan evvelki diğer maddeler hakkında da 
j konuşurken ifade etmeye çalıştım, bu yasa tasarısı, 
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yağmadan mal kaçırır gibi, ne teklifi hazırlayan, ne 
komisyon, ne de sayın milletvekili arkadaşlarım 
inceleme fırsatı bulamadığından dolayı, böyle yan
lışlıklarla dolu olarak buraya getirilmiştir. 

Yine, bu 3 ncü maddenin son bölümünde ve son 
cümlesinde, «Değerin artması bir kısmının kamulaş
tırılmasından ileri gelen taşınmazlardan alınacak 
resmin tamamı, kamulaştırma bedellinden indirilir...»! 

Değeri artması, bir kısmının kamulaştırılması... 
Bir gayrimenkul var; bu gayrimenkul her hangi bir 
şekilde değer artımına tabi olacak ve bu değer artı
mına tabi olan gayrimenkulun bir kısmı kamulaştı-
rılacak, yol geçecek oradan; 1/3'i, yarısı, ne nispetiy-
se ve bu kamulaştırmadan dolayı ödenecek para, 
artan değerden indirilecek ve kalanı verilecek diyor. 

Peki, ya bu kamulaştırılan yer, o değeri artan 
gayrimenkulun büyük bir orandaki miktarını alıp 
götürdü ise ve geriye de çok cüzi bir miktar kaldı ise 
ve o cüzi miktar da - oranın belediye imar planı içe
risinde olduğunu kabul ederek konuşuyorum - ora
da her hangi bir bina yapımına imkân vermiyorsa?.. 
Belediyeler Kanununun 41 rtci veyahut da 42 nci 
maddesine göre, orası da kamulaşurılır; ama ne za
man ve nasıl kamulaştırılır? Belediye reisinin ve be
lediye encümeninin arzu ettiği zaman, keyfine bi
naen ,seneler sonra. Yani, bu gayrimenkulun büyük 
bir kısmı kamulaştırılacak, orada küçük bir kulak 
kalacak ve buradan dolayı siz, ondan vergisini, bu 
kıymet artışını alacaksınız ve o gayrimenkul sahibi
ne kalan o parçayı da o vatandaş maalesef hiçbir 
şey yapamayacak ve kendi malına ikinci bir daha 
para ödemek suretiyle, bir karışlık hatta bir mezar
lık yerimi satın almış olacak. 

Bu, ne kadar hesapsız ve ne kadar, bir inceleme
ye tabi olmadan Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş 
bir tasarı.. 

BAŞKAN — Efendim bir dakikanız var. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, be
lediye hudutları dahilinde, imar planı hudutları da
hilinde, artan gayrimenkul değerlerinin, muhakkak 
surette - o artan nispetleri, oranları bu olmamakla 
beraber, bir nispet dahilinde dahi olsa - vergilendi
rilmesi taraftarıyız; ama bu şekilde, Anayasanın açık 
hükmüne rağmen, mülkiyet hakkını gasp eden şe
kilde kati surette razı değiliz. Bu nedenlerden dolayı 
da 3 ncü maddeye ret oyu vereceğimizi de saygıyla 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayı Kocal. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adlna Sayın Erdal 
Buyurun Sayın Erdal. 
MSP GRUBU ADİNA HÜSEYİN ERDAL 

(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapıl
mak istenen değişikliğin 3 ncü maddesi üzerinde, 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu 3 ncü maddede görülü
yor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti her şeyi 
devletleştirmeye gidiyor. Bu maddeyle, mücavir sa
halarda arsası, tarlası veya binası olan, öyle bir za
man gelecek ki, vergisini ödeyemeyecek; bir dilek
çeyle Devlete malını teslim edecek. 

Bunu şöyle izah edebilirim. Değerli arkadaşlar, 
vergi kanunuyla getirilmek istenen değer artışı % 
40. Bu, değer artışı ;% 40, benim anladığıma göre, 
şöyledir, - çünkü burada açıklanmamış, ama mesle
ğim olduğu için, öyle olduğunu zannediyorum - bir 
imar planı yapılır; bu imar planının içine giren tar
la, arsa olur ve bunun değeri artar. Bunun değeri art
tığı için, artan değerin tamamının c/c. 40'nı vergi ola
rak belediyeye verir. Bu % 40 önce veriliyor, bu 
bir. 

Sonra, bu tarla sahibi parselasyon yaptırır. Bu 
parselasyonu yaparken - yine İmar Kanununda ve 
belediye yönetmeliğinde vardır - arsanın '% 25'ni, 
parasız, belediyeye terk eder. Bunun dışında, beledi
ye, parselasyonu yapılan araziye yol yapar, su götü
rür, kanal götürür, dolayısıyla arsanın kıymeti artar, 
arsa kıymetlenir; «Bu kıymet artışından da % 20 alı
rım» diyor, getirilen teklifte. 

Yine aynı arsadan Emlak Vergisi alınıyor % 
6 - 7 civarında. Bunun dışında, yine aynı arsadan 
veya binadan, biraz evvel kabul ettiğiniz Temizlik, 
Aydınlatma Vergisi, Emlak Vergisinin % 50*si de
niyor. Emlak Vergisi •% 7 civarında, % 7'dir; % 
3,5'da ona eklersek veya •% 3, yani bir tarla, arsa 
olduğu zaman, kıymetinin '% 94'nü Devlete vermiş 
oluyor, geriye de % 6'sı kalıyor. 

Şimdi, % 94'nü aldıktan sonra bir arsanın, ta
mamını alsanız daha iyi değil mi? Niye bunu şu şe
kilde gösteriyorsunuz, kulağınızı böyle gösterin. «Ar
kadaş, arsanı alacağız, ona göre kendini ayarla; gü
zel bir dilekçe yaz, Devlete teslim et»ı demek var-
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ken, neden dolambaçlı yollardan bir sürü kanunlar 
getiriyorsunuz? Bu, yalnız bir arsadan alınan vergi... 
tnşaat yaptığınızı düşünün, iskân raporunu düşünün, 
ruhsatı düşünün; oraya su gelecek, onu düşünün, ka
nalı düşünün; bunların-hepsi için de ayrı bir para ve
receksiniz, masraf edeceksiniz. Yani, işiniz yoksa, bir 
arsaya inşaat yapacağım diye, neyiniz varsa oraya 
harcayın, çalışın, ömrünüzü orada bitirin. Gelen tek
lifin özeti bundan ibarettir. 

Böyle kanun olmaz. Biz her zaman söylüyoruz; 
yani devletleştirmenin de bu kadar fazlası olmaz. 
Hiç olmazsa % 50'sini bırakın, % 60'nı bırakın; >% 
94'nü alıyorsunuz. Bu, hiçbir devlette yoktur, Sov
yet Rusya'da, her halde % 5 özel sektöre hak tanı
mıştır, % 95'ni almıştır; tahmin ediyorum, Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümeti de % 94-95 almakla, 
Sovyet Rusya'daki tatbikatı getirmek istiyor. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ne alakası var? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Yani, sizin 
yaptıklarınızın altından bu çıkıyor. (CHP sıraların
dan «Ne alâkası var?» sesleri). Kimseyi de kandıra
mazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, aldığınız bu paraları kime 
vereceksiniz, ne yapacaksınız? Belediyelerdeki tat
bikatları görüyoruz. Hele son zamanda, 1977 seçi
minden sonra, bilhassa Cumhuriyet Halk Partili be
lediye başkanları, tamamen tüketici, yiyici adam
ları getirmiş, belediyeye koymuş; ancak maaş veri
yor, başka bir hizmet yapmıyor; bir de, daha önce 
yapılan hizmetleri yıkıyor, yolu bozuyor, bir park 
yapabilse onu yıkıyor, hiç başka bir iş yapmıyor. 
Bir de TANSA diye, uydurma bir şey çıkarmışlar, 
bir bakkal dükkânı açmışlar, iki kişinin yapacağı işi 
10 kişi yapıyor ve bunlara binlerce lira para verili
yor. Siz bunu yapıyorsunuz; bir bakkalın yapacağı 
işi yapmaktan başka, bugün Cumhuriyet Halk Parti
li belediye başkanları başka iş yapmıyorlar. Sayın 
Ticaret Bakanı da âlâyıvala ile, gidiyor, bir bakkal 
dükkânının açılış merasimini yapıyor. Şu getirdiği
niz kanunlar, bir bakkal dükkânını açmak için ge
len kanunlardır. Hiçbir hizmet yapılmıyor. Türkiye' 
de CHP'li belediye başkanlarını görüyorum, birçok 
yeri gezdik, gördük. 

Kimi kandırıyorsunuz? «Belediye hizmet yapsın 
diye...» yapamıyorsunuz. Çünkü, hizmet için değil, 
maalesef hizmeti kösteklemek için geliyor; gezerse
niz belediyeleri, görürsünüz. 

Bu bakımdan, biz bir insanın malını % 94'nü 
Devletleştiren bu kanuna muhalifiz. Milli Selamet 

Partisi olarak biz buna karşıyız, çünkü biz, özel sek
törle devlet müşterek olursa, hayırlı hizmet yapaca
ğına kaniiz; her şey devletin olur sistemine karşıyız 
biz. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Değerli arkadaşlar, bir de komisyon kuruluyor 

belediyelerde, yani kıymet takdir komisyonu - çalış
tık biliyoruz - belediye üye verecek, esnaftan üye ve
rilecek, meclisten üye verilecek, kıymet takdir ko
misyonu kurulacak ve kıymet takdir 'komisyonu, gi
decek, bir şahsın arsasının kıymetini takdir edecek. 
50 liralık arsaya 200 lira koydu faraza; hadi baka
lım, ver bunu; «vereceksin» diyecek. Şimdi, o va
tandaş, benim arsam 500 - 200 lira değil, 50 liradır 
diye ispat edene kadar, adam zalten ölür gider ve 
kıymet takdir komisyonu ücretini de belediye vere
cek, biraz da ücreti artırdığı zaman, belediyenin is
tediği şekilde kıymet takdir komisyonu yapılır. 

O bakımdan, bu gelen kanunlar hakkaniyete uy
gun değildir. Sonra, değer artış vergisini, tahmin 
ediyorum 1955'de veya 1966'da Anayasa Mahkeme
si bozmuştu, yani «Böyle bir vergiyi belediye ala
maz» demiştir. «Belediye bir yol yapıyorsa, tesadü
fen o yolun yanındaki şahsın arsası kıymetlenin işse, 
şahsın kabahati yoktur; belediye hizmet yapıyor» 
demiş, iptal etmişti; ama görüyorum ki, yani Anaya
saya çok bağlı olan Sayın Cumhuriyet Halk Partisi, 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kanunu getiri
yor, sanki hiçbir şey yokmuş gibi bize burada kabul 
ettiriyor. Bunu nasıl izah edebilirsiniz? Anayasa 
Mahkemesi bunu iptal etmiştir. 

Bir de, «Parselasyonda, belediyeye % 25 arsa 
payı bırakılır..» Onu da iptal etmişti; sonra ne ol
duysa o, tekrar şimdi % 25 alınıyor. 

Anayasaya eğer hepimiz saygılı isek, Anayasa 
Mahkemesinin verdiği karara uyalım-ve bu kıymet 
artış vergisini de, kanunu da buradan çıkarmaya
lım; ama Anayasaya saygılı değilsek, mesele yok. 

Biz, Milli Selamet Partisi olarak, Anayasanın bu 
hükmüne saygılıyız ve .onun için bunu reddedece
ğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (MSP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sayın Aksakal. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, Ko-
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misyon olarak kısa bir açıklamada bulunmama izin 
verir misiniz? 

BAŞKAN — Davet ettim efendim Sayın Aksa-
kal'ı; bilaihara sanıyorum bir sakınca yok. 

AP GRUBU ADINA İBRAHİM VECDİ AK
SAKAL (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar ve de uyuyanlar; bunu bilhassa tescil etmek 
istiyorum; Çünkü, bir daha, <̂ Bu Meclis az çalışı
yor» diyenlere, uyurken bile çalıştığımızı belgelemek 
bakımından bunu belirtmek istiyorum. Sekiz kişi
den fazla kişi şu anda uyumaktadır. (AP sıraların
dan alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) Bana gö
re sağ kanatta.. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, sizin dediğiniz ka
dar kişi uyumuyor. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Bir kısmı uyandı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ben yukardan öyle görüyorum efen
dim. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Grubun nerede? 
Sıkılır insan bunları söylemeye. (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Bu Mecliste İlköğretim Temel Kanunu Tasarısı gö
rüşülürken, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefettey
di ve 10 kişisini burada nöbette tutmak suretiyle, 
muhalefet görevini nöbet esasına göre yapmış; ama 
hiç kimse ona «Terbiyesiz» dememişti; O sözü, o 
arkadaşım geri alsın. 

Benim Grubum burada 40 kişiden fazla adam tu
tuyor, yarından itibaren 15 kişi tutacak. Anayasal 
hakkımıza karşı, bu şekilde, bir arkadaştan bu tarizi 
beklemiyordum. Bu Anayasa çerçevesi içinde biz, 
düşüncemizi kendi anlayışımız çerçevesi içinde ser
giliyoruz. 

Hiçbir üye benim Grubumu azarlama gücünü 
kendinde göremez. Bunu da böylece tespit ettikten 
sonra maruzatıma girmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, demin 2 nci maddenin görüşülme
si sırasında burada yapılmış bulunan tartışmalar 
fayda sağlamıştır, bir yere varılabilmiştir. Muhale
fet kendi görevini yaparken, iktidar da kendi göre
vinin ağırlığını düşünerek bir yere doğru sürüklen
miştir ve 2 nci madde geldiği sertlikte değil; bizim 
arzu edebildiğimiz kadar yumuşamamışsa da, belli 
bir yumuşaklıkta çıkmıştır. Bunu bu akşam bu Mec
lisin aldığı güzel bir sonuç olarak da tespit etmek is
tiyorum. Şimdi, geldiğimiz 3 ncü maddede de, uma-
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İ rim bazt böyle pırıltılar ortaya çıkar ve bir orta yol 
bulunur. 

Bu 3 ncü maddede çok büyük eksiklikler tespit 
ettik biz. Ama bize eksik gelen, başkasına fazla gel
miş olabilir. Eğer birbirimizi kâfi derecede dinler
sek, bir noktaya doğru gidebildiğimiz de bellidir. 

Şimdi, bizim bu maddeye karşı söyleyebileceği
miz önemli birkaç konu mevcut, onlara sadece de
ğinerek geçiyorum. 

Şimdi, bu maddenin vergi doğuran unsurlarına 
bakıyorum; o itibarla, hukuk tatbikatçılarını bile 
şaşırtacak unsurlar taşıyor. Kararlardan değerleme 
doğuyor, fizik tatbikattan değerlemeler doğuyor, di
ğer sebeplerden değerlemeler doğuyor ve değerle
me resmine bunlar esas oluyor; fevkalade karışık 
unsurlardan oluşuyor vergi. 

Resmi doğuran olay, bir kere, berrak değildir; 
berrak olmadığı bir yana, eğer kararlardan siz ver
gi doğurtabiliyorsanız, resim doğurtabiliyorsanız; 
bugün alınan karardan dolayı değer artar. Bir değer
leme yaparsınız, affedersiniz, bir kanalizasyon boru
su geçirirsiniz, değer artar; yarın bir telefon hattı 
çekersiniz, değer artar; ertesi günü asfalt döşersiniz, 
değer artar. Kaç defa değer artar? Kaç defa de
ğerleme resmi uygulamak zorunda kalırsınız? Bu 
maddeden belli değildir, anlaşılmaz. 

Bu verdiğiniz kararlardan geri dönersiniz; aldı
ğınız değerleme resmi ne olur? Bu da değildir. O 
halde, bunun için bir ölçü bulmak lazım. Fiilen ta
hakkuk etmedikçe bu değişiklikler ve fiilen, o taşın
maz, değerlenmedikçe, ya o arsanın üzerinde yeni 
binalar inşa edilmedikçe, imar planları uygulanma
dıkça, eğer bu madde mevcut şekliyle tatbike ko
nursa, Türk hükük tatbikatı zaten fevkalade karışık, 
çok daha karışık olur. 

Ben, kısa avukatlık hayatımda, 24 yıllık bir hu
kuk davası gördüğümü hatırlıyorum; beş avukat öl
dü, altıncısı bendim, ben de geldim buraya; ne oldu 
sonu, bilmiyorum. Böylesine davalarla, vatandaş, 
içinden çıkılmaz bir açmaza sokulur. 

Şu anda, Cumhuriyet tarihinde çok büyük bir 
vatandaş kesimi birbiriyle davalaşmaktadır; adalet 
istatistiklerini tetkik ederseniz, 7,5 milyon insanın 
mahkemelerde olduğunu göreceksiniz. Türkiye'de 
zaten 7,5 milyon aile vardır; her ailenin her ferdi 
birbiriyle boğazlaşmaktadır. Buna yeni ihtilaf nok
taları getirmeye, hele Parlamentonun, hiç mi hiç 
hakkı olmamak lazım gelir. 

Bu madde ihtilafların anasıdır. İktidar, İstisna
lar konusunu fevkalade dar tutmuştur, teklif sahibi 
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demiyorum, iktidar diyorum, o teklifin ne olduğunu I 
iyi biliyorum. I 

Bir evi, bir dairesi bulunan ve Devletin, vatan- I 
başına konut vermekle yükümlü bulunduğu bir ül- I 
îkede, bir evle, bir daireyle, bir daireye tekabül ede- | 
<cek arsayı, satılmaması halinde bu değerleme resmi- I 
inin muafiyet sınırları içinde tutması, satılması halin- I 
'de vergiyi alması gibi, esnek bir tatbikat getirilebilir. I 
4951 yılında çıkan kanunda buna benzer hükümler I 
''mevcuttur. I 

Ayrıca, kamuya yararlı derneklerin mallarının I 
neden muafiyet sınırı içinde tutulmadığını düşünür J 
dururum, bulamadım ttiraz prosedürü, kamulaştırma I 
yasasındaki kıymet takdiri komisyonları, değerleme I 
resmine esas olabilecek değer farkını tespit edecek- I 
ler; güzel. Bu değerlemeye itiraz olunabilir, bu da I 
güzel; ama itirazın nereye yapılacağı, ne şekilde ya- I 
pılacağı maddede belli değildir; merci bulamazsı- I 
nız. 

Arkadaşlarım, itirazın, kamulaştırma kanununun I 
hükümleri çerçevesi içinde, aynı usulle Danıştaya ve 
adli yargıya yapılması şekilde bir önergemiz var- I 
dır; kabul edilirse, şerefi iktidarın olur; bu itiraz 
prosedürü, böylece çözülür. I 

Ayrıca da, itiraz prosedürünün acele usulle çö- I 
zülmesini önergemize ilave ettik - bunlar iyi niyetli 
^önergelerdir - vatandaş uzun süre sallanmasın. Za- * 
ten biliyorsunuz, dün gittiğimiz yerde bugün fiyat- I 
lar değişiyor; 100 liradan kamulaştırılan Trabzon I 
Havaalanı arsası, bugün 3 bin liraya çıktı, vatandaş I 
daha parasını alamadı. Buna, Devlet diyemezsiniz; I 
Devlet, anarşiyi önlerken de, vatandaşın hakkını I 
öderken de, alacağını alırken de, düşman saldırısına I 
karşı koyarken de acil şekilde yetişmelidir; Devlet, 
Devlet olmalıdır. I 

Şimdi, kararlardan dolayı artan değerin % 20'si, 
diğer nedenlerden meydana gelecek değer fazlasının I 
% 40'ı gibi, yine maddenin (d) bendinde, anlaşılma- I 
sı fevkalade güç büyük ihtilaflara neden olacak nis
petler vardır. Bu nispeti teke irca etmek lazım; teke I 
irca ederken de, fiilen tahakkuk şartını maddeye ge- J 

• 
tirmek icap eder. Bunu getirecek önergelerimizi j 
vermiş bulunmaktayız. Sayın iktidar grubu, o öner- I 
gelere eğilir, bakarsa, onların, kendilerini bir açmaz
dan kurtarmaya matuf olduklarını göreceklerdir. I 

En garip bir hüküm - biz buradan söyleriz; siz, I 
kabul eder ya da etmezsiniz, sonucuna da katlanır- I 
siniz; biz arz edelim - bağışlama durumu vardır, 
maddenin son cümlesi, bakın ne güzel bir cümle, J 
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enteresan; ben öyle, anladım, yanlış anlamış olabi
lirim; cümleyi okuyorum : 

«Kamulaştırılacak yer, mal sahibi tarafından 
belediyeye bağışlanırsa, bu yerin değeri değerleme 
resminden indirilir» diyor. Yani, bir kişi, kamulaş
tırılan yerini kalkar da belediyeye bağışlarsa, buna 
rağmen değerleme resminden kurtulamaz. Bu nasıl 
hükümdür? Biraz evvel bir arkadaş, «Ver de kurtul» 
dedi, bu ma'dde de «Ver de kurtul» diyor. Bu mad
denin bu paragrafı değiştirilmedikçe, o zaman bele
diye şunu bekliyor, - iktidar biliyor - öylesine bir 
baskı unsuru kuracak ki, mülkün üzerinde, vatan
daş bunu bağışlamaya mecbur olacak. Bağışlarsan 
bile borçtan kurtulamayacaksın; şimdiden parava
nayı da kuruyor; ben böyle anladım. Bunun düzel
tilmesi lazım gelir. Bu hususla ilgili önergemiz var
dır: Vatandaş, bağışlama halinde, belediyeye bağış
lama halinde, değerleme resminden kurtulur.» Müsaa
de edin, artık bunu tanıyın. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Aksakal. 
ÎBRAHÎM VECDÎ AKSAKAL (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
tBRAHlM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 

Bir işin doğrusunu düşünürken, tersinin ne kadar 
doğru olacağını da düşünmek lazım. Birçok imar 
tatbikatı yapıyorsunuz, projeler yapıyorsunuz, alt
yapı tesisleri götürüyorsunuz ve vatandaşlara ait 
taşınmazların değeri artıyor. Peki, yolu buradan 
kaldırıyorsunuz, yeşil saha haline getiriyorsunuz, ba
zı vatandaşların taşınmazlarının da değerini düşürü
yorsunuz. Aynı nispette değerini düşürdüğünüz ar
saların ve taşınmazların, değer kayıplarından dola
yı belediyenin aynı nispette tazminat ödemeyi gö
ze alması halindedir ki, o zaman getirdiğiniz kanuna 
adil derim. Başka türlü, alırken şahin, verirken fev
kalade uzak, vurdumduymaz olmak mümkün değil
dir. Belediye kazandırdığı değerden vergi alırken bel
li, adil bir ölçü içinde, kaybettirdiği değerden dolayı 
da bir tazminat ödemeyi göze almalıdır. Devletin eli 
kadife olmalı, Devlete karşı çıkılmadığı sürece, 
Devlet, kadife eldivenli olmalı, kadife elini vatanda
şa göstermeli, karşı çıkana da demir yumruğunu 
göstermeli; bu ikili hal tahakkuk ettiği zaman ona 
devlet denebilir, o tatbikata haklı denebilir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Kişisel olarak Sayın ilhan Ersoy, buyurunuz 

efendim. 
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İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
Sayın Başkan, bendenizin bir söz hakkı daha var
dı; bunu Sayın Dalkıran'a devretmem mümkün mü 
acaba? 

BAŞKAN — Tabii efendim, Sayın Dalkıran sı
rada; devriniz olasıdır efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Hakikaten, benden önce konuşan arkadaşımın 
temas ettiği gibi, haddi zatında bu madde de büyük 
aksaklık vardır; hakkaniyet prensiplerinden bir yer
de ayrılınmıştır. Değer artırmanın karşılığını bele
diye alır da, değer düşürmenin karşılığını vermez. 
Ancak, ne var ki, belediyeler kamu hizmeti gören 
kuruluşlar olduğu için, bunu vermesi de esasen güç 
şartlar altında çalışan bir belediye için mümkün ola
madığından, vaktiyle vazu kanun bunu ele almamış. 
Bakarsınız, fevkalade kıymetli bir arsanın önüne, 
afedersiniz, bir yeraltı tuvaleti yapılır, o arsanın, o 
binanın kıymeti birden düşer; bu yapılandan dolayı 
düşer; ama karşılığında bir tazminat vermek bahis 
konusu değildir. 

Bu itibarla, maddede, şimdi getirilen maddede 
değil, esas itibariyle kanunda da yer alan maddede, 
hakikaten büyük aksaklık vardır. Gönül arzu eder 
ki, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki aylarda, bu 
aksaklıkları giderici, daha salim, daha iddiasız bir 
çalışma içerisinde tedbirler almak mümkün olabil
sin. 

Mühim olan, bu maddede, değerli arkadaşlarım, 
arkadaşlarımızın bir nebze temas ettikleri gibi iki 
konudur. Bunlardan bir tanesi, eski kanunda yer al
mış hükümlere ilaveten, âdeta planlama hizmetleri
nin, istimlak, yani kamulaştırma hizmetlerinin ve 
onun tatbikatının, uygulamasının yanı sıra, daha baş
ka kanun maddeleriyle esasen vatandaştan almış ol-. 
duğunuz bazı iştirak paylarını, tabiriyle söyleyeyim, 
yeni baştan almak gibi bir tekerrür bahis konusu 
oluyor. Biliyorsunuz, 1605 sayılı Kanunla, 6785 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesini değiştirmiş ve aynı 
mealde hüküm getiren 36 ncı maddesini de vaktiyle 
yürürlükten kaldırmıştık. İmar Kanununun 1605 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine göre, esas iti
bariyle vatandaş arsasının, binasının hizasına isabet 
eden yol, kanalizasyon giderlerinin, hem de eskisi gi
bi değil, tamamını veriyor, tamamını ödüyor; ay
nı şahıstan, bu hizmetleri gördüğü için arsası şere
fiye kazanıyor, değerleniyor diye bir de ayrıca de
ğerlendirme resmi almak mantıken de doğru değil; 

görülen bir hizmetin karşılığını mükerreren almak 
gibi bir garip davranış da meydana getiriyor. Bu iti
barla, kesin olarak, bu ilavenin metinden çıkarılma
sı lazım gelir, kanaatimce. 

Bir başka konu da, değerli arkadaşlarım, prog
ram yapımı için de değerlendirme resmi tahakkuk 
ettiriliyor. 

Malumunuzdur, 1605 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesine göre, imar tatbikat programları yapılır. 
imar programları arsaya değer kazandırmaz muhte
rem arkadaşlar. İmar programları, arsaya değer ka
zandıran imar planlarının, imar plan değişikliklerinin 
tatbikini gösterir ancak; onun için, süre verir, hatta 
bazı yerde o sürelerde iş yapma, vatandaşa arsasına 
herhangi bir şey yapma imkânını da kısıtladığımız 
için, bir yerde arsanın değerini azaltır. 

Bu itibarla, kesin olarak, metinde «İmar progra
mı» tabiri geçiyor bir iki yerde; imar programı laf
larının kesin olarak kaldırılması lazımdır. İmar prog
ramı apmak, hiçbir şekîl ve surette değerlendirmeyi 
gerektiren bir hadise değildir. 

Bir başka konu da değerli arkadaşlarım, biliyor
sunuz, bu vergi, bu resim, esas itibariyle iki ayrı ka
nuna konu teşkil ediyor. Bunlardan bir tanesi, Fi
nansman Kanunu, ki o çıkarken uzun uzadıya bu 
kürsüden bendeniz, naçiz arkadaşınız bu konuyu di
le getirmeye çalışmıştım; birisi de Belediye.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Belediye gelirlerinin ta kendisidir değerlendirme 
resmi. Belediye gelirlerinin kendisi olan bu değerlen
dirme resminin, bir de Finansman Kanununa konu 
teşkil etmesi, sureti katiyede yanlıştır. Belediye hizmet 
görecek, gayrimenkulun değeri artacak, bunun kar
şılığını Devlet alacak; olmaz muhterem arkadaşlar. 

Bu itibarla, eğer, bu Kanunu olduğu gibi bırak
mak istiyorsak, daha doğrusu, ufak tefek değişiklik
lerle getirilen teklifi karara bağlayacak olursak, unut
mayalım ki, yakında huzurunuza gelecek olan Finans
man Kanunu değişikliğinde, diğer vergilerle ilgili 
kanun teklifinde bu hükmü mutlak surette düzeltme
miz lazımdır; bir yerden aynı iş için iki defa vergi 
almak doğru değildir. 

Kaldı ki, o kanunda da, bu kanunda da aynı meal
de vergi alınan vatandaş, gayrimenkulunun değerini, 
sadece görülen hizmetten dolayı artırmıyor; bilmi
yorum bu sene sekiz mi oldu, dokuz mu oldu, Sa
yın Maliye Bakanı galiba burada yok, Hükümet bo-
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yuna devalüasyon kararı alır, elbette gayrimenkulun 
değeri artar ve bu da, takdirde, takdir komisyonlarını 
müthiş yanıltır. 

Bu itibarla, bendeniz bu kanunda, «program da
hil» kelimelerinin, birkaç yerde geçiyor, hem mad
denin başında, hem de sondan üçüncü fıkrada sa
nıyorum, onların mutlak surette değiştirilmesini ve 
sonra «fiziksel ve sosyal altyapı tesisleri» lafının da 
mutlak surette değiştirilmesi lazım geldiğine inanıyo
rum. Bir taraftan, mükerrer vergi olması hasebiyle, 
alınan bir paranın bir miktarını aynı konudan dolayı 
bir miktar daha artırmak suretiyle, yani yapılandan 
daha fazlasını almak suretiyle fuzuli bir şey yapıyo
ruz. Esas itibariyle, altyapı tesislerinin yapılmış ol
ması, değerlendirmeyi gerektiren bir konu değildir; 
bunu düzeltmek lazım gelir. Yoksa, bundan evvelki 
kanundaki hüküm de yetersiz idi; onda, biliyorsunuz, 
sadece meydan açmak, yeşil saha açmak, yol açmak, 
yolu genişletmek gibi şartlarla değerlendirme kazan
dırıyordu; halbuki burada, iyi bir yenilik olarak ka
bullenmek gerekir, iki kat bina yapabileceği bir yere 
vatandaş, bir plan değişikliği ile on katlı bir bina ya
parsa, elbette ki, değeri çok artmaktadır gayrimen
kulunun: bunu değerlendirmek gerekir. Bu iyi tara
fının yanında, demin bahsettiğim aksaklıkların mut
lak surette giderilmesi lazımdır. 

Gecenin sabaha karşı olan şu saatinde beni dinle
diğiniz için hem teşekkürlerimi arz ediyorum, hem 
de Komisyona, Sayın Bakana bu konudaki aksaklığı 
gidermek suretiyle yeni bir metni kısa bir zamanda 
Başkanlığa vererek, bir haksızlığı, bir adaletsizliği, 
bir hatayı düzeltmelerini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Sayın Dalkıran, buyurun. 
MEHMET EMİN KDALK1RAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, çok muhterem milletvekilleri; 

Halen görüşülmekte olan bu Kanun, 5237 sayılı 
Belediye Kanunu içinde var idi, 16 ncı madde idi. 
Bunda evvelki tatbikatlarda bazı noksanlıklar vardı; 
fakat mağdur etmezdi. Şimdi, yeni gelen bu teklifle 
vatandaş bu işin içerisinden çıkamayacaktır. Bakınız, 
size, Gemlik'i tanıyanlar varsa bir hadise anlataca
ğım. Gemlik'teki meydanı ben istimlak ettim; bir va
tandaşın binası istimlak edildi, 386 m2'lik; yanında 
ikinci bir arsası vardı, ondan daha ufaktı. Adamdan 
biz, 800 küsur bin lira değerlendirme resmi istedik; 
bizim ödediğimiz para onun yarısı kadardı. Dedim ki, 
bu olmaz, nasıl olur? Eğer bu şerefiye bizim kendi 

malını aldığımız adamın malıyla bu kadar şerefiye 
arttıysa, bu vatandaş, diğer malını da versin, yan ta-
raftafcilerini de açalım, biz bütün şehri şerefiye pa
rasıyla yıkarız. 

Şimdi bir rıhtım yapıyoruz sahilde, az evvel Sayın 
Vecdi Aksakal'ın da ifade ettiği gibi, deniz kenarın
da lebiderya olan şeyleri, binaları kaldırdık ortadan, 
önlerine taş doldurduk, 42 metrelik bir yol yaptık; 
ben başlamıştım, şimdiki arkadaşlar da devam edi
yorlar; şimdi onlara şerefiye resmi geliyor. Tabii, 42 
metrelik yol olduğu için, yola göre irtifa veriliyor, 
7 kat irtifa verildi; ama vatandaşın orada bir de de
niz hakkı vardı; bu, bizim eski kanunlarımızda da 
vardı, Tapu Kanununda da vardı. O hakkı da kay
bettirdik biz ona. Neyle kaybettirdik? Hepimizin yap
tığı usulle : imar planında bir tadilat yaptık, muhay
yel bir yol geçirdik deniz üzerinden, plana göster
dik, tasdik ettirdik; itiraz ettiler buna, dedik ki, imar 
planı tasdik edilmiştir müddeti içerisinde 91 günde 
de itiraz edilmedi, katileşmiştir dedik. 

Şimdi arkadaşlarım, burada, «altyapı tesisleri» 
veyahut da «diğer sosyal tesisler», diyorsunuz. Beledi
ye bu vazifeleri yapmakla mükellef. Belediye Gelir
leri Kanununun 13 ve 14 ncü maddelerinde bu hü
kümler var. Yola iştirak payları var; yol yaptığımız 
zaman, 15 metreden sonrakisi için yoktur, 30 cm'den 
daha büyük olan büzler için yoktur ama, onların al-
tındakilerde vardır; iştirak ettiniz bunlara. Kaldırımı 
ters yüz dahi yapsak, esaslı tamir yaptığımız zaman 
dahi iştirak edilir. 

Şimdi, bu tasarıyla getirilmek istenen şey, en kü
çük hizmette vatandaştan şerefiye vergisi isteyece
ğiz. Ee, bu biraz haksızlık olur zannediyorum; bu hak
sızlığı bu Meclisin yapmayacağı kanaatindeyim. Bu 
noktalardan şu kadarını ifade edeyim ki, eski kanu
nun noksan tarafları telafi edilmek suretiyle, bugün 
getirilmiş olan bu tekliften daha iyi olduğu, daha 
hakkaniyet prensiplerine yakın olduğu kanaatinde
yim. Bu noktalarda Sayın Komisyonu ve Sayın İkti
dar Grubunu ikaz etmek istiyorum. 

Saygılarımı sunuyorum; hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerindeki görüş

meler sonuçlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler var, okutuyorum efen

dim : 
AHMET SAYIN (Burdur) — Soru sormak isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru sormak istiyorsanız, elbette so

rabilirsiniz Sayın Sayın. 
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Başka .'sorar sormak isteyen arkadaşlarım var mı?.. 
'.Yok. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
'Buyurunuz Sayın Sayın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ka
nun metninde ı«kentsel faaliyetlerle düzenlemeler» ya 
da «bu konuda alınacak kararlar» ifadesi vardır. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Soru an
laşılmıyor Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Anlaşılıyor, gayet güzel anlaşılıyor 
Sayın Sarıoğlu, biraz şöyle dikkatli dinleyin. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Daha sonra karar 
alınmaz ya da iptal edilirse tahsil olunan resim haksız 
bir vergileme olmaz mı? 

2. Maddede «altyapı, imar» gibi kentsel faali
yetler ifadesi vardır; «gibi» ifadesi, uygulamada de
ğişik belediyelerce farklı şekilde yorumlanamaz mı? 
Bu, uygulamada farklılık yaratmaz mı? 

Bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Yazılı, sözlü Sayın Bakan?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DBMÎR (Sivas) — Sayın Başkanım, kısaca arz ede
yim. Buna diğer sözcü arkadaşlarım da bu konuya 
takılırlar. 

Takdir buyururlar ki, bir komisyon söz konusu
dur maddede. Bir komisyon varsa, fiilen değerlendi
recek bir değer var demektir. Buna, değerlendirme 
komisyonundan hareketle varmak gerekir. Kâğıt üze
rindeki bir karar, değer artışına neden olmamış ise, 
o komisyon «takdir edilecek bir değer yoktur» di
yeceğinden dolayıdır ki, bir resim veya harç, bir vergi 
de doğmayacaktır arkadaşlarım. 

Bu nedenle tereddüte yer görmüyoruz. 
Sayın Başkanım, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş olan önergeleri okutu

yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun değiş

tirilmesi hakkındaki teklifin, aşağıda arz edeceğimiz 
sebeplerle tadilinin gerektiği kanaatiyle durumu Yüce 
Meclise arza çalışacağız : 

Halen meri olan 16 :ncı madde ile değerlendirme 
şerefiye resmi alınmaktadır. Meri kanunda, belediye
lerce kamulaştırılan imar ve iskân sahaları içerisin
deki gayrimenkullerin sokağa, caddeye, meydan, rıh
tım, yeşil sahalara yüzleri çıkan gayrimenkullerden 
artan değerin j % 50'si belediyelere verilmiştir. 

Yeni teklifte ise, diğer kamu kuruluşlarınca yapı
lan her türlü bayındırlık hizmetleriyle altyapı tesis
leri, su, kanalizasyon, asfaltlama gibi belde ve belde 
sakinlerinin bu hizmetlerini görmek için kurulmuş 
olan belediyeler, yaptıkları bu hizmetler karşılığı as
lında iştirak paylarıyla geri almaktadırlar. Ayrıca, 
imar planına veya tadilini veya mevzi imar planı de
ğişikliklerinde değer artışı hâsıl olduğu gerekçesiyle 
artan değerin nispetler içerisinde belediyeye resim 
olarak ödenmesi teklif ediliyor. îmar planı tadili ve
ya yeniden yapılmasıyla bazı gayrimenkullerin ye
şil saha, yol gibi amme tesislerine ait tahsisli yer ola
rak ayrılması da varittir. Eğer bu yerler iskân sahası
na dahil edilse idi, vatandaşın büyük mikyasta men
faati söz konusu bu teklifte olmuş olacak idi. Şimdi 
yeşil saha veya yola verildiği zaman bu menfaatleri 
haleldar olmuyor mu? O zaman bu zararı da beledi
yelerin ödemesi gibi bir durum ortaya çıkar. Bu ba
kımdan, eski kanunun 16 ncı maddesi gayet iyi dü
şünülmüştür. Eğer bu kanun haline gelirse, birçok 
vatandaş arsasına ev yapmadan dahi onu satmak mec
buriyetinde kalacaktır. 

5237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle yol, lağım 
ve su tesislerine iştirak payı vardır. Ayrıca, 14 ncü 
maddeyle harita ve imar planları masraflarına iştirak 
payı vardır. 

Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle meri 16 ncı 
maddenin makul ölçüler içerisinde tedvin edildiğini 
kabul ederek muhafazasını ve yeni teklifin reddini 
arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Manisa 
Sümer Ora! 

Adana 
Mehmet Halit Dağlı 

Ankara 

Bursa 
Ali Elverdi 

Ağrı 
Mikâil Aydemir 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Mustafa Başoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasayı değiştirmek 

isteyen Kanun Teklifinin 3 ncü maddesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Trabzon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Manisa 
Sümer Oral 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Ankara 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Eskişehir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Yusuf Cemal Özkan 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şeref oğlu 

Gerekçe : 
5237 sayılı Yasanın 16 ncı maddesi kâfi hüküm 

taşımakta olduğundan ve getirilmek istenen değişik
lik de feykalade adaletsiz olduğundan, hatta kıymet-
lendirici sebepler fiilen tahakkuk etmediği halde bile 
vergi isteyen bir tutumda olduğundan, sonuç olarak 
toplumdaki huzursuzluğu artırıcı yönde hükümler 
ihtiva ettiğinden, işbu önergenin verilmek zorunluğu 
duyulmuştur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasayı değiştiren 

Yasa Teklifinin (A) bendinden sonra ( 3 - 1 6 mad
desinin) 

Kamuya yararlı derneklerin taşınmazlarıyla sadece 
bir dairesi, sadece bir evi (tek katlı) ve sadece bir ev 
yapmaya müsait arsası bulunanlar da değerleme res
minden muaftırlar. 

Amcalk 'bu tür tek kbnuita tekalbül edece'k taşınmaz 
sahipleri bu taşınmazları aıhara sattıiklarında mü'kellefi-
yetleri aVdet eder ve 'değerleme resmini ödemeye 
medbur olurlar». 

İbaresinin eklenmesi arz ve ıteklif olunur. 

Gerekçe : 
Devletin anaıgörevi vatandaşı Gconjuıt sahibi yap-

m'aJkjtaldaiî, Ydkjsa djolaylı yoiaridan giderek vatandaşı 
sk>k|ağa aitmıalk; değildir. Bu itibarla tek dairesi, telk 
Idaiıreya ımıüısiaiıt 'arsası veya tek aileyi barmdıracaik 
evi bulunan vatanfdaşın, sıonuç itibariyle meskenini 
kaytba sdbep oflaealk djüızenlamıeilleriden, kaçınmalk la-
z;tmidıır. Tersine, 'devletin vantandaşı ev saihiıbi yapması 
Anayasamn 'esprisi daMMledir. 

'Millet (Meclisi (Başkanlığına 
Göjıüşülmieikıte 'olan; 5237 sayılı Yasanın* 16 ncı 

m'addlesiinliıı A fıikırjaisıinıın aşağıdaki şdkide değiştiril
mesini arız. ve teklif ederiz,. 

ıFılkraldalki «lSösyal altyapı» ^deyiminin, 'bu fıkradan 
«sosyali» ikelimesiiıriin çıkarılmasını. 

Gerekçe: 

Altyapı deyimi .tüm açıiklığı ile «sosyal» hizmet
leri topsamaJktaldır. Bütîün eserlerde ve metinlerde 
«aMyaipii» deyimi geçtiği ve anlamı (da hepimizce em 
genaış Ibir (ulfmkj k'azapkkğı için; (buna (bir soısyall kelimö-
fsimin lelklenmesi fuzuildir. 

Trabzon 
İbrahim; Vıelddi Aksaikail 

Maniisa 
Sjülmıer Oral 

'Bolu 
Mülfiî Balyralktar 

Anikara 
ismail Halkjkı Köylüoğlu 

Burjsa 
AH Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

(Kars 
Hikaye* Çelebi 

Kıahramanimaraş 
Mehmet Şertefoğlu 

Eslkişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

'Bursa 
Ali Elverdi 

Bolu 
Mülfdıll Bayraikıtar 

Kalıramanmıaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Manisa 
Sümer Oral 

Ağrı 
Mikâ'il Aydemir 

Adama 
Mehmet Haılit Dağlı 

Denizli 
Mustafa Kemal Aylkprt 

-Millet Meclisi (Başkanlığına 
5237 sayılı Yasayı değiştiren yasa (teklifinin-3 ncü 

maidldesiyle değiştirilen 16 ncı maddesinin C heınidiniım 
son dümlesinlde ibulülnıan «(Belediyeler ve mlülkellefler» 
dıbaıriflsıİnldıerı soma, «dKaırmiaştıırma bedellerine ve ka-
<mruHaişıt;]jıpija kararlariina lk!aırşı, kamuflaştıırma yasasının 
'göstendtiğ'i usule uygun» ibaresinin elklenme&i arz ve 
teklif olunur. 

Gerekçe : 

Teklif saidece ıdjeğer miktariiinın ta'kidirine itiraz 
olunalbileceğini hülkjme hağliamaiktadır.* İtirazın nasıl 
olacağı, ih'anjgi mercilerîde olacağı, hangi yargı organ-
darımın itiraza çözeceğine dair (teklifte açıikluk yioikıtuır. 
'Bu önlerlge ile hem itiraza açıikjlı!k getirilmek isten
mekte ve hem de mükellefin mağduriyetini önlemek 

103 



M. Meclisi B : 44 6 . 2 , 1979 O : 3 

üzere açıkça idaırl ve adi yargının dienietimi yolunu 
göstermek gayesi güdüilimüştür, 

Trafbzon ıBuflsa 
İbrahim Vecdi Aksakal " Ali Elverdi 

Bolu Manasa 
MKÜfJıC Bayraktar iSülmıer Oral 

iDenizli Kars 
Mustafa Kemal Aykurt Hidayeti Çelebi 

Adana Kalhramanınmraş 
Mehmet Halit Dağlı Mehimet Şerefoğlu 

Ağn 
ıMi!k,âlil Aydemir 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 , 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunıunda değişiklik yapılmasına ilişkin kaimin tekli
fimin 3 ntiü madde ve aynı yasanın1 16 noı mad
desi C bendi ikinci paragraf inin aşağıdakıi şekilde 4e-
ğiştirıilmıesind arz ve tekM öderiz. 

'Bu Ikıanunda açılmış Olan itiraz ve dalvalar, mÜMa-ı 
cel mpıvaddan sayılır. 

Gerekçe : 
Bu konularda açılan davalar değer artışlarındaikıi 

süratli yükselmeler ve vatandaşı mahkeme kapıların
da sütriünıdiiırmentefe; amacını giderek vatandaş ve be
lediyelerin zararlarını mucip olacağından., 

Bunsıa Manisa 
Ali Elverdi ıSiümer OraJ 

tDerMi ' iBolıü 
Mustafa Kemal AykuiHt Müfit Balyraktor, 

Kam Eskinir, 
Hidayet Çelebi Yusuf Cemal Özkan 

Anikaıraı 
İsmail Hakkıı Köylüoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 3 ncü maddesiyle de

ğiştirilmek istenen 5237 sayılı Yasanın 16 ncı madde-* 
desinin D bendinin birinci cümlesinden imar halkları! 
ibaresinin çıkarılmasını ve 'yerine durumlar ibaresi
nin eklenmesi ve diğer ıttü'm değerlenmelerde % 40' 
tır, İbaresinin de metinden çıkarılması arz ve teklif 
olunur. 

Tralbzon Buırisa 
İbrahim Vecdi Aksakal Ali Elverdi 

Kans Denizli 
Hidayet Çelebi Muistıaifa( Kemal Aykurit 

Manüs'a Ahjklara 
«Sümer Oral îsimiaıil Hakiki! Köiylliüoğîu 

Eskişehir K^ramianmaıraş 
Yusuf Cemal Özkan Mehmet Şerefoğlu 

Gerekçe : 

Değişiklik önergesiyle güdülen gaye, değerleyen 
olayın 'kesin Ibiçitmde tahakkuk etmesinden sonra res
min tahsilline gidilmesini ısağlamalk ve halklar tabiriy
le de ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak ve
ya yülksek otlan nispeti de indirmekten ibarettir. 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasayı değiştiren 
Ikamuh tekliflinin 3 ncü maddesiyle değiştirilen anılan 
yasana* 16 ncı maddesinin D bendinin birinci cüm
lesinin değişikliği sonucu getirilen ibaresinden sonra, 
«ve fiilen taitlbi'k edilmek suretiyle» ibaresi eklenmesi 
arz ve teklif olunur. 

Tratıizon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

İBdlU 
Müfit Bayraktar 

Bursa 
Ali Ellerdi 

Manisa 
Sümer öral 

Denizli Kars 
Mustafa Kemaü Aykurt Hidayet Çelebi 

Anlkiara Eskişehir 
îsmaıil Halkjki! Kölyllüoğlü Yûsuf Cemal Özkan 

Kalhramanmaralş 
Mehmet Şerefoğiu 

Gerekjçe <:' 

Mevcut 'kanun ıteklifinde, sadece imar planının de
ğişikliği, değerlenme resminin doğumuna yete(bilmiek-< 
(tediı*. Oysa bizde planlar yajpıhr, yıkılır. Tatbik edil-
mieyen planlar,, imaır programları, değişiklikler 'üzerin
den değerleme resminin tahakkuk ettirilmesi telafisi 
'imkânsız; haksızlıklara ısebep olacağı düşüncesiyle 
Ibu değişiklik önergesi düzanHenmıiş'tir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 7 . 194*8 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Tek
lifinin 3 ncü maddesinin D 'bendinin aşağıdaki şdkilde 
değiştirilmesini arz. ve teklif ederiz. 

Madde 3, — 

D bendinde yazılı % 140'ının kaldırılması ve 
% 20 oranının da % 10'a indirilmesini. 
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Gerekçe ; 
Alınmak istenen resim ve harçlar belediye sakin

lerini fevkalade mağdur edeceğinden bu değişiklik 
önergesi verilmiştir. 

Bursa Manisa 
Ali Elverdi Sümer Oral 

Denizli Bolu 
Mustafa Kemal Aykurt Müfit Bayraktar 

Kars Ağrı 
Hidayet Çelebi Mikâil Aydemir 
Kahramanmaraş Ankara 

Mehmet Şerefoğlu Mustafa Başoğlu 
Adana 

Mehmet Halit Dağlı 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Gelirleri kanun teklifinin 3 ncü madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif 
olunur. 

Madde 3. — 5237 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) İmar planı, mevzii imar planı, imar progra
mı ve plan değişikliği sonucu getirilen değer artırıcı 
imar hakları sonucu artan değerlerde, eski değerle 
yeni değer arasındaki farkın j % 20'si tüm değerlen
dirmelerde % 40'ı değerlendirme resmidir. 

(D) Bendinin Gerekçesi : 

Teklifin (D) bendi, artan değerlerde değerlenme 
resmi oranı % 20 diğer tüm değerlenmeler % 40 de
yimleri müphemdir. 

5237 sayılı Yasada ise, bu eski değerle yeni tespit 
edilen değer arasındaki farkın yarısı olarak değerlen
me resmi alınması mevcut ve halen meridir. Değer
lenmelerde genellikle eski ile yeni değerlendirme ara
sındaki farkın 1% 20 ve tüm değerlendirmelerde % 40 
şeklinde sarahat getirilmesi gerekli olur kanısında
yız. Bu nedenle değişiklik teklif ediyoruz. 

Bursa Manisa 
Ali Elverdi Sümer Oral 

Ankara Eskişehir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Yusuf Cemal Özkan 

Denizli Kahramanmaraş 
Mustafa Kemal Aykurt Mehmet Şerefoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 3 ncü maddesinin (E) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

3 ncü madde (E) fıkrasında yer alan 5 yılda ila
vesi kaldırılarak on yılda ödenir. 

Gerekçe : 
Kamu iktisadi Devlet Teşekkülleri ve bankalar

dan alınan kredilerin miktarıyla, günün koşulları içe
risinde her hangi bir gayrimenkul iktisabı veya bun
lar üzerine ayni bir hak tesis edilemeyeceği dikkate 
alındığında bu değişikliğin zaruri olacağı görşünde-
yiz. 

Manisa Denizli 
Sümer Oral Mustafa Kemal Aykurt 

Eskişehir Ankara 
Yusuf Cemal Özkan İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kahramanmaraş Bursa 
Mehmet Şerefoğlu Ali Elverdi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 3 ncü maddesiyle de

ğiştirilmek istenen 5237 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin son cümlesinin belediyeye bağışlanırsa ibare
sinden sonraki kısım metinden çıkarılarak mükellef 
değerleme resmini ödemekten kurtulur ibaresinin ek
lenmesi arz ve teklif olunur. 

Trabzon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Manisa 
Sümer Oral 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Ağrı 
Mikâil Aydemir 

Adana 
Mehmet Halit Dağlı 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
/ Mustafa Kemal Aykurt 

Bolu 
Müfit Bayraktar 
Kahramanmaraş 

Mehmet Şerefoğlu 
Ankara 

Mustafa Başoğlu 

Gerekçe : 
3 ncü maddenin son cümlesinde sanki taşınmazı

nı bağışlayan mükellef değerleme resminden kurtula
mıyor sonucu çıkmaktadır. Oysa bu büyük bir ters
liktir. Bu zıt durumu düzeltmek gayesiyle önerge ve
rilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifinin 3 ncü maddesiyle 

değiştirilmek istenen 5237 sayılı Yasanın 16 ncı mad
desinin sonuna : 

«Bu maddede gösterilen nedenlerle taşınmazları 
değer kazananlardan değerleme resmi alındığı gibi, 
taşınmazları değer kaybedenlere de belediye tarafın-. 
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dan aynı nispette değer kaybı tazminatı ödenir.» 
îbaresinin eklenmesi arz ve teklif olunur. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Ankara 
t. Hakkı Köylüoğlu 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Trabzon 
ibrahim Vecdi Aksakal 

Bursa 
Ali Elverdi 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Manisa 
Sümer Oral 

Gerekçe : 
Kamu gücü, yaptığı hizmetler dolayısıyla çeşitli 

namlar altında karşılığını alırken, artan değerlerden 
pay isterken, eksilttiği değerlerden dolayı da bu mü
kellefiyetlere de katlanması hakkaniyet icabıdır. Bu
nu sağlamak üzere bu önerge verilmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek 
lifinin 3 ncü maddesinin .... bendinin aşağıdaki şekil 
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«... Kamu yararına çalışan dernekler ile siyas 
partiler ve din görevlileri dernekleri dışında» kalan
lar bu muafiyetten yararlanamaz. 

Gerekçe : 
Ülkemizde sayıları yüzbinlere varan ve çoğu 

amaçları dışında çalışmalar yaptığı hepimizce saptan
mış olan dernekler ve bunlar gibi kuruluşların mad
dedeki istisnalardan faydalandırılmaları kaynak israfı 
olacağı görüşündeyiz. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Manisa 
Sümer Oral 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Adana 
Halit Dağlı 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Ağrı 
Mikâil Aydemir 

Ankara 
Mustafa Başoğiu 

Sayın Başkanlığa 
Değişik önergesidir : 
3/16 ncı maddenin (A) bendinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«A) Belediyeler ve yalnızca kamu hizmeti ama

cı taşıyan kamu kuruluşlarınca yapılan fiili ve top
lumsal altyapı veya imar, bayındırlık gibi faaliyet
lerle düzenlemeler sonucu, taşınmazların artan de

ğerleri, değerlenme resmine tabidir. İbadethaneler 
ve yalnızca kamu hizmeti için kurulmuş kâr amacı 
olmayan Kamu kuruluşlarının bu amaçla kullanılan 
taşınmazları bu resimden müstesnadır. 

Konya 
îhsan Kabadayı 

Çorum 
Mehmet Irmak 

istanbul 
Turan Kocal 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesidir : 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 16 ncı mad

desinin (A) bendinin değiştirilmesini teklif ederiz. 
Şöyle ki : 

Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarınca yapılan 
fiili ve toplumsal altyapı veya imar, bayındırlık gibi 
faaliyetlerle düzenlemeler sonucu değeri artan taşın
mazların, bu çalışma ve düzenlemelerin yapılması 
artan değerleri, değerlenme resmine tabidir, ibadet
haneler, genel ve katma bütçeli idarelerle özel idare 
ve belediyelere ait her çeşit taşınmazlar bu resimden 
müstesnadır. ^ 

Çorum Konya 
Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 

Yozgat istanbul 
Hüseyin Erdal Turan Kocal 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Sayın Başkanlığa 
Değiştirme önergesidir : 
3/16 ncı maddenin (B) bendinin aşağıda gösteril

diği üzere değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Madde 16. — B) Hizmetten dolayı değeri ar

tan taşınmazların emlak vergisi mükellefi Belediye 
Gelirleri Kanununda da mükelleftir. 

Kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bağımsız bö
lümler, bu resim yönünden bağımsız taşınmazlar 
gibidir.» 

Çorum 
Mehmet Irmak 

istanbul 
Turan Kocal 

Konya 
ihsan Kabadayı 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 
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Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesidir : 
Görüşülmekte olan tasarının 3 ncü maddesinin 

16/A bendine aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Madde 16. — A) Bankalara veya sosyal gü
venlik kurumlarına borçlanılarak sahip olunan kat 
mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin ve bağımsız 
taşınmazların, borçları sonuna kadar değerlenme res
minden müstesnadır. 

Çorum Konya 
Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 

İstanbul Yozgat 
Turan Kocal Hüseyin Erdal 

Konya 
Şener Battal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Anayasa ve İçtüzük hüküm

leri gereğince İmar ve İskân Bakanı Sayın Ahmet 
Karaaslan tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını istiyorum. 

1. Antalya Beldibi ve Göynük köyü -hudutların
da deniz kenarındaki tapulu araziler üzerine yapılan 
otel, motel, pansiyon gibi binaların yıkımına devam 
edilmektedir. Yıkım, Bakanlar Kurulunun hangi ka
rarına dayanmaktadır? Yıkılmakta olan binaların 
yerine bir yerleşme planı yaplımış mıdır? Bu plan 
tasdik edilmiş midir? Tarihi nedir? 

2. 1605 sayılı Yasanın ek 7 nci maddesi gereğin
ce Bakanlığınızca teklif edilen ve Bakanlar Kurulu 
kararıyla tespit ve ilan olunan sahalar neresidir? Bu 
sahaların planları öncelikle yapılmış mıdır? Yapıl
mışsa hangi tarihte yapılmıştır? Bakanlar Kurulu ka
rarının tarihi nedir? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergeleri 
okutmuş bulunuyorum. Ancak, önergeler üzerinde 
herhangi bir işlem yapabilmek için yetferli zamanı
mız yoktur. Kararlaştırdığınız saat dolmak üzere
dir. 

Sunuşları ve özel gündemde yer alan Gensoru 
önergelerinin gündeme alınıp alınmaması konusun
daki görüşmeleri yapmak ve alınan karar gereğince 
kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 7.2.1979 
Çarşamba günü bugün saat 15.00'te toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saatli : 04.55 

3. Yine ek 7 nci maddeye göre Bakanlığınızca 
plan uygulama talimatnamesi hazırlanmış mıdır? 
Hangi tarihte hazırlanmıştır? 

4. Dünya Yatırım Bankası kredisiyle kurulacak 
25 000 yataklı tesis bu yıkım sahasının içerisine otur
makta mıdır? Yoksa yıkım sahasının dışında mı kal
maktadır? Bunu açıklayan plan hangi tarihte yapıl-

I mıştır? Tasdik edilmiş midir? 
I Antalya Milletvekili 
I Galip Kaya 

TC 
I İmar ve tskân Bakanlığı 5 . 2 . 1979 
I Bakanlık Baş Müşavirliği 
I Dosya : C -
I Sayı : 45 

I Millet Meclisi Başkanlığına 

I İlgi : 12 Ocak 1979 gün ve Genel Sekreterlik Ka-
I nunlar Müdürlüğü 7/412, 2789/16744 sayılı yazınız. 

I Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın tapulu ara-
I ziler üzerindeki binaların yıkımına ilişkin yazılı so-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, tapu
lu araziler üzerindeki binaların yıkımına ilişkin so
rusu ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'in 
yazılı cevabı, (7/412) 
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ru önergesine cevap olarak hazırlanan bilgilerden 2 
nüsha ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Ahmet Karaaslan 

îmar ve İskân Bakanı 

Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın «Tapulu 
araziler üzerindeki binaların yıkımına ilişkin»* yazılı 
soru önergesi üzerinde maddeler itibariyle yapılan 
incelemeye göre; 

1. Antalya Beldibi ve Göynük köyleri kıyı ke
siminde; ilgi soruda sözü edilen alanlar, 1/25 000 öl
çekli Güney Batı Antalya Kıyı Bandı Çevre Düzeni 
planlama alanı kapsamında bulunmaktadır. Bu plan, 
Bakanlığımız, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Or
man Bakanlığınca 13 . 2 1974 gününde imzalanan 
protokol çerçevesinde üç Bakanlıkça müştereken ha
zırlanmış olup Bakanlığımızca 7 . 7 . 1977 tarihinde 
onanmıştır. 

Adı geçen planın Beldibi ve Göynük köyleri kıyı 
kesiminde ise, gerek planın onanmasından önce, ge
rekse sonra, kaçak yapılanmalar teşekkül etmiş ve 
onanh planda doğal karekteri korunacak alanlar, ta
rım alanları, tarihi eser kullanım alanları ve günü
birlik kullanım alanları olarak ayrılmış olan alanlar 
üzerinde otel, motel, 2 nci konut gibi yapılanmalar 
oluşmuştur. Bu alanlarda mevcut yasalara (îmar Ka
nunu, Medeni Kanun, Eski Eserler Kanunu ve Or
man Kanunu) aykırı olarak teşekkül etmiş olan ya
pılanmaların hepsi hakkında yasal koğuşturma işlem
leri sürdürülmekte olup; önemli bir bölümünün yı
kım kararı alınmıştır. Halen yürütülmekte olan yı
kım işlemleri, yasal olarak yıkım kararı alınmış olan 
kaçak yapılarla ilgilidir. 

Yıkım işlerinde ayrıca Bakanlar Kurulu kararı
na gerek olmadığı yıkım iş ve işlemlerinin 6785/1605 
sayılı İmar Kanunu ile aynı Kanunun ek 7 ve 8 nci 
maddeleri uyarınca hazırlanıp 18 . 1 . 1975 gün ve 
15122 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürür

lüğe girmiş bulunan yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak yürütüldüğü Bakanlık Müşavirliği ile Antalya 
Bölge Muhakemat Müdürlüğü avukatlarınca yerin
de yapılan incelemeye göre de tüm iş ve işlemlerin 
doğruluğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

Kaçak yapılanmaların oluştuğu bu alanda; Gü
neybatı Antalya Kıyı Bandı Çevre Düzeni Planında 
Bakanlığımızca 28 . 9 . 1978 gününde bir plan deği
şikliği yapılmış ve 7 . 7 , 1977 gününde onanh plan
la tarım alanları, doğal karakteri korunacak alanlar 
ve günübirlik kullanım alanları olarak ayrılmış olan 
alanların bir bölümü «turizm amaçlı kamu tesisleri» 
alanları olarak değiştirilmiştir. 

2. Güneybatı Antalya kıyı kesimi çevre düzeni 
planlama alanı Antalya mücavir sahalarının güney
batı istikametinde bitim noktasından Gelidonya bur
nuna kadar uzanan takriben 40 km. lik bir kıyı ban
dını içermektedir. Sözü edilen alan, 6785/1605 sayılı 
tmar Kanununun ek 8 nci maddesi uyarınca, 
16 . 9 . 19.74 gün ve 7/8891 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile imar düzenine tabi kılınmıştır. Planlama
sı, 1 nci maddede açıklanan şekilde elde edilmiştir. 

3. Bakanlığımızca 7 . 7 . 1977'de onanmış olan 
planın plan koşulları ile uygulamaya ait esaslar ge-, 
tirilmiş olup plan koşulları uygulamaya ilişkin yönet
melik niteliği taşımaktadır. 

4. Günaybatı Antalya kıyı kesimi planlama ala
nında takriben 25 000 yataklı turizm tesislerinin ger
çekleştirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla Dünya Ban
kasından kredi temin edilmiştir. Beldibi, Kızıltepe, 
Tekerlektepe, Güneydeniz ve Tekirova'da planda ta
nımlanan organize turizm gelişme alanları ve Kemer 
destek kentindeki kentsel turizm alanlarında bu tesis
lerin yer alması planlanmaktadır. Turizm tesisleri
nin yer alacağı alanlara ilişkin uygulama planlama 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaaslan 

imar ve iskân Bakanı 

»>•« 
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Sakarya Miletvekffli Hayrettin Uysal ve 16 Arkadanım 1.7.1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye GeEılerî 
Kaırıımında Değişiklik Yapılmasına tilkin Kamun Teklüli ffle Kastamonu MIDetveklli Sabri Tığfa'mn, Ayna 

Kapıpnia Ek Kamun Te(kl!f jnı'n Maddelerine Geçüîmesfine Verilen Oyların Sonucu 
(Kalbul edimdir,) 

ADANA 
MehmeÜ iCatı 
Hasan Orit 
M. Kemal Küçüktepepuıar 
MuısîihMnı Yılimaz Mete 
İsmail Halfckı Öztorun 
Nödtra Tafrhaın 
Oğuz Yazıcıöğliu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yidırım 

AFYONKARAHİSAR 
tsmaiil Akın 
Hasam Akkuş 
Güneş Öngüt 
Tk K « t - ~ *~T' o> >*% 

Mete Tan 
AĞRI 

Rıza Polat 
AMASYA 

Erol Çevülkçe ı 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir A<h!bettli 
Orhan Alp 
Aföşan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsimlet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Haıyri FJçiöğlu 
H. Semih EryıMız 
Kemali Kaıyacan 
Teoman Köprülüler 
AMurrahtoan Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 

Üye sayısı : 450 
Oy verenter : 237 

Kalbul edenler : 220 
Reddedenler : 
Çekimserler : 

Geçersiz oy : 

17 

Oya kaMmayanlar : 20,9 
Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Erol Saraçoğlu 
Önıder Sav 
Cengiz Şemse» 

ANIALYA 
Deniz Baykajl 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Metaiet Çelik 
A. Sefârai Gürgüç 
Muharrem Sötkleîi 

BALIKESİR 
TL T * TV . . .. _ ,< 

Nuri Bozyel 
Neca/tıi Cebe 
İrfan özaydınlı 
SaJdiuHah Usuttii 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Cdâtettiin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Halûk Karabörkü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Altlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işıl 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz: 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Sabri Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ ı 
Faik öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfi Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gümdüz Ökçün 
tçmail (S7Gt\ J 311 i A11, W £ i V l l 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem" Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydarı 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
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Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloglu 
Doğan Onur; 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araşit 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 
Mehmet Halt Dağlı 

ANKARA 
Muisıtaifa Başoğhı 
îsîrnjaİ Hakiki Köytöioğlfu 

BİLECİK 
CemiaİeBthı Köklü 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yücelen 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Faruk Siükaln 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamettin Çoban 

MALATYA 
Lütfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Kajaa^lan 
Ali Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Erkin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettübı Elça 
Metin Musaoğlu 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Maltaracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenen Buluıtoğlu 
llyas Kılıç 
I. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hiıknlİ İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Majhmu* Özdıemiir 
Mustafa Yılankıran 

(Reddedenler) 

BURDUR 

Ahmet Sayın 

BURSA 

Mehmet Emim Dalkıran 
Ali Elverdi 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 

İÇEL 
Ali Ak 

KAHR AM ANM AR AŞ 
Mehmet Şerefoğlu 

KOCAELİ 
İbrahim Topuz 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent EceıVit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

MANİSA 
Sümer Oral 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Hasan Gürsoy 
SeÜâha*tin Kılıç 
Ahlmeit Topalbğlu 
Atpatfsllan Türkeş 

ADIYAMAN 
HaM Ağar 
Atodü rrafeman Unsal 
AFYONKARAHİİSAR 

Mehmelt Özutfcu 
Ali İhsan Ultıhahşi 

AĞRI 
Milkâ'il Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamidi Şairn 

AMASYA 
Btehı Naci Altunay 
Muhammet Keleci 

ANKARA 
Oğuzftıan Asiltüric 
Seibaiti Ataman 
Oğuz Aygün 
Ahmet Haimidi Çelebi (İ.) 
Orhan Eren 
Mustafa Kömal ErieoVan 
Necati Güfltefklh 
İhsan Kairaçam 
Mustafa Kılıç (B.) 
Fileri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çatkmaikçı 
Sadik Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahilt Menteşe 
İsim'e*1 Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

(BALIKESİR 
lılhaıı Aytelkjin 
Cihat Bilgehan 
Cematettin tnkaya 
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(Oya Katılmayanlar) 

Emlin Engin Tannverdi 
Hüsnü Yılmaz; (t.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abildlin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Ahmet Çafkımalk 
Bayram Turan Çetin 

BURSA 
Yılmaz Efgenekon 
Halil Karaatk 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Blnay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Arsllan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşrefi Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 

— 11 

Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

. GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüferi Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 

I Recep özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı .(İ-) 

1 — 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
AH Naili Erdem 
Şinasi Osma 
(Cemal Tercan (İ.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru , 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan; Feyzjiioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 

1 Aydın Menderes 
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KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
îlhan Ersoy 
Ali İrfan; Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Önol Sakar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Halil Yurtseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Abdülkadir Timurağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 

ibrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 

Hüseyin Çelik 
Hüseyin Avni Kavurmacı-
oğlu 
Sadi Samuncuoğlu 

ORDU 

Merridıulh 'Elkgi ]ÇB$k< V.) 
Haimidii -Magdeat (1. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 

İzzet Akçal 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Eteni Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çelita (İÜ.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Aü Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Musliıh Görentaş (Bşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ömer Lütfü Erzurumlu-
oğlu 
Ali Fuat Eyüp oğlu 
(Bşk. V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abtfuİmıuittıaliilp Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 

(Açık Üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

Yekûn 
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Sakarya MiHetveklK Hayrettin Uysal ve 16 Arkadaşının, 1.7.1948 Gnü ve 5237 Sayın Bekdüye Gelirleri 
Kanununda Değişiklik Yapıimassna İlişkin Kanun Teklifi ite Kastamonu Milletvekili Sabimi Tığh'mn Aynı 

Kanıma Ek Kanun Teklif inCn 1 nci Maddesinle Vermen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınari 
Muslîhittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Ömgüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan. Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryüdız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 23ı2 

Kabul edenler : 216 
Reddedenler : 

Çekiteerler : 
Geçersiz oy : 

16 

, 

Oya kaiütmiayanlar : 2114 
Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Abdurrahman Oğultürk 
Altan öyraen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal! 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

ROT ÎJ 
Bayram Turan Çetin 
Halûk KaraJhörklü 
İJ.AIU1V 1 \ ( U U I / V İ I U U 

BURDUR 
Cemal Akta| 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Bahatfiin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman SaJbrii Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septiioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
GündüZ Ökçün 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
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Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tuzun 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel! Çakmpr 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sa'bri Tığlı 

ADANA 
Hasan Gürsoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
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KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
HükeyM Kaleli 
Faruk Süikan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizatmettin Çoban 

MALATYA 
Lüıtfi Doğan 
Turam Fırat 
Ahımet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şemıtürtk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zefki Karagözlü 
Eriklin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şeraf ettin, Elçji 
Mefn Musaoğlu 
Ahmet Türk 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Alfi Elverdi 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Brtuğrtul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tunpay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
tlyas Kılıç 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

HATAY 
Ali Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Şerefoğlu 
KOCAELİ 

İbrahim Topuz 
MANİSA 

Sümer Oral 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali * Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sa'bri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan KaraçeLik 

NEVŞEHİR 

Esat KıratlıoğUu 

TEKİRDAĞ 

Nihan İlgün 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 

(Reddedenler) 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHÎSAR 
Mehmet Özutku 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk,"B&-
Sebati Ataman 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Selâhattin öcal 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 

Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüiseyıiri Yıkmaz (1.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyetitin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaath 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
irfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Musitafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Asılan Topçuibaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdı Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Köseoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 

Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardumjcı (1.) 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemali Tercan (t.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(IKSBG. v.) 
Mehmet Doğan 
Turhan; Feyzüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Günet 
Mustafa Güzelkılınç 
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M. Kulbilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycııoğfu 
Aydım Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmöt Mahir Abta ı 
Hüseyfio Cavüt Erdömir 
İlhanı Ersöy 
Ali irfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recaii Kutan 

MANİSA 
Önoİ Şalkar 
Faik Türün 
Yahya. Uslu 
Hail Yuıftseveu 

MARDİN 
Febim Adak 
Abdülkadir Timurağaoğhı 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmfet Buldanİı 
Zeyyat Mandafeoi 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Saydagü 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik: 
H. Avnıi Kavurmacıoğlu 
Sadi SomuncuOğlü 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bkjş. V.) 
«amudu Mağdm (LÜ.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 

Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeiker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 

URFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

rVAN 

MmBi Görmt'a'ş (Bşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 
ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk. V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 
Cahilt Karaka® (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

(Açık Üyelikler) 

Aydım 1 
Edirne 1 
Manisa lj 
Muğla l 

Yekûn 4 
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Sakarya Milleıtvekliaii Hayrettin Uysal ve 16 Arkadaşının 1.7.1948 Gün ve 5237 Slaydı Belediye GeMeri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasifna İlişkin Kamum Teklifli ile Kastamonu Milletvekili Sahili Tığh'nun, Ayım 

Kanuna Ek Kanun Teklifimin 2 njci Maddelsine Veıüjen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHtSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Ömgüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. ismet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 

Üye sayısı : 45Q 

Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 220 

Reddedenler : 33 

Çekimserler : — 

Geçersiz oy : — 

Oya katılmayanlar : 193 

Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Bahattıin Kaırakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbrti Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza SeptSoğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabrı öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu " 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

M. Meclisi B : 44 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
HüıseıySın Kaleli 
Faruk Sülkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizatoeittin Çoban 

MALATYA 
Lülfcfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaa^lan 
Ali Kırca 
Mustafa Şeinıttklk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zdki Kalragözli 
Erîdm Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN. 
Şerafettıin Elçi 
M'eitSsı MuısaoğUu 
Ahmet Türlk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garlip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yükseldi 

NtĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğnul Günay 
Günay Yalın 

RtZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tun)ca,y Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
tlyas Kılıç 
1. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

StlRT 
M. Nebil Oktay 

StNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 

Azimet Köylüoğlu 
Mahmut ÖzdemİE 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanl; 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFAİ 
M. Safari Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
ismail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

— 118 — 



ADANA 
Hasan Gürsoy 

AFYONKARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Mustafa Başoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Sadık Erdem 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Özutku 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Ahmet Hamldi Çeleibi (t.) 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Mu'stafaj Kılıç (B.) 
Fikri Pehlivanlı 
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(Reddedenler) 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BOLU 

Müfit Bayraktar 
BURDUR 

Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 

ÇORUM 
Mehmet Irmak 

GÜMÜŞHANE 
1 Mehmet Çatalbaş 

İSTANBUL 
Turan Kocal 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Şerefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
İhsan Kabaldaiyı 

KÜTAHYA 
llihain Ersoy 

MANİSA 
Sümer Oral 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
ıHülsrUü Yılmaz ıflt.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

— 1 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Aslan Topçufbaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllaitif Ensârioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut! Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

19 — 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratliıoğihj 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 

TRABZON 
Lütfi Göktaş 

YOZGAT! 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 
Koksal Toptan 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
AH Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yüce! 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Y. Ziya Ura! 
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İSTANBUL 

Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Recep Özel 
Osman Özer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yairtturnfcı ,(1.) 

ÎZMİR 

Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
iOemıafl Tercan (t.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Yusuf Öztoaş 
Hasan Seyithanoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
tsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
^Bş|k- V.) 
Mehmet Doğan 
Turhaıı Feyzlioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kuıbilay tmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Aydım Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemdr 
Alü İrfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Önol Şaıkar 
Faiik TıMin 
Yahya Uslu 
Halli! Yurtfceven 

MARDİN 
Fehim Adalk 
Abdüflkadir Timuırağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmleit Buldandı 
Zeyyat MandaHoiei 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çeİiİc 
H. AVni Kavurmacıöğlu 
Sadi Somuncuıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bkş. V.) 
Hatodi Maden (î. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki ÇeDiker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Mıuisllih Görjöntaiş (Bşjk, V.) 
Kinyas Kartal 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

6 . 2 , 1979 Şah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Gensoru önergeleri. 
2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

«doğruya gündeme alınma önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Çorum Mipetyekili Mehmet Irmak ve 9 ar

kadaşının; Anayasa ve yasalara aylkırı işlemlerinden 
ötürü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği id
diasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
îici maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı, konu
sunda görüşme. (11/30) 

2. — Bursa Milletvekili özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ucu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
'(U/32) 

3. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 
arkadaşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri za
manında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ül
kede can ye mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıy
la Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı konuşunda görüşme. (11/33) 

4. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/34) 

5. — Erzjncan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği İ4dia-
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclis; İçtüzü
ğünün 1Q7 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına 'ilişkiu önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/31) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ« 

RÜSMELER 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar-

kadaşjnan, ajnarşik olayların gerçek nedenler^ i e alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasma fliş-ı 
kin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-* 
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

4. — Mupla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda, 
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır-» 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 



•5, — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9. arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin soruruarım saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarım 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — Milli Selâmet.Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı M aşiretle ilgili tutumu konulunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Mililöt Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araşıtırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

15. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Mecls Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim, Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarım saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu \& 
9 arkadaşımn, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araşr 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 



21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. —Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
.öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil 
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkm yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
dasının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacaîc önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakanı 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi! 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
Icararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner* 
gesi. (6/41) 



12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları 
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men 
suplan bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka 
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka 
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alman müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet -Buldanlı'nın. 
DlSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkün Başibakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanlik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Köscğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözilü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başiba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
m, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri işletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'm, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan-sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Haıay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 



40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyası 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından SÖ2İÜ so 
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın. 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
C6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitin-' 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin îçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetm'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. <6/l32) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'mn, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf öz-
baş'm, işkence iddialarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi Dura'nm, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu* 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bavmdırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 
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65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm. em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdüîkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye İlişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. -r- Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca söz'lü so
ruya çevrilmiştir.: 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
som önergesi. (6/120) 

86.' — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalı oğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 



92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) . (*) 

94. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, îçiş/-
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Müli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Alamet Buldanh'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

107. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

108. — Burdur Milletvekili Ahniet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

109. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

112. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakarımın Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

118. — Trabzon M illetveküi İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 
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120. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) ("*) 

122. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (•) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın İstanbul - An
kara uçak yolculuğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/213) (*) 

129. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin içiş-' 
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

130. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

134. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, is
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

135. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

136. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

137. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

138. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

139. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

140. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

142. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

143. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

144. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

145. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

146. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

147. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 



148. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Bhmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

149. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

150. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

151. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

152. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

154. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

155. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 
X 1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 

işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 .6 .1978) 

2. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

3. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 

X 4. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/l 26) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
•U . 5 . 1978) 

5. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeüha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan-
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14 .2 .1978) 

6. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emıne'den doğma 
! .2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
i Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de \s <yıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner ' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

8. — Hendek İlçesi, Aşağıçahca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (-Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
Kayıtlı Yusuf oğlu Şekıbe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

10. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeıine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen:tc.*ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VHÜ) 

12. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
aimoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge-
vici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
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sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

13. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu: 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 1978) 

14. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının. Ticaret ve Sanayi Odaları. 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek} (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

15. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet ICo 
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

16. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş 
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . ? 1978) 

17. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarilü : 28 2 . 1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukattık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

20. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve 'Adalet Komisyonu raporu, 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 ,3 .1978) 

21. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla. Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınııın-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun hazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da~ 
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

23. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genci Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389. 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 » 1978) 

24. — Milli Savunma eski Bakanı Ilhami Sancar' 
tn, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di-
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lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

25. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'm aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

26. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi.: 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

27. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

28. — Nuri Saym'm, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

29. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı alt bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihli : 1 0 . 5 . 1978) 

30. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'm, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşımn, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 £ 2 , İ972 tarih ve 1568 sayılı 

Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 , 1978) 

33. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-. 
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

34. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

35. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 , 6 , 1978) 

36. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6 .1978) 

37. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

38. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6 .1978) 

39. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6 .1973) 

40. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14,6 .1978) 
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41. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeoi'niin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14. 6 .1978) 

42. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşınm, 20 - 21 Mayış 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1978) 

43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hazıkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayjsj : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

44. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ye 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'm, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu, raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 .6.1978) 

45. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 ,1978) 

46. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 .6.1978) 

48. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23,6,1978) 

49. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1978) 

50. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 .1978) 

51. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27.6.1978) 

52. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümlşr kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı ; 
140) (Pağıtma tarihi: 23 .6.1978) 

53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı. Ana
yasa Mahkemesi, Damştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Damştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6 41978) 

54. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

55. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 



56. — 11 . 5 .- 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105} 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

57. — C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) Merası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 noi maddesinin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırnvı ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtıma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 58. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanunumun Bazı Maddelerinin Değiştlirilme-
siine Bazı Maddeler Eklenmeline ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasamı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
ndi Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştlinilmesıi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

59. — îzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74. 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 1978) 

X 60. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve içişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

61. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
ili, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 

Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanıife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovah'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 62. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

X 63. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi: 27.12.1978) 

64. — İmar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

65. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı tş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

66. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı iş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

67. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/241) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 2 . 1979) 
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Dönem 
Toplantı 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 282 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 Arkadaşının 1.7.1948 
Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı'nın Aynı Kanuna Ek Kanun Teklifi ve Plan Komis-

«yonu Raporu. (2/686, 2/215) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur 

Gereğini arz ederiz. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Ordu Milletvekili 
Günay Yalın 

Gaziantep Senatörü 
Selâhattin Çolakoğlu 

Kars Milletvekili 
İsmet Atalay 

Hatay Milletvekili 
Sabri Öztürk 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Fikret Gündoğan 

Kırşehir Senatörü 
Âktp Aksaç 

Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Sivas Senatörü 
Temel Kitapçı 

Urfa Milletvekili 
Ahmet Melik 

Uşak Milletvekili 
İsmail Aydın 

30 < 1 , 1979 
Manisa Senatörü 
M. Fahri Dayı 

Ankara Milletvekili 
Erol Saraçoğlu 

Eskişehir Senatörü 
Hikmet Savaş 

İstanbul Milletvekili 
Ayhan Altuğ 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Gümüşçü 

Gaziantep Milletvekili 
Celâl Doğan 

GENEL GEREKÇE 

Bugün, yerel karakterli kamu hizmetlerinin önemli bir bölümü yerel idarelere bırakılmış olup, yerel ida
releri içinde de belediyelerin özel bir yeri ve ağırlığı bulunmaktadır. Belediyelerin, yerine getirmek zo
runda oldukları hizmetlerin, giderek çeşitlenip çoğaldığı, mali yüklerinin de bu oranda ağırlaştığı görül
mektedir. Gerçekten ekonomik ve sosyal gelişme ve kalkınmaya ve bunun sonucu sanayiİeşip kentleşmeye 
paralel olarak belediyelerin hizmet ve giderleri son derece artmış gelirleri ise aksine giderek azalmıştır. 

Bu olumsuz gelişmede, belediyelere çeşitli yasalarla kendj iradeleri dışında büyük mali yükler getirtilir
ken, kanuni vergi paylarının dahi yıllardır ödenmemesinin başlıca etken olduğu kuşkusuzdur. 

Türkiye'de belediye sınırlan içinde yaşayan nüfusun yarıdan çoğu, nüfusu 50 binin üstünde olan 48 
kentte yaşamaktadır. Bu nüfusun yarısı da üç büyük kentte yoğunlaşmıştır. 

IV ncü Beş Yıllık Planda da belirtildiği gibi, yerel yönetimlerin görev, kaynak, personel gibi geleneksel 
sorunlarının çözülmesi, kendilerine verilmiş görevlerin yerine getirilmesi amacına yönelik olarak demokra
tik, halkçı, birlikçi, bütünlükcü bir yaklaşımla üretici ve kaynak yaratıcı bir niteliğe kavuşturulması artık 
zorunlu duruma gelmiştin Giderek sınai bir toplum niteliği alan Türkiye'de ekonomik yaşam kentlerde 
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odaklaşmakta, kentler milli gelirin büyük bölümünün yaratıldığı yerler olmaktadır. Bu bakımdan, kent 
belediyelerinin daha geniş ekonomik ve toplumsal görevler ve yetkilerle donatılması, bu amaçla kentin 
öz kaynaklarının harekete geçirilmesi gerekmektedir. 

işte bu nedenlerle, son yıllarda parasal açıdan son derece zor durumlarda kalan belediyelerin temel gö
revlerini görebilmelerini sağlayacak öz kaynaklara kavuşturulması ve böylece de Devlet gelirlerinden pay 
verilmesi uygulamasının sınırlandırılması doğru olacaktır. 

Bu amaçla, 1948 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 yıldır herhangi bir değişikliğe uğramamış bulunan 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, bu kere ele alınmış ve sözü geçen Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesini ve bu Kanuna bazı yeni hükümler eklenmesini içeren bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

II 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yük ve Yolcu Taşıma Ücretlerimden Belediye Payı : 
Belediye sınırları ve mücavir alanlarından hareket ederek şehirler arasında ve Türküye dışıma motorlu ka

ra taşıtları ile yük ve yolcu taşımacılığı karşılığında alınan ücretlere, yolcu taşımacılığında % 10, yük taşı
macılığında % 5 oranında bir pay eklenmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. — Temizleme ve Aydınlatma Harcı : 
Harcın gayrisafi irat esasına dayalı olması, Emlâk Vergisinde ise kıymet esasına geçilmesi nedeniyle bu 

harç 1972 yılından beri tahsil edilemez doruma girmiştir. 

Bu kere Emlâk Vergisi Kanununa dayalı olarak düzenlenen bu harç, belediye sınırları ile mücavir alan 
lan içindeki bina ve arsalar için, muafiyet ve istisnalar.dikkate alındıktan sonra tarh edilecek Emlâk Vergi
sinin c/c 50 oranındadır. Bu harcın tamamı, Emlâk Vergisi payları ile beraber ilgili belediyelere aktarı
lacaktır. 

Madde 3. — Değerlenme Resmi : 
5237 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi yeniden düzenlenmiş, imar değişikliği, yol, meydan açılması gibi 

nedenlerle gayrimenlkullerde meydana gelen değer artışları, değerlenme ıresrnine tabi tutulmuştur. 

Madde 4. — A) Küçük Deniz Nakil Vasıtaları Resmi : Mavna, istimbot, salapurya, duba gibi deniz nakil 
vasıtaları bu resmin konusundan çıkarılmış, yat, kotra, sürat tekneleri resımin konusuna alınarak bu resim 
daha adil ve verimi hale getirilmiştir. 

B) Liman İşgal Resmi : 
Anayasa Mahkemesince 1968 yılında iptal edilen bu harç, yeniden konulmakta ve harcın en az ve 

en çok rmiiktaırlan kanunla saptanmaktadır. 

Madde 5. — Tabela ve Unvan Vergisi : 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan tabela ve unvan resmi bu kere yeniden ele alınmış, ver

giye dönüştürülerek belediyeler, yıllardan beri yoksun kaldıkları bu verimli gelir kaynaklarına kavuşturul
muşlardır. 

İşyerlerinin bulunduğu beldelerin nüfusu ve iş kollarının çeşitleri dük/kate alınarak düzenlenen tabloda 
en az ve en çok vergi miktarları gösterilmiştir. 

Belediyelerce tarih ve tahsil edilecek olan bu vergi, beyan esasına bağlanmış ve işin devam ettiği sü
rece otomatik tahakkuk usulü getirilmiştir. Vergi, makbuz karşılığı ödenmekle beraber ayrıca belediye
lere «tabela asma karnesi» düzenleme yetkisi verilmiş bu suretle kontrol kolaylığı sağlanmıştır. 

Madde 6. — İlan ve Reklam Resmi : 
Belediye Gelirleri Kanununun Anayasa Mahkeme since 1970 yılında iptal edilen 21/4 ncü maddesi ile 

1324 sayılı Kanunun halen yürürlükte bulunan İlan ve Reklam Resmine ilişkin hükümleri, teklifin bu mad
desinde bir bütün olarak ele alınmış ve günün koşullarına uygun hükümler getirilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 282) 
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Maddede, resme tabi ilan ve reklâmlar açık bir şekilde sayılmış, gerekli istisnalar ve muafiyetler konul
muş en az ve en çok resim had ve oranlarını gösteren maktu ve nispi tarife düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi : 
5237 sayılı Kanunun 27 nci maddesi yeniden düzenlenmiş, ayrıca İşletme Vergisinin kapsamında bulunan 

hizmet işletmeleri de bu maddeye alınmak suretiyle belediyeler yeni bir gelir kaynağına kavuşturulmuşlardır. 
Madde 8. — işgal Harcı : 
Belediye Gelirleri Kanununun 28 nci maddesinde yer alan işgal harcı, tasarının bu maddesiyle yeniden 

düzenlenmiş ve belde nüfusu ile harcın en az ve en çok miktarları da belirlenerek günün koşullarına uygun 
hale getirilmiştir. 

Madde 9. — Akaryakıt Tüketim Vergisi : 
5237 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde yer alan «Akaryakıt İstihlak Resmb bu kere yeniden düzenlen

miş ve belediye hudutları içerisindeki satışlar yerine, rafinerilerden ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şev
kine ait depolarından yapılan akaryakıt teslimleri «Akaryakıt Tüketim Vergisi» ne tabi tutulmuştur. 

Bu suretle, Mersin ve Yarımca belediyelerinin, Ataş ve Ipraş rafinerilerinden yapılan satışların tümünü ver
gilemelerinin önüne geçilmiştir. 

Ayrıca, 1 800 adedi aşan belediyenin, satış istasyonlarını ayrı ayrı takibi ve ortaya çıkan problemler ön
lenmiştir. 

Madde 10. — İller Bankasında toplanan gelirlerden % 20'sinin ayrılarak bir fon kurulmasına ait olan, 5237 
sayılı Kanunun 40 ncı maddesindeki , hüküm kaldırılmış, bütün gelirlerin belediyelere dağıtılması sağlanmış
tır. 

Madde 11. — Mevcut Belediye Gelirleri Kanunun laki resim ve harçlar en az 25, en çok 50 kat oranında, 
cezalar ise en az 10, en çok 20 kat oranında artırılmıştır. 

Madde 12. — A) Bu kanunda belirtilen en az ve en çok vergi, resim ve harç miktarları arasında deği
şiklik yapma- yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmekte, kanun yürürlüğe girdiğinde en az miktarların, uygulana
cağı belirtilmektedir. 

B) Belediyelere ait vergi, resim, harçlarda, belediyeye inceleme yetkisi verilmektedir. 
C,D) Bu Kanunda düzenlenen vergi, resim, harçlarda vergi güvenliğini ve basitliğini sağlamak için Ma

liye Bakanlığına yetki verilmektedir. Ayrıca belediyelerle 'işbirliği sağlanmıştır. 

E) 1 000 liraya kadar olan vergi, resim ve harçların gerektiğinde tek taksitte tahsili sağlanmıştır. 
Kaldırılan Hükümler : 
Madde 13. — Yasanın iştirak paylan ile ilgili 13 ncü maddesinden iki fıkra çıkarılmak suretiyle, beledi

yelere, yaptıkları harcamaların karşılığını geri alabilmeleri sağlanmıştır. 
İlan reklâm resmi kapsamına alınması nedeniyle 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu kaldırılmıştır. 

* Geçici Hükümler : 
Yat, kotra ve sürat teknelerinin belediyeler ve liman başkanlıklarına kayıt mecburiyeti konulmuş; te

mizleme ve aydınlatma harcı ile tabelâ ve unvan vergisinde, kanun yürürlüğe girdiğinde uygulanacak esas
lar belirtilmiştir. 

Madde 14,15. — Yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Yasama Döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 1/528 Esas numa
ralı Kanun Tasarısını yenilemek istiyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 
29 . 6 . 1977 

Sabri Tığlı 
Kastamonu Milletvekili 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 10 . 1 . 1977 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-22/104377 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 7.1.1977 
tarihinde kararlaştırılan « 1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Ek Kanun Tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

BİRİNCİ KISIM 

I - Tasarının Tümü ile İlgili Gerekçe : 
Kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünün mahallî idarelerce yapıldığı ve mahallî idareler içinde de be

lediyelerin özel bir yerinin ve ağırlıklarının bulunduğu bilinmektedir. 

Mahallî karakterli kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünün belediyelere bırakıldığı ve diğer mahallî 
idareler arasında belediyelerin yerine getirmek zorunda oldukları hizmetleriın giderek azalma yerine zamanla 
çeşitlenip çoğaldığı ve malî yü'klerinin de 'bu nispette ağırlaştığı görülmektedir. Gerçekten iktisadî ve sosyal 
gelişme ve kalkınmaya ve bunun sonucu sanayileşip şehirleşmeye paralel olarak belediyelerin hizmet ve gi
derlerinde önemli artışların meydana gelmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Kamu hizmetleri artıp çeşitlenirken bunun gerektirdiği gelirlerin de arttırılması gerekli olmakta ve Devlet 
gelirleri ile giderleri arasında bu bağıntı önemli bir ölçüde kurulmuş bulunmaktadır. 

Sanayileşme, şehirleşme bir yandan, artan nüfusun çeşitlenen ve yüksek düzeylere çılkan sosyal, kültürel 
ihtiyaçlarına cevap verme zorunluğu öbür yandan dikkate alındığında, belediyelerin artan hizmet ve gider 
yükümlülükleri i e bunları karşıîayacalk gelirleri arasında bir bağıntı kurmak bugünedek mümkün olmamıştır. 
Belediyelerin gelir yönü gider yönlerinden önemli oranda geri kalmıştır. Bu geri kalma sadece büyüklükler 
açısından değil, fakat gelirlerin kaynakları ve bunların yasal düzenlemeleri açısından da müşahade edilmek
tedir. 

Önemi ve zorunluğu bu derece arıtan ancak hâlâ 1948'lerdeki ekonomik ve malî imkân ve verilere uy
gun olarak yürürlükte bulunan belediye gelirleri sisteminin, bugünkü geçerli ve kendini duyuran koşullar 
uyarınca yeniden bir düzenleme ve geliştirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 

Bu amaçla ilk planda belediye gelirleri sisteminıin dört önemli gelir konusu ele alınarak mevcut iktisadî 
ve sosyal verilere göre ve aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve bu tasarı hazır
lanmıştır. 

Tasarıların hazırlanmasında gözetilen ilke ve amaçlar ve tasarıların özellikleri kısaca şu suretle özetlene
bilir : 

1. Bu gelir (konuları tamamen yeniden vergilendirilen konular olmayıp, daha önce v^gilendirilmekte 
iken çeşitli sebeplerle tümüyle veya kısmen, vergi dışı kalan konulardır. Böylece yeni bir vergi getirilmemek
te, ötedenAberi belediye gelirleri içinde yer alan bu gelir konuları vergi dışı kalmalarının hukukî sebepleri or-
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tadan kaldırılarak tekrar vergi alanına sokulmaktadırlar. Diğer yandan kısmen vergilendirilen bir konu tümü 
ile belediye gelirleri sistemi içine alınmaktadır. (İlân ve reklâm konusu). 

2. Belediye gelir sistemi içinde yer alacak olan bu gelir konularının hukukî çerçeveleri ve düzenlemeleri 
günümüzün verilerine ve şartlarına uygun bir surette yapılmıştır. Böylece düzenleme ileri ve gelişkin bar ni
telik göstermektedir. Ayrıca konuların gerektirdiği 'bütünlük sağlanarak bu harçların ve vergilerin belediye 
gelirleri için ilerde amaçlanan sistemin bir parçası olmalarına imkân hazırlanmıştır, 

3. Bu gelir konularının yeniden düzenlenmelerinde yerine göre kamu hizmetinin bedeli, kamu hizmeti
nin yaygınlaştırılması gibi amaç ve kriterler yanında beldede oturanların ödeme güçleri de mümkün plan 
ölçüde dikkate alınmıştır. 

Tasarıda yer alan dört gelir konusu ve tasarıda yer alma şekilleri aşağıda özetlenmiştir : 
a) Temizleme ve Aydınlatma Harcı : 
5237 'sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre alınan «Temizleme ve Aydınlatma Resmi» matrah, tarh ve 

tahakkuk yönlerinden 1833 sayılı Arazi Vergisi ile 1837 sayılı Bina Vergisi kanunlarına dayalı 'bulunmaktaydı. 
Bu kanunların 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu ile kaldırılması üzerine anılan resmin hukukî yönden tat
bik imkânı kalmamış ve belediyeler eski ve önemli bir gelir kaynağından yoksun kalmışlardır. 

Bu tasarı ile düzenlenen temizleme ve aydınlatma harcı 1319 sayılı Kanuna dayandırılmış, hizmet niteliği 
de dikkate alınarak yeniden belediyeler için önemi bir gelir kaynağı olması amaçlanmıştır. 

b) İşgal Harcı : 
5237 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin «B» fıkrasına göre belediye sınırları içindeki limanlarda bulunan 

büyük ve küçük deniz vasıtalarından «Belediye Meclisince düzenlenecek tarifeye göre» «Liman İşgal Resmi» 
alınmaktaydı. 

Ancak kanunda bu resmin tarife hadleri gösterilmediğinden anılan hüküm Anayasa Mahkemesinin 
1 8 . 4 . 1968 gün ve 968/12 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

Gerek bu konunun, gerekse işgalle ilgili diğer hükümlerin birleştirilmesi ile «İşgal Harcı» yeniden dü
zenlenerek belediye gelirleri sistemi içinde ileri bir düzeyde yer almaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

c) Tabela ve Unvan Vergisi : 
5237 saydı -Kanunun 21 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre ticarî ve sınaî müesseselerin ve serbest mes

lek erbabının çalıştıkları yerlerin kapılarına asılan «levhalardan» belediye meclislerince düzenlenecek tarifele
re göre yıllık bir resim alınmaktaydı. 

Ancak kanunda bu resmin hadleri gösterilmediğinden, anılan hüküm Anayasa Mahkemesince 29 . 3 . 1966 
gün ve 1966/16 sayılı Karar (ile iptal edilmiştir. 

Önemli ve eski bir belediye geliri olan bu resmin; yasalara uygun olarak ve bugünkü verilerin ve koşulla
rın sınırladığı ölçüde tabelâ ve unvan vergisi olarak yeniden düzenlenmesi ele alınmıştır. Böylece belediyelere 
kaliteli yaygın hizmet imkânı verecek eski ve verimli bir gelir kaynağı yeniden uygulama alanına konulmuş 
olacaktır. 

d) İlan ve Reklâm Vergisi : 
5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına göre, ilân ve reklâmlardan «Belediye Meclislerin

ce düzenlenecek esas ve tarifeye göre» resim alınmak aydı. 
Anılan fıkra hükmü de yukarda açıklanan hukukî sebebe dayanarak Anayasa Mahkemesince 22.12.1970 

gün ve 1970/48 sayılı Kararla iptal edilmiştir. 
İptal edilen hükümle beraber değişik 1324 sayılı Damga Resmi Kanunundaki ilân ve reklâm resmine 

ilişkin bilcümle hükümler bir bütün olarak belediye gelirleri sistemli içkide yeni bir düzenleme altında ve 
belediyelere gelir sağlama amacıyle ele alınmıştır. Bu suretle ilân ve reklâm konusu, 'bir vergi konusu olarak 
tümüyle belediye gelirleri sistemi içinde «İlân ve Reklâm Vergisi» olarak yer alacak ve belediye gelirlerinûn 
önemli bir bölümünü teşkil edecektir. 
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ÖÜNCÎ KISIM 

İL - Tasarının Maddeleri İle Ilfili Gerekçe : 
Tasarı 7 madde ile 37 ek madde ve 3 ek geçici maddeden jbarettirj 
Madde 1 Belediye Gelirleri Kanununda Temizleme ve Aydınlatma Harcını düzenleyen ek maddelerin ko

nulmasına ilişkindir. 
1. Temizleme ve Aydınlatma Harcı : Ek Madde 1-9; 
Geçici Ek Madde 1-2 
Harcın konusu dk madde 1 ile tayin ve tespit edilmektedir. Madde hükmüne göre belediye sınırları ile 

mücaivir sahalarındaki emlâk, temizleme ve aydınlatma hizmeti mücavir sahalara da götürülmek şartı üe, bu 
harca tabi olacaktır. 

Ek madde 2 harcın mükellefini tayin etmektedir. Mükellefiyet geniş kapsamı ile Emiâik Vergisi mü
kellefiyetine paralel olup istisna ve muafiyetler Emlâk Vergisi Kanununa göre değil fakat tasarıdaki hüküm
lere göre tayin ve tespit edilmiştir. 

Ek madde 3 istisna ve muafiyetleri göstermektedir. Mücavir sahalara harcın nedeni olan hizmeitler götü-
rülmedüği takdirde bu harcın alınmayacağı hükme bağlanmaktadır^ 

Hanıgi mücavir sahaya hizmetin götürüldüğü Belediye Meclislerince tespit ve ilân edilecektir. Bunun za
manı ve bildirme zorunlukığu ek madde 4 ile düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Ek maidde 5 ile harcın matrahı, emlâkin Emlâk Vergisi Kanununa göre belirlenip ortaya çıkarılan, vergi 
değeri olarak tarif ve tespit,edilmektedir. 

Ek madde 6 ile harcın nispeti binalar için binide 4, arsa ve araziler için binde 2 olarak tespit edilmekte
dir. İlk bakışta bu nispetler yüksek görünmekle beraber geçici ek madde 2 ile bu nispetlerin fiilen sırası ile 
binde 2 ve binde 1 olarak uygulanacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Görüldüğü üzere belediye sınırları 
içindeki bina, arsa ve araziler ile temizleme ve aydınlatma hizmetlerinin götürüldüğü mücavir sahalardaki bi
na, arsa ve araziler bu harca tabi olmakla beraber harcın nispeti yararlanma kriteri uyarınca farklandınl-
mıışitır. 

Ayrıca Bakanlar Kuruluna binde 4 ile binde 2 azamî nispetleri içinde fiilen uygulanacak oranları tespit 
otmdk üzere yetki verilmiştir. Gerçekten Belediyelerin nüfuslarına göre nispetlerin çeşitlendirilmesi malî ve 
dkonamıik gelişmelere ve şartlara paralel olaraık, zorunlu olabilir. Uygulanacak nispetler bakımından zaman 
içinde katılıktan kaçınılması, belediyelere, hizmetin kalite ve yaygınlığını artıran yeterli gelirin sağlanmasında 
yararlı, olacaktır. 

Günümüzde çevre ve hava kirlenmesi büyük bir uygarlık ve hayat sorunu olarak kendini hissettirmekte -
dir. Bunu önlemek için her türlü vasıta ve imkânın kullanılması zorunlu görünmektedir. Bu genel yargı çer
çevesinde belediyelere önemli görevler düştüğü açıktır. Bununla ilgili bir hüküm, yeri düştüğü cihetle, bura
ya konulmuş bulunmaktadır. 

Bk madde 7 ile harcın tarh, tahakkuk ve tahsil hükmü düzenlenmektedir. 
Ek maidde 8 ile ilgili vergi dairesince tahsil edalecrik harcın belediyelere ne zaman ve ne suretle ödeneceği 

gösterilmiştir. 
Bk madde 9 ile, harcın ödenmesini teminat altına alnıik üzere, harç konusu emlâkin üzerinde aynî ta

sarrufta bulunabilme ancak geçmiş bütçe yıllarına ait harcın tamamen ödenmesi ile içinde bulunulan yılın 
taksitlerinin ödenmesine bağlanmaktadır. 

Ek geçici maidde 1 ile Kanunun yürürlük tarihinde belediyelerce temizleme ve aydınlatma hizmetlerinin 
götürülmüş olduğu mücavir sahaların, kanunun neşir tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili vergi dairelerine 
bildirileceği ve ayrıca ilân edilerek ilgililere duyurulacağı hükme bağlanmıştır. Bu gibi durumlarda harcın 
ödenmesi usulü de gösterilerek geçici maddenin tedvini tamamlanmaktadır^ 

Ek geçici madde 2 nci bu harcın nispetinin, ek madde 6 ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin kullanılarak 
nispetin değiştirilmesine kadar, binde 2 ve binde 1 olarak uygulanacağını hükme bağlamıştır. 

2. Îşga3 Harcı: Ek Madde 10-14 
Taşarının 2 nci maddesi ile 5237 sayılı Kanunun 19 ncu maddesündeki demiz nakil vasıtalarayle (ilgi! «işgal res

mi» /ile 28 nci maddesindeki «Yol işgal resmi» hirteştiriMp bazı eklerle <tek mükellefiyet halinde yeniden düzenlen
miştir. 
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Ek madde 10 işgal harcının mevzuunu beş fıkra halinde tespit etmektedir. Maddenin a, b; c, d, ve f fıkra

larında sayılan hususlar esasen 5237 sayılı Kanunun 19 ncu ve 28 nci maddeleri kapsamına giren hususlar 
olup burada daha sistematik bir şekilde ifade edilmişlerdir. Maddenin e fıkrası ise motorlu kara taşıtlarını be
lirli şartlar altında İşgal Harcının mevzuuna almaktadır. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerimizdeki taşıt 
adedinin hızla artmış olması karşısında şehir için oto park problemi üzerinde titizlikle durulmadığı bir ger
çektir. Bu yüzden motorlu taşıtlar anacaddelerin kenarlarına bırakılmakta, bu hal ise esasen dar olan yollar
da trafiği aksatmaktadır. Bu mahzuru gidermek için belediyelere, muhtelif semtlerde belirli yerleri otopark 
olarak tahsis etmek ve bunları belli esaslar içinde işletmek kaydıyle taşıt araçları sahiplerinden harç isteye
bilmek imkânı tanınmıştır. 

Ek madde 12. — Bu harçtan müstesna tutulan halleri saymaktadır. Madde metninden de anlaşılacağı gibi 
ek 10 ncu maddenin ilk beş fıkrası için herhnagi bir istisna söz konusu olmamaktadır. Sadece f fıkrasında 
sayılan deniz taşıtları için belirli şartlar altında istisna tanınmaktadır. 

Ek madde 13. — İşgal harcının matrahını tayin etmektedir. Matrah, harcın mevzuunun mahiyetine göre 
metrekare, taşıt ve römork adedi veya deniz taşıtının rüsum tonilâtosu olarak tespit edilmiştir. 

Ek madde 14. — İşgal harcının tarifesini göstermektedir. Tarifenin tespitinde bir yandan günün ekono
mik şartlarına uygunluk prensibi gözönünde bulundurulurken diğer yandan da azamî ve asgarî hadler tes
pit edilmek suretiyle belediyelere değişen şartlara göre tarife tespiti imkânı verilmek istenmiştir. 

Tarifenin tespitinde belde nüfusunun 100 binden aşağı veya yukarı, oluşuna göre de bir farklılaştırma 
yapılmış ve bu suretle mükelleflerin ödeme gücü ile ilgili belediyelerin gelir ihtiyacı arasında bir ilişki ku
rulmaya çalışılmıştır. 

Maddenin son fıkrasındaki «Belediyelerim ek 10 ncu maddenin a, b, c, d, e ve f bentleri için yukarıdaki 
hadler dahilinde düzenleyecekleri tarifeler valilikçe onaylandıktan soruna uygulanır.» hükmü ise ter yan
dan yurt çapında mahallî idareler ile merkezî idare arasında belirli bir koordinasyon sağlama amacına yö
neliktir. 

Ek madde 15. — İşgal harcının nasıl ödeneceğini tayin etmektedir. 
Madde 3. — Belediye Gelirleri Kanununda tabela ve unvan vergisini koyan ek maddelerin düzenlen

mesine ilişkindir. 
3. Tabela ve Unvan Vergisi : Ek madde 16 - 27; Ek geçici madde 3 
Bk madde 16. — İle Vergimin konusu tayin ve tespit edlilimielktedk". Belediye sınırları 'ile mücavir saha

ları içinde bir ticarî, sınaî ve meslekî faaliyette bulunanlar işyerlerinin kapısına veya uygun bir yerine ad
ları ve unvanliarı ile faaliyetin niteliğinli gösteren bir tabela asacaklardır. Vergıinin konusu bu tabelayı asma 
yükümlülüğünü doğuman faaliyetin bslediye sınırlan ve mücavir sahaları içinde yapılması olmaktadır. 

Ek madde 17. — İle verginin mükellefi tayin ed'iüim ektedir. Tabela asma yükümlülüğü olan ticarî, sınaî ve 
meslekî faaliyet sahibi mükelleflerin tabela asmairruş olmalarının mükellefiyeti kaldırmayacağı da belMlimtiş-
tir. 

Genel muvaflık her türlü ilân ve reklamları» kapsamaktadır. Genel ve katma bütçeli idareler, genel bütçe
den ödenek alan kurumlar. (Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu gibi), kamu yararına olan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, si
yasî partiler ve İl özel idareleri ile belediyeler genel muaflıktan yararlandırılmışlardır. 

Özel muaflık ise belirli amaçlarla ve belirli şekillerde yapılan ilân ve reklâmlara tanınmıştır. 
Ek madde 32 nci ilân ve reklâm vergisinin maktu olarak veya değer esasına göre nisbî olarak alınacağı

nı hükme bağlamaktadır, 

Ek madde 33 değer esasına göre verginin matrahını tayin etmektedir. Bu maddeye göre nisbî tarifede 
yer alan ilân ve reklâmların yapılması karşılığında her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan 
ücretler matrah kabul edilmektedir. 

Ek madde 34 ilân ve reklam ücretlerinde emsal ücret uygulamasının esaslarını tayin ederek vergi mat
rahını küçültmek üzere girişilecek muvazaalı işlemleri önlemek amacıyle bir güvenlik tedbiri getirmiş bu-
lunmaktadın 
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Ek madde 35 ilân ve reklam vergisinin maktu ve nisbî tarifelerini kapsamaktadır. 
Tarifelerin hazırlanmasında bir yandan günün ekonomik koşullan dikkate alınmış, öte yandan özel

likle maktu vergi tarifesinde azamî ve asgarî hadler tespit edilerek Belediye Meclislerine bu hadler içinde 
tarife yapma imkânı verilerek zaman içinde gelirlere esneklik kazandırmak amacı güdülmtiştür. Maktu ta
rifeye tabi ilân ve reklamlardan 7 ve 8 numaralı bendler kapsamına girenler için özel bir hüküm getirilerek 
çök nüsha olarak bastırılan sözkonusu, broşür, afiş, katalog, duvar ve cep takvimleri gibi ilân ve reklkm 
araçlarının üzerinde kaç nüsha olarak basıldığının ve basımı yapan firmanın ticarî unvanının gösterilmesi 
zorunluluğu konmuştur. Böylece idare için bir otokontrol sistemi getirilmiş olmaktadır. 

Nisbî vergi tarifesinin tespitinde ilân ve reklâmların özellikleri gözönünde bulundurulmuş ve vergi
den optimal hasılayı sağlayacak makul nispetler tespitine çalışılmıştır. 

Ek madde 36 verginin tarh ve ödeme şeklini tayin ve tespit etmektedir. Maddeye göre maktu ilân ve 
reklam vergisi matbu damga vurulmak veya makbuz verilmek suretiyle iki şekilde ödenir. Nisbî ilân ve rek
lâm vergisinin ise bir bordroya müsteniden ve ilân ve reklâm karşılığı alman ücretin ilgili olduğu ayı taki-
beden bir ay içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

Ek madde 37 ilân ve reklâm vergisinin ödeme yerini tayin etmektedir. Maddenin a, b ve c fıkraları 
ayrıca bir açıklamayı gerektirmemektedir. Maddenin d fıkrasında ise Radyo ve Televizyon vasıtasıyle ya
pılan ilân ve reklâmlardan alman ücret üzerinden nisbî tarife üzerinden hesaplanan ilân ve reklâm vergile
rinin îller Bankasındaki fona yatırılacağı ve oradan nüfuslarına göre belediyelere dağıtılacağı esası konmuş
tur. Radyo ve Televizyonun yayın alanlarının çok yaygın oluşu bu vasıtalarla yapılan ilân ve reklâmlardan 
elde edilen vergi gelirinin de adil bir şekilde dağıtımını gerektirdiğinden madde hükmü bu şekilde kaleme 
alınmıştır. Aksi halde bu vasıtalarla yapılan ilân ve reklâmlardan elde edilen vergi geîirfrıin bir kaç büyük 
Şdhir belediyesinin elinde toplanmasına imkân verilmiş olacak idi, Maddenin e fikrası ile c fıkrasına bir istis
na getirilmektedir. Şöyle ki; birden fazla yerde basılan neşir vasıtalarında yayınlanan ilân ve reklâmların 
vergisinin hangi belediyeye ödeneceği önemli bir konu olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu gibi durumlarda birden fazla Belediye hudutları içinde basılan neşir vasıtalarında yayınlanan ilân ve 
reklâmların vergisi, aynı ilân ve reklâm neşir vasıtasının birden fazla yerde basılan nüshalarında yer aldığı 
takdirde neşir vasıtasının merkezinin bulunduğu yer belediyesine; sadece bir yerde basılan nüshalarda yer 
alması halinde de o yer belediyesine ödenecektir. 

Tasarının 4 ncü maddesi, 5237 sayılı kanunun «Diplomatik muafiyet» ile ilgili 50 nci maddesini kaldıra
rak* eklenen ve değişen madde hükümlerini de gözönünde bulundurmak suretiyle yeniden 50 nci madde 
olarak düzenlenmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi 23 1- 5 . 1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmî Kanunu ile ek ve değişiklik
lerine dair kanunların ilân ve reklâmlara ilişkin hükümlerinin kaldırıldığına dairdin 

Tasarının 6 nci maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini ve 7 nci maddesi de ka
nunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlamıştır^ 

Ek madde 18. — île bu vergiden muaf olanlar belirlenmiştir. Devlet, özel idare ve belediyelerle Kurum
lar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Darphane ve Damga Matbaası, Millî Pyango İdaresi, tü
zelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, orduevleri ve askerî kantinler, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar gibi sayılan birçok müessese ve kuruluşlar bu vergiden muaf olacaklardır. An
cak bu maddede yer almakla beraber derneklere ait olup münhasıran üyelerin istifadesine tahsis edilen ve 
alkollü içki verilmeyen lokal, gazino ve lokanta işletmeleri ile özel kanunlarla veya devletle akdolunan mu
kavelelerle Kurumlar Vergisinden muaf olan kurumlar bu vergiden muaf tutulmamışlardır. 

Ticarî, sınaî ve mestokî faaliyeti küçük esnaf niteliğinde bulunan ve geneükle işyeriierd dahi buluromıa-
yan esnaf bu vergiden muaf tutulmuş bulunmaktadır. 

Ek madde 19. — Verginin tarifesini dıüzeınlieımıeik'tie dir. Belde nüfusuna göre beşe ayrılan yerlerde Ku
rumlar, I nci sınıf Tüccarlar, II nci «raf Tüccarlar, gerçek usulde Geîir Vergisine tâbi oHamı serbest mesllek 
erbabı ile götürü usulde Gelir Vergftsıin'e tabi olan ve işyeri bulunan ticarî, sanaî ve meslekî faaliyet şahap
lara değişik oranlarda vergti ödeyeceklerdir. 
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Tasarıda tespit edilen hadler içinde kalmak üzere belediye meclisleri iktisadî ve malî şartları dikkate alarak, 
kendi tarifelerini her yıl yeniden düzenleyebileceklerdir. 

Elk madde 20. — Vergücediaınıe dönemini bütçe yılı olarak tespit etmektedir. Yıl içinde faaliyete geçme 
veya işin terki haileni de bu madde ite hükmıe bağlanmıştır, 

Ek madde 21. — Verginin tarh yerini ek. madde 22 ise aynı işyerinde faaliyet sahiplerinin müteaddit 
oluşları hallinde vergimin her mükellef için ayrı ayrı olarak tarh edileceğini göstermektedir. 

Ek madde 23 beyan esasım getirmekte ek madde 24 ise beyanın zamanını hükme bağlamaktadır. 
Ek madde 25 verginin belediyelere makbuz karşılığında veya Tabela Asma Karnesine matbu damga vu

rulmak suretiyle ödeneceği hususunu düzenlemiş bulunmaktadır. 
Ek madde 26 verginin iki taksitte ödeneceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. 
Ek madde 27 bu verginin mükellefi olanların belediyelerden Tabelâ Asma Karnesi almalarını ve an

cak buna dayanarak ödenen verginin gider yazılmasını düzenlemiş bulunmaktadır. 

Tabelâ Asma Karnesi alınmasının böylece hem bu verginin ödenmesini sağlayan bir güvence olacağı, 
hem de karnenin malî ve idarî yönden başka yararları da olacak şekilde düzenlenebileceği öngörülmüştür. 

Bu karnenin muhteviyatı ve şekli İçişleri ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetme
likle tespit edilecektir. 

Ek geçici madde 3 ile Tabelâ ve Unvan Vergisinin yürürlüğe girdiği tarihte bir iş yerinde ticarî, sınaî 
ve meslekî bir faaliyette bulunup bu vergiye tabi olacakların mükellefiyetlerini tesis ettirmek üzere ilk be
yanlarını nasıl ve ne zaman yapacakları düzenlenmiştir; 

4. îlân ve Reklâm Vergisi : Ek Madde 2 8 - 3 7 
Ek madde 28 ilân ve reklâm vergisinin mevzuunu tayin etmektedir. Maddeye göre «Belediye sınırları ile 

mücavir sahaları içinde yapılan her türlü ilân ve reklâmlar, ilân ve reklâm vergisine tabidir.» Burada önem
li olan ilânın yapılmış olmasıdır. Gerçekten bir reklamın broşürünün matbaada basılmış olması ilân ve reklâm ver
gisi mevzuuna girmemektedir. Verginin mevzuuna girmesi için o broşürün dağıtılması diğer deyişle reklâmın 
yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan madde metnine« yapılan» tabirinin konulması faydalı görülmüştür. 

Ek madde 29 ilân ve reklâm vergisinin mükellefini tayin etmektedir. Maddeye göre ilân ve reklâmı ken
di adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler verginin mükellefidirler. 

Madde metninde bazı özel hallerde verginin ödenmesinden kimlerin sorumlu olacağı da ayrıca hükme 
bağlanmıştır. 

Burada önemli olan nisbî tarife üzerinden alınan verginin ödenmesinden, ilân ve reklâmı başkaları adı
na kendi vasıtaları ile yapan gerçek veya tüzelkişilerin sorumlu olduğudur. 

Ek madde 30 ile istisnalar 8 fıkra halinde tayin edilmektedir. Bu istisnaların tespitinde bir yandan sos
yal ve ekonomik mülâhazalar, bir yandan da uygulamada kolaylık prensibi gözönünde bulundurulmuştur. 

Ek madde 31 «genel» ve «özel» olmak üzere muafiyetleri tayin ve tespit etmektedir. 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRI TIĞLI'NIN TEKLİFİ 

1 . 7 . 1948 TARİHLİ VE 5237 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ 

KANUNUNA EK KANUN TASARISI 

MADDE 1. — Belediye Gelirleri Kanununun 11 . 6 . 1951 tarih ve 5786 sayın Kanunla değişik 9 ncu mad
desi kaldırılmış ve bu madde yerine 8 nci maddeden hemen sonra aşağıdaki başlık ve maddeler eklenmiş
tir. 

TEMİZLEME VE AYDINLATMA HARCI 
Mevzu : 

EK MADDE 1. — Belediye sınırlan ve mücavir sahaları içinde bulunan ve Emlâk Vergisi Kanunu kapsa
mına giren emlâk, bu vergiye tabi olup olmadığına bakılmaksızın, temizleme ve aydınlatma harcına tabidir. 

Mükellef : 

EK MADDE 2. — Temizleme ve aydınlatma harcının konusu olan emlâkin Emlâk Vergisi Kanununa 
göre mükellefi olanlar bu harem da mükellefidirler. Şu kadar ki Emlâk Vergisinden muaf olanlar da bu 
harcın mükellefi sayılırlar. 

Mükelefiyet, Emlâk Vergisi Kanununa göre vergi mükellefiyetinin doğması ile başlar ve bitmesi ile so
na erer. 

İstisnalar : 

EK MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı yapılan ile Millî Saraylar, müzeler, 
ibadet yerleri, resmî okullar (anaokuUan dahil) Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuk yuvalan, Kızılay'ın hiz
met binalan, resmî hastaneler, parasız dispanserler, darülacezeler, yetimhaneler, korunmaya muhtaç çocuklar 
koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri, askerî kışlalar, mücavir sahalarda bulunan devlete ait arazi umu
ma tahsis edildiği Maliye Bakanhğmca kabul edilen rıhtım, iskete, dalgakıran ve buniarm mütemmimleriyle 
demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, peron, alimantasyon tesisleri ve enerji na
kil hattan ve direkleri üe su bent ve kanalları, sulama tesisleri bu harçtan müstesnadır. 

Mücavir sahalar içinde bulunmakla beraber yokı veya elektriği götürülmediği için belediyelerce yapılan 
temizleme ve aydınlatma hizmetlerinden yararlanamayan belde kesimlerinde bulunan emlâk için temizleme 
ve aydınlatma harcı alınmaz. 

Temizleme ve aydınlatma hizmetlerinin ilk defa götürüldüğü mücavir sahalar Belediye Meclislerince her 
yi] yeniden tespit edilerek belediyelerce ek madde Tde belirtilen vergi dairesine bildirilir. Tespit edilen 
bu sahalar ayrıca belediyelerce uygun görülen vasıtalarla Hân edilerek duyurulur. 

Bildirme zamanı : 

EK MADDE 4. — Ek madde 3'iin üçüncü fıkrasında hükme bağlanan bildirim ve ilân her yıl Aralık ayı 
içimde yapılır ve müteakip bütçe yılı için geçerli olur. 

Matrah : 

EK MADDE 5. — Temizleme ve aydınlatma harcının matrahı, emlâkin Emlâk Vergisi Kanunu hüküm
lerine göre belirlenen vergi değeridir. 

Nispet : 

EK MADDE 6. — Bu harcın oranı binalar için binde 4 (% 04), diğer emlâk için binde- 2 (% 02) dir. 
Bakanlar Kurulu bu oranlan aşmamak üzere belediyelerin tümü veya nüfuslanna göre bir kısım beledi

yeler için uygulanacak oranlan tespit etmeye yetkilidir. 
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Çevre ve hava kirlenmesine normalin üstünde etkili olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Üe Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca tespit ediHp Bakanlar Kurulunca karara bağlanan iş konan kapsamına giren ve 
bekdiyelerce çevre ve hava kirlenmeslııi önleyecek tedbirleri almamış olduğu tespit edilen iş yerleri için bu 
harem nispeti bir misli artırılarak uygulanır. 

Haran hesaplanmasında 100 kuruşa kadar olan kesirler atılır. 

Harcın, Tarh, Tahakkuk ve Tahsili :• 

EK MADDE 7. — Temizleme ve aydınlatma harcı Emlâk Vergisi Kanununda yazdı hükümler uyarınca 
Emlâk Yergisi Üe birlikte yetkili vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tahsil edilir, 

Hâsılatın Dağıtımı : 

EK MADDE 8. — Bir vergi dairesinin faaliyet bölgesi içinde yapılan temizleme ve aydınlatma harcı tah
silatının tamamı belediyelere Emlâk Yergisi payları üe birlikte ödenir. 

Yergi dairesinin faaliyet bölgesinde birden fazla belediye bulunması halinde her belediyeye düşen pay son 
nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre hesaplanıp dağıtıhr. 

; Tahsilatın Teminatı : 

EK MADDE 9. — teinde bulunulan bütçe yılının taksitleri Üe önceki bütçe yıllarına ait temizleme ve ay
dınlatma harcı ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilâftı ise yapılan tarhiyat miktarı kadar nakit veya hazine tah
vili (Tasarruf Bonosu hariç) veya banka teminat mektubu emaneten yatırılmadıkça emlâkin başkalarına devir 
ve ferağı yapılamaz ve üzerinde aynî bir hak tesis edilmez veya kaldırılamaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte temizleme ve aydınlatma hizmetleri
nin götürüldüğü mücavir sahalar belediyelerce bu kanunun yaymu tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili vergi 
dairesine bildirilir ve ayrıca uygun görülen vasıtalarla ilân edilir. 

Bu sahalara ait temizleme ve aydınlatma haremin, süresi geçmiş olan taksidi, ilân tarihinden sonraki taksit 
ile birlikte, son taksit süresi de geçmiş işe ilân tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun Ek 6 nci maddesinde gösterilen oranlar Bakanlar Kurulunca bir 
tespit yapılıncaya kadar binalar için binde 2 (% 02) diğer emlâk için binde 1 (% 01) olarak uygulanır. 

MADDE 2. — 5237 sayılı Kanunun 19 ncu ve 28 nci maddeleri kaldırılmış, ve 18 nci maddeden hemen 
sonra aşağıdaki baştık ve maddeler eklenmiştir. 

İŞGAL HARCI 

Mevzu : ' 

EK MADDE 10,. — Aşağıdaki yerlerin, satış yapmak veya sair maksatlarla işgal edilmesi işgal harcına 
tabidir. 

a) Pazar kurulan yerlerin, panayırların, meydanların, mezat yerlerinin satıcıları tarafından işgali; 
b) Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden göl ve denizlerden bir kıs

mının geçici olarak herhangi bir maksat için işgali; 
c) Belediyelerce tesis olunacak toptana ve perakendeci haberinde bu maksada uygun kullanımlar için tah

sis edilen muayyen yerlerin işgaH; 

d) Gelip geçmeye mâni teşkil etmeyecek şekilde tretuvarlann dış kenarlarından ayrüarak halkın otur
masına, yiyip içmesine veya eğlenmesine tahsis edilen mahallerin işgali; 

e) Motorlu kara taşıtlarının ye römorkların park edilmesi için tahsis edilen ve esasları belediye meclis
lerince tespit edilen düzen içinde işletilen yerlerin taşıt araçları üe işgali (2 tekerlekli taşıtlar hariç), 
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f) Su üzerindeki nakil vasıtaları ile yüzer ev, yüzer havuz ve yüzer vinçlerin belediye şuurları ve mü
cavir sahalar içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak durmak veyahut depo ve sair sekilerde kullanılmak 
suretiyle deniz, göl ve nehirlerin işgali; 

Yukarda sayılan yerlerin işgaline yetkUi mercilerce izin veilmesj esas olmakla beraber izinsiz işgal, mükel
lefiyeti ortadan kaldırmaz. 

Mükellef : 

EK MADDE 11. — İşgal haremin Ek 10 ncu maddenin (d) bendinde yazılı işgal için izin alanlar, diğer 
bentlerde yazıh yerleri bizzat veya araçları vasıtasiyle işgal edenler ödemekle mükelleftirler. 

İstisnalar : 

EK MADDE 12. — Fırtına, tamir ve kumanya tedariki sebebiyle limanlara giren, çıkan veya genel, 
katma ve özel bütçeli idarelerin ticarî maksat dışında bizzat kendi işlerine tahsis edilen, yahut ilmî gayelerle 
veya okul uygulamaları için kullanılan su üzerindeki nakil vasıtaları bu harçtan müstesnadır. 

Harcın Matrahı : 

EK MADDE 13. — tşgal Harcının matrahı Ek 10 ncu maddenin (a), (b), (c), ve (d) bentlerinde yazıh yerler 
için işgal edilen yerlerin metrekare olarak alam, (e) bendinde yazıh hallerde taşıt adedi, (f) bendinde yazıh şe
kilde işgallerde vasıtanın rüsum tonilâtosu, rüsum tonilâtosu olmayanlar için bunların işgal ettiği alanın met
rekare olarak yüzölçümüdür. 

Harcın Tarifesi : 

EK MADDE 14. 
göre alınır. 

İşgal harcı aşağıda yazıh haller içinde Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere 

Günde 150 
Günde Rüsum toni-

Metrekareden latoya kadar 
Ton başına 

100 -1000 Krş. 15 -150 Krş. 

500-5000 Krş 25-250 Krş. 

Günde 
150 rüsum 
tonilatodan 
fazla 
kısım için 

Ton basma 

5-50 Krş 

10 -100 Krş 

Günde taşıt ve 
römork adedinden 

6 saate kaadar 100-300 Kş. 
12 saate kadar 200 - 800 Kş. 
24 saate kadar 400-1200 Kş. 
Birinci sırada yer alan 
miktarların bir katı 

Nüfusu 100 000 den 
az olan yerlerden 
Nüfusu 100 000 den 
yukarı olan yerlerde 

Harem hesabında. 
a) Metrekarenin kesirleri tam itibar olunur. 
b) Bir günü aşan işgallerde 6 saatten az gün kesirleri atılır; fazlası tam sayılır. 
c) Aylık, 6 aylık ve yıllık olarak yapılacak işgal hallerinde belediyeler, günlük ücret tutan yukarıdaki 

tarife hadlerini aşmamak ve tamamı peşin alınmak üzere aylık, 6 aylık ve yıllık işgal kontratları yapmaya yet
kilidir. 

d) İşgal edilen yerin 50 metrekareyi aşan kısmı için tarife '% 50 indirimli olarak uygulanır. 
Belediyelerin Ek 10 ncu maddenin a, b, c, d, e ve f bentleri için yukarıdaki hadler dahimde düzenleyecek

leri tarifeler valilikçe onaylandıktan sonra uygulanır.» 
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Harcın Ödenmesi 

EK MADDE 15, — Ek 10 ncu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bendlerinde yazdı şekillerdeki işgallerde harç 
ügiK belediyenin yetkili memurlarınca makbuz karşılığında, (e) bendinde yazılı hallerde belediyelerce tespit 
edilecek esaslara göre; (f) bendinde yazdı şekillerdeki işgalde, liman dairesi buhman yerlerde belediyelerden 
temin edilen makbuzlar karşılığında bu dairelerce, diğer yerlerde belediyeler tarafından makbuz mukabilin
de, tahsil olunur. 

MADDE 3. —Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci maddesi kaldırılmış ve bu madde yerine 20 nci mad
deden hemen sonra aşağıdaki başlık ve maddeler eklenmiştir : 

TABELA VE UNVAN VERGİSİ : 

Mevzu : 
EK MADDE 16. — Belediye sınırları ve mücavir sahaları içinde, ticarî, sınaî veya meslekî faaMyette bu

lunulan bütün işyerlerinin kapılarına veya elverişli diğer yerlerine faaliyet sahibi gerçek veya tüzel kişinin 
adı, soyadı veya ticaret unvana ile işinin niteliğini belirten bir tabelanın asılması zorunludur. 

Belediyeler asılacak tabelaların genişliklerini sınırlamaya, asılış şekillerini düzenlemeye ve bu konuda ya
saklayıcı hükümler koymaya, bunlara uyulmaması halinde tabelâları İndirmeye ve uygunlarının astmhnasını 
sağlamaya yetkilidir. 

Mükellef : 

EK MADDE 17. — Belediye şuurları ve mücavir sahalarında mecburî tabelâ asdmasi yükümlülüğünü do
ğuran ıticarî, sınaî veya meslekî bir faaliyette bulunanlar bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Tabelâ asıhna-
ması mükellefiyeti kaldırmaz. 

Muaflıklar : 
EK MADDE 18. — (1) özel İdare, ve Belediyelerle, Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde 

(15 ve 17 numaralı fıkraları hariç) sözü edilen kurum ve müesseseler tabelâ ve unvan vergisinden muaftır. 
(2) Gelir Vergisi Kanununun esnaf muaflığı hakkındaki 15 nci maddesine uyan durumları nedeni ile 

gelir vergisinden muaf tutulan ticaret ve san'at erbabı Tabelâ ve Unvan Vergisinden de muaf far. 

Verginin Tarifesi : 
EK MADDE 19. — Tabela ve Unvan Vergisi aşağıdaki tabloda belirtilen hadleri aşmamak üzere, Bele

diye Meclislerince düzenlenecek tarifeye göre tahsil olunur. 
Tarife Hadleri Tablosu 

Nüfusu 

10 000 den aşağı 
10 001 - 30 000 
30 001 - 100 000 
101 000 - 200 000 
200 001 den yukarı 

Belediye Meclisleri 
rebilirler. 

Kurumlar 
TL. 

100 - 400 
200 - 600 
300 - 1 200 
400 - 2 000 
500 - 3 000 

düzenleyecekleri 

1 nci Sınıf 
Tüccarlar 

TL. 

100 - 300 
200 - 500 
300 - 1 000 
400 - 1 500 
500 - 2 500 

II nci Sınıf 
Tüccarlar 

TL. 

100 - 200 
200 - 400 
300 - 600 
400 - 800 
500 - 1 000 

tarifeleri her yıl iktisadi ve 

Gerçek usulde 
gelir vergisine 

tabi serbest mes
lek erbabı 
TL. 

100 - 200 
200 - 400 
300 - 600 
400 - 900 
500 - 1 200 

Göttirü usulde gelir 
vergisine tabi ve 

işyeri bulunan tica
rî, sınaî ve mesleki 
faaliyet sahipleri 

TL, 

20 - 50 
30 - 60 
50 - 100 
80 - 150 

100 - 200 
malî şartları gözönünde tutarak değişti-
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Vergilendirme Dönemi : 

EK MADDE 20, — Tabela ve Unvan Vergisinden Vergilendirme dönemi, faaliyetin yapıldığı bütçe yı
lıdır. Birinci altı aylık dönem içinde işe başlayanlardan vergi tam olarak, ikinci altı aylık dönemde başlayan
lardan ise yüzde elli tenzilâtlı olarak alınır. 

Birinci altı aylık faaliyet dönemi içinde faaliyetin terki ve işin bırakılması halinde o bütçe yılına ait ver
ginin yansı alınmaz. 

Verginin Tarhı, Tahakkuk ve Tarh Yeri : 

EK MADDE 21. — Tabela ve Unvan Vergisi bu verginin mükellefi olan ticarî, sınaî ve meslekî faaliyet 
sahiplerinin faaliyette bulundukları mahallin belediyesince beyan üzerine tarh olunur. 

Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. 
Mükellefiyet devam ettiği sürece müteakip yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi bütçe yı

lının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. 
Birden fazla belediye sınırı veya mücavir sahalarında tabela asmak yükümlülüğü doğuran ticarî, sınaî 

veya meslekî faaliyet yerleri açan mükellefler ikametgâh veya kanunî merkezlerinin bulunduğu belde bele
diyesinde, Tabela ve Unvan Vergisi mükellefiyetlerini tesis ettirirler. 

Faaliyet Sahiplerinin Müteaddit Oluşu : 

EK MADDE 22. — Bu vergi aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışan mükellefler adına ayrı ayrı tarh 
olunur. 

Beyan Esası : 

EK MADDE 23 . — Bu verginin mükellefleri her ne suretle doğarsa doğsun bilcümle tabela asmak yü
kümlülükleri ile tüccar olarak sınıflarını ve Ek 16 ncı madde uyarınca tabelalarda belirtilecek hususları vergi
yi tarh edecek olan belediyeye yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedirler. 

Beyan Zamanı : 

EK MADDE 24 . — Mükellefler yeni işe başlama, sınıf değiştirme ve işi terk gibi durumlarda bir ay 
içinde beyanda bulunmakla yükümlüdürler. 

Verginin Ödenmesi : 

EK MADDE 25. — Tabela ve Unvan Vergisi makbuz karşılığında veya Tabela Asma Karnesine 
matbu damga vurulmak suretiyle ödenir. 

Ödeme Zamanı : 

EK MADDE 26. — Tabelâ ve Unvan Vergisi Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte 
ödenir. 

Yd içinde mükellefiyete girilmesi halinde, tahakkuk eden vergi, normal taksit zamanlarında olmak 
üzere iki eşit taksitte, ilk taksit zamam geçmiş ise verginin tamamı Ekim ayında, son taksit zamam da geç
miş ise, beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Tabela Asma Karnesi : 

EK MADDE 27. — Tabela ve unvan vergisi mükellefleri ödedikleri bu vergiyi belediyeden alacakları 
tabela asma karnesine kaydettirmek şartı ile gider yazabilirler. 

Tabela asma karnesinin şekil ve muhteviyatı İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenir, 
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GEÇİCİ EK MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tabelâ ve Unvan Vergisine tabi olacak 
şekilde bir iş yerinde ticarî, sınaî ve meslekî faaliyette bulunmakta olanlar yürürlük tarihinden itibaren iki 
ay içinde ek madde 23 uyannca beyanda bulunmak ve mükellefiyetlerini tesis ettirmek mecburiyetindedir
ler. 

İLÂN VE REKLAM VERGİSİ 

Mevzu : 

EK MADDE 28. — Belediye sınırlan ite mücavir sahaüan İçinde yapılan her türlü Hân ve reklâmlar, 
ilân ve reklâm vergisine tabidir. 

Mükellef ve Sorumlu : 

EK MADDE 29. — İlan ve reklâm vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı {kendi adına yapan veya yap
tıran gerçek veya tüzelkişilerdir. 

Türkiye'deki ilân ve reklâm araçlarıyle yapılmak üzere yurt dışından gönderilen Hân ve reklâmların ver
gisi, bunları Türkiye'de tevzi ve teşhir eden veya ettirenler tarafından ödenir. 

Nispî tarife üzerinden alınan verginin ödenmesinden, ilân ve reklâmı başkalan adına kendi vasıtalanyle 
yapan gerçek ve tüzelkişiler sorumludur. 

Maktu tarifeye tabi ilân ve reklâmlann mutad meslek halinde yapanlar bu verginin ödenmesinden sorum
ludurlar. 

İstisnalar : 

EK MADDE 30. — Aşağıdaki ilan ve reklâmlar vergiden müstesnadır : 
1. Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış kapdannda veya sair giriş yerlerinde kimliklerini gös

teren levhalar, 
2. Teşebbüslerin iştigal veya ikmal konusu maddelerinin ambalajlan üzerindeki unvan, isim, adres veya 

ambalajlanan maddelerin niteliğini belirten ibareler, 
3. Gazete ve dergilerde söz konusu gazete ve dergilerle ilgili olarak yapılan ilân ve reklamlar ile kitap 

ve dergilerin kapaklarında veya içerisinde yazann veya baskıyı yapan müessesenin diğer eser veya kitaplarım 
gösteren ilânlar. 

4. Menkul veya gayrimenkul malar üzerinde bulunan ve o malların satılık veya kiralık olduğunu gös
teren ilânlar, 

5. ölenin akraba ve hısunlan tarafından yaptmlan ölüm iüânlan, 
6. Kayıp kişilerin aranmasına dair olan ilânlar, 
7. Hizmet erbabının iş arama üânlan, 
8. El ilânları. 

MUAFLIKLAR 

Genel Muaflık : 

EK MADDE 31. — Aşağıda sayılan kuruluşlann yapacağı veya yaptıracağı, her türlü ilân ve reklâmlar 
vergiden muaftır. 

1. Genel ve Katma Bütçeli İdareler, 
1. Genel ve katma bütçeli idareler, 
2. Genel bütçeden ödenek alan kamu kurumlan (Üniversiteler ve TRT gibi) 
3. Kamu yaranna olan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
4. İl özel idareleri, (belediyeler, köyler, bunların kuracaktan birlikler ve tiler Bankası İle ortaklanmn 

adı geçen kuruluşlar adına yapacağı ilânlar, 
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5. Siyasi Partiler Kanununa göre sayası partilerin yapacağı her türlü ilân ve reklâmlar, 
Yukarıdaki İdarelere (bağlı olup ayrı tiizelkişiliği haiz olan İktisadî işletmeler Ibu muaflıktan yararlana

maz. 

Özel Muaflık : 

Aşağıda cinsleri gösterilen ilân ve reklâmları yapan veya yaptıran kuruluşlar vergiden muaftır. 
1. Birinci fıkrada yazılı idare ve kuruluşlar, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları ve Türkiye Ticaret 

Odaları, Sanayi Odaları, Ye Ticaret Borsaları Birliği tarafından münhasıran memleket mahsullerinin, ma
mullerinin ve turizminin reklâmım ihtiva etmek ve her hangi bir ticarî veya sınaî kuruluşa ait olmamak üzere 
hazırlanan her türlü levha !ve afişlerle, aym kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret müesseselerinin sadece 
İsmi Ve ticaret unvanları İle adreslerini ihtiva etmek ve ıbunun dışında müesseselerin iştigal konularına giren 
maddeler hakkında herhangi bir ilâm havi (bulunmamak üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergi
ler, 

2i Dernek ve vakıfların ilgili kanun ve statüleri gereğince yapmakla zorunlu oldukları toplantılara ait 
ilânlar, 

3. Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin ticarî, amaç dışındaki ilânları, 
4. Umumî mahallere reklâm amacı ile konulacak kamuya yararlı sandalye, sıra, salıncak, bank, şemsiye 

gibi araç ve gereçler. 

Vergileme Ölçüleri : 

EK MADDE 32. İlân ve Reklâm Vergisi, ilân ve reklâmların cins ve mahiyetlerine göre maktu olarak 
veya değer esası üzerinden nispî olarak alınır. 

Değer Esasına Göre Vergi Matrahı : 

EK MADDE 33. — Değer esasına göre nispî vergiye tabi ilân ve reklâmlarda vergi matrahı, bu ilân 
ve reklâmların yapılması karşılığı olarak her ne nam ile olursa olsun nakten veya hesaben ödenen ücrettir. 

Ücretlerde Emsal : • 

EK MADDE 34. — tlân ve reklâm yapan basın, radyo, televizyon, sinema» tiyatro <ve benzeri yayım ve 
eğlence işletmelerinin, kendilerine bağlı olarak kurdukları ilân ve reklâm acenta ve prodüktörleri vasıtasıyle 
sağladıktan ilân ve reklâmların ücretleri, kendilerine bağlı olmayan emsali acenta ve prodüktörlüklerden . 
elde olunan normal ücretlerden düşük olamaz. 

Verginin Nispeti : 

EK MADDE 35. — tlân ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifelere göre alınır : 
A) Maktu Vergi Tarifesi : 
Aşağıdaki yazdı Uân ve reklâmlardan karşılarında yazılı hadler içerisinde belediye meclislerince düzenle

necek tarif etere göre maktu vergi alınır. 
Lira 

1. a) Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabının çahştüdarı yerlere Ta
bela ve Unvan Vergisi gereğince aşılması zorunlu olan tabela dışmda asılan, takılan her çeşit 
levhalarla vazedilen yazı ve resimlerin metrekaresinden yülık olarak, 100 — 200 

b) Mahiyeti itibariyle farklı birden fazla ticarî, sınaî ve meslekî faaliyeti ve işyeri bulunan
larla faaliyet olarak mahiyeti değişmese bile birden fazla işyeri (şube, büro, satış yeri, ve benzeri) 
kullanan tabela ve unvan vergisi mükellefleri ikinci ve sonra gelen işyerlerine asacakları tabe
laların metrekaresinden yıllık olarak, 100 — 200 

c) Diğer sabit bütün ilân ve reklamların metrekaresinden yülık olarak, 100 — 400 
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Ora 

d) C bendindekilerin muhtelif cepheli veya yüzlü olanlarının metrekaresinden yımk olarak, 150, — 600 
2. Motorlu taşıt araçlarına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak; 
a) tç taraflara konulanlardan 50 — 200 
b) Dış taraflara konulanlardan 100 — 400 
3. Elle gezdirilen veya seyyar araçlarla yapüan ilân ve reklâmlar, bu maksatlarla tertip edilen 

her çeşit gösteriler ve benzerlerinden günlük olarak, 50 — 100 
4. özel tellâl vasıtasıyle veya özel araçlar üzerine konulmuş hoparlörlerle yapılan her çeşit 

ilânlar ve benzerlerinden günlük olarak, 50 — 100 
5. Cadde, sokak ve tretuarlar üzerine gerilen, bina cephe veya yanlarına asılan bez veya sair 

maddeler vasıtasıyle yapüan geçici mahiyetteki ilân ve reklâmların metrekaresinden haftahk 
olarak, 50 — 250 

6. Işıklı, projeksiyohlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak (Bunlardan 
çok cepheli olanlardan, üzerinde ilân ve reklam olan her cephe metrekare hesabında ayrı ayrı 
dikkate alınarak toplam metrekare üzerinden) 500 —1000 

Kış. 

7. ilân ve reklâm maksadıyle dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar 
veya benzerlerinin her biri için, 25 — 50 

8. Mahiyeti ne olursa olsun asılacak çeşitli afişler, ve benzerlerinin beherinin metrekaresin
den, 50 — İSO* 

9. 7 nci bentde sözü edilenler dışında kalan belirli bir merkezden dağıtılan ilân ve reklamı 
muhtevi her çeşit kupon ve biletlerin her biri için 5 — 100 

(Müşterek bahis kuponları bu fıkra hükmüne tabidir.) 
Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, bir metrekareden aşağı olanlar bir metrekare kabul edilir. 

Metrekarenin fazlası tam metrekare sayılır. 
Levha üzerine vazedilmeyip umumiyetle herhangi bir satha yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle 

yapılan ilân ve reklâmlarda yazı veya resimlerin işgal ettiği alanın ölçüsü esas alınır. 
7 ve 8 numaralı bentler kapsamına giren ve çok nüsha olarak basılan ilân ve reklâmlar üzerinde basımevi-

nin ticarî unvanı ve nüsha adedi gösterilir. 
B) Nispî Vergi Tarifesi : 
1. Basın, ilân ve reklâmlarından (her türlü gazete, dergi, broşür, kitap, adres kitabı, albüm, rehber, tak

vim ve benzerleriyle yapüan ilân ve reklamlarda) ahnan ilân ve reklam ücreti üzerinden, % 10 
2. Posta ve telgraf kâğıtları üzerinde yapüan ilân ve reklamlar ile bir işletmenin kendi iştigal 

mevzuu dışında diğer işletmeye ait olmak üzere kendi ambalaj maddeleri üzerinde yapılan ilân ve 
reklamlardan ahnan ücret üzerinden, 

3. Sinema, tiyatro, hipodrum, stadyum gibi yerlerde projeksiyon veya sesle yapılan her türlü 
ilân ve reklamlardan alınan ücret üzerinden, 

4. Belediye hoparlörleriyle veya tellallar vasıtasıyle yapüan her türlü ilân ve reklâmlardan ahnan 
ücret üzerinden, 

5. Radyo ve televizyon vasıtasıyle yapılan ilân ve reklâmlardan ahnan ücret üzerinden, 

Verginin Tarhı ve Ödenmesi .: • 

EK MADDE 36. — 1. Maktu ilân ve reklâm vergisi, üân ve reklâmın mahiyetine göre matbu damga 
vurulmak suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

Verginin hesabında kısıt yapılmaz. 
2. Nispî tarifede gösterilen ilân ve reklamların vergisi bk bordroya müsteniden ve ilân ve reklam kar

şılığı nakden veya hesaben alınan ücretin ilgili okluğu ayı takibeden bir ay içinde ödenir. 

% 

% 

% 
% 

5 

15 

10 
30 
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ödeme Yeri : 
EK MADDE 37. — İlân ve reklâmların vergisi : 
a) Ek 34 ncü maddenin maktu tarifeye tabi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 nci bendlerde yazıh ilân ve reklamlarda 

bunların dağıtıldığı, yayınlandığı veva teshir edildiği, 
b) Nispî tarifeye tabi 3 ve 4 üncü bendlerde yazılı ilân ve reklamlarda, bu ilân ve reklamların yapıldığı, 
c) Maktu tarifeye tabi 7 ve 9 ncu, nispî tarifeye tabi 1 ve 2 nci bendlerde yer alan ilân ve reklamların 

vergisi, basım ve yayımın yapıldığı yer belediyelerine, 
d) Nispî tarifeye tabi 5 numaralı bencide yer alan ilân ve reklamların vergisi, belediyelerin son nüfus 

sayımına göre dağıtılmak üzere, filer Bankasına, 
e) Birden fazla yerde basılan neşir vasıtalarında yayınlanan ilân ve reklamların vergisi, aynı ilân ve rek

lamın birden fazla yerde basılan nüshalarda yer ahnası halinde neşir vasıtasınm merkezinin bulunduğu yer be
lediyesine, bir yerde basılan nüshalarda yer alması ha tinde o yerin belediyesine, ödenir. 

MADDE 4. — Belediye gelirleri Kanununun 50 nci maddesi kaldırılmış ve yerine aşağıdaki hüküm 50 
nci madde olarak konulmuştur: 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 50. — Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan Elçilik ve Konsoloslukları ile elçi, maslahatgüzar 
ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlan 
bu kanunun Ek (1 - 8) maddeleri, 13, 14, 15, 16, Ek (9 - 14), 20, Ek (15 - 37), 25, 34, 35 ve 36 nci madde
lerinde ve 5116 sayıh Kanunun birinci maddesinin 18 nci numarah bendinde yazıh belediye vergi ve resimleri 
ile belediye paylarından mütekabiliyet şartı ile muaftırlar. 

MADDE 5. — 23/5/1928 tarih ve 1324 sayıh Damga Resmî Kanunu ile ek ve değişikliklerine dair kanun
ların ilân ve reklâmlara ilişkin hükümleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

IBaışlbaJkJao 
5". D emir el 

Devlet Bakam 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
jf. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

Dr. K. Demir 
Çalışınla Balkanı 

Ş. Kazan 
tmar ve iskân Bakanı 

N. Ok 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yandtaiicısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
H. Aks ay 

Mili Savunma Balkanı 
F. Melen 

MıiMi Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanaiyâ ve Tek. Bakam 
A. Doğru 

Köy îşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakam 
R. Danışman 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 
İçişleri Bakanı 

O. Asiltürk 
Bayındırlık Bakanı f 

F. Adak 
Gıda - Tar. ve Hay. Bakam 

Prof. K. Özal 
En. vetTab. Kay. Bakan* 

S. Kılıç 
Orman Bakam 

T. Kapanh 
Sosyal Güvenlik Bakam 

A. M. Ablum 

ll\t\911 
Devlet Bakam 

Başbakan Yardımcısı 
A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/, S.^ Çağlayangil 

Ticaret Bakam 
H. Başol 

Ulaştırma Bakanı 
İV.. Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. & Erek 
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Bütçe Plan Komisyonu Rapora 

4.1. 1979 

Millet Meclisi Başkanhğuıa 

Komisyonumuza gönderilen Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşınca hazırlanan 1.7.1948 
gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinin; Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek Kanun 
Teklifi ile birlikte görüşülmesine Komisyonumuzca karar verildi. Ancak; bu iki tekliften Hayrettin Uysal 
ve arkadaşlarına ait olanın, kapsam ve uygulamada basitlik ve işlerlik gibi ilkeler yönünden görüşmelere 
esas alınmasına gene Komisyonumuzca karar verildi. Üç komisyon üyesinden oluşan bir altkomisyona tek
lifler havale edilmiş, altkomisyon teklifleri daha ayrıntılı biçimde inceleyerek raporunu Başkanlık Divanına 
sunmuştur. Komisyon, altkomisyon raporunun ışığı altında teklifin görüşülüp tartışılmasına geçmiştir. 

Yürürlükteki Belediye Gelirleri Yasası 1 . 7 . 1948 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş, 30 yıldan 
bu yana uygulanmakla olan bir yasadır. 

Toplumumuzun sosyal ve ekonomik yapısında, özellikle kentleşme olgusu yönünden çok büyük değişik
likler olmuş, kırsal yörelerimizle kentsel yörelerimiz arasındaki farklılıklar; giderek gelişen ve endüstrileş
menin kentler ve yakın çevrelerinde kurulması ile meydana gelen yeni olgularla kentler yönünden artmış
tır. Böylece bugün için kent ve kentleşme olgusu yeni boyutlar kazanmış, sorunları artmış, hizmetler yönün
den belediyelerimizin gerek gelir, gerekse gelir kaynakları için yasal yeni düzenlemelerin yapılmasına olan 
gereksinmeleri zorunluk haline gelmiştir. 

Kaldı ki, yürürlükteki 5237 sayılı Yasanın; Anayasa Mahkemesince 1968 yılında iptal edilen Liman İş
gal Resmi, Tabelâ ve Unvan Vergisi, 1970 yılında iptal edilen ilan ve Reklam Resminin 21/4 ncü madde
si, belediyeleri önemli gelir kaynaklarından yoksun bırakmıştır. Bunun dışında, Temizleme ve Aydınlatma 
Harcının gayrisafi irad esasına dayalı olması, Emlak Vergisinde ise kıymet esasma geçilmesi nedeni ile 
1972 yılından bu yana bu harç tahsil edilemez bir niteliğe dönüşmüştür. 

Uygulamadaki zorluklar ve anlaşılmaz haldeki hükümler, Değerlenme Resminin gereği gibi uygulanabi
len bir vergi olmaktan uzaklaştirmıştır. işgal Harcı, Eğlence ve Hizmet işletmeleri Resmi, Akaryakıt Tüke
tim Vergisinin yeniden düzenlenmesi zorunluk haline gelmiştir. 

Devlet kuruluşları ile işletilen Demiryolu, Denizyolu, Hava Yolu taşımacılığı vergilendirildiği halde, Ka
rayolu taşımacılığının vergilendirilmemiş olmasındaki çelişkinin sürdürülmesi ilkesiyle birlikte, Karayolu yük 
ve yolcu taşımacılığından bir payın belediyelere gelir kaynağı olarak verilmesi, gereken bir değişiklik ola
rak kabul edilmiştir. Keza işletme Vergisine tabi olan Lüks Eğlence Vergileri ve Hizmet işletmeleri Vergi
sinin TRT ilan, Reklam Resminin belediyelere aktarılması belediyelere gelir kaynağı olması ile birlikte 
denetimde etkinliği sağlamak açısından da olumlu bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. 

Vergi, resim ve harç miktarlarının 30 yıl geride kalışı, önemini ve etkinliğini yitirdiğinin yanında işler
liğini de kaybetmiştir. 

Kent halkının sağlık ve gereksinmelerindeki etkinliği belediyelerin yasal yetersizlik nedeni ile sağlayamaz 
durumda kalışları da ayrı ve ciddi sorunlar haline gelmiştir. 

Belediyelerimizin hizmet üretme ve hizmet götürmede bugün içinde bulundukları dar boğazları aşama
maları; genel bütçede sübvansiyon ve fon oluşturma yollanm zorunlu olarak açmış, bu ise genel bütçede 
gelir - gider dengesini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. 

4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ilkeleri doğrultusunda yerel yönetimlerin görev, kaynak ve personel gibi 
sorunlarını çözebilmeleri, kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmelerinde demokratik, halkçı, birlik

çi bütünleştirici bir yaklaşım içinde ürdtici ve kaynak yaratıcı bir niteliğe kavuşturulmaları gerekmektedir. 
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Paralı geçişli karayolu, köprü, tünel gibi geçişlerden motorlu taşıt araçlarından alınan ücrete ayrı bir bele
diye payı eklenmesi çağın gereklerine uygun bir yeni yaklaşım niteliğindedir. 

Geneldeki özellikleri ile yukarıda özetlenen yenilik ve değişiklikler ve bunların gerekçeleri çeşitli vergiler 
yönünden açıklanmıştır. 

Bu görüşmelerin ışığı altında komisyonumuz yasa teklifini olumlu bulmuş, altkomisyon metainin de dik
kate alınması koşulu ile maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesinin başlığındaki «Aşağıdaki şekilde değiştirilmiş» ibaresi, «Aşağıdaki fıkra eklen
miştir.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesine bağlı 9 ncu maddede sözü edilen temizleme ve aydınlatma harcının oranı 
ı% 5G'den '% 100'e çıkarılmış; nüfusu 300 bini aşan kentlerde bu oranın bir katma kadar artırılması husu
sunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş; ayrıca munzam hizmet götürülen bir kısım işyerlerinden, yapılan mun
zam hizmet oranında ek bir ücret alınabilmesi hususunda, belediyelere yetki verilmiştir. Madde bu değişik
likle kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesine bağlı 16 nci maddesinde yer alan değerlenme resminde; resmin konusunun Ba
kanlar Kurulunca belirleneceği hususundaki hüküm tekliften çıkarılmış, artan değer farkının - matrahın 
saptanmasında emlâkin vergi değeri ile fiyat hareketlerinin de dikkate alınması suretiyle sadece imar değişik
liği nedeniyle emlakte meydana gelen değer artışının vergilendirilmesi sağlanmış ve madde bu değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 4 ncü maddesine bağlı 19 ncu maddenin (A) fıkrasından mavna, salapurya, balıkçı tekneleri 
gibi küçük deniz nakil vasıtaları resmin konusundan çıkarılmış, «Yat, kotra, sürat tekneleri resmin konusuna 
alınmıştır. (B) fıkrasında ise liman işgal harcının miktarı, günün koşullarına uydurulmuş ve madde bu yeni
den düzenleme ile kabul olunmuştur. 

Teklifin 5 nci maddesine bağlı 21 nci maddede yer alan Tabela ve Unvan Vergisine ilişkin (I) sayılı tari
fe yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Teklifin 6 nci maddesine bağlı mükerrer 21 nci maddesinin B/2 nci fıkrasından ölüm ilanları çıkarılmak 
suretiyle bu ilânlar da resmin konusuna alınmış, ayrıca C/4 ncü fıkranın son bendi yeniden düzenlenerek, 
TRT Kurumunca tahsil edilen ilan ve reklam resimlerinin doğrudan doğruya îller Bankasındaki 
fona yatırılması sağlanmış ve bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Teklifin 7 nci maddesine bağlı 27 nci maddede sözü edilen eğlence ve hizmet işletmeleri resmine ilişkin 
(3) sayılı tarifedeki yerli filmlere ait resim oranı, :% 30'dan, !% 25'e indirilmiş; ayrıca (E) fıkrasının 2 No. lu 
hükmüne göre, belediye ve mücavir alanlar dışındaki hizmet işletmelerinden alınan resimden ilgili köylere 
verilecek resim oranı |% 10'dan, \% 30'a çıkarılmış ve madde bu değişiklikle kabul olunmuştur. 

Teklifin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 9 ncu maddesine bağlı akaryakıt tüketim vergisine ait 30 ncu maddedeki en az ve en çok vergi 
miktarları arasında değişiklik yapılması hususunda Bakanlar Kuruluna yetki veren hüküm, aynı teklifin 
12/A fıkrasında ayrıca bulunması nedeniyle bu maddeden çıkarılmış ve madde bu değişiklikle kabul edil
miştir. 

Teklifin 10 ncu maddesi, tekliften çıkarılmış ve bu suretle halen olduğu gibi, tiler Bankasında oluşturu
lan !% 20 fonun ilgili Bakanlık .emrinde kullanılması sağlanmıştır. 

Teklifin 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak değiştirilmiş, teklifin bu maddesiyle bir kısım maktu resim 
ve harçlarla belediye cezalarına uygulanan misiller yeniden düzenlenmiş ve ayrıca yurt içindeki paralı geçiş
lerde ücretlere |% 50 oranında belediye payı eklenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki tanınmasına dair 
maddeye bir hüküm eklenmiş ve madde bu değişikliklerle kabul olunmuştur. 

Teklifin 12 nci maddesi, 11 nci madde olarak değiştirilmiş ve ayrıca bu maddenin sonuna; 5237 sayılı 
Kanunun 40 ve 42 nci maddelerinde sözü edilen «İçişleri Bakanlığı» deyiminin «Yerel Yönetim Bakanlığı» 
olarak değiştirilmesine dair (F) fıkrası ile belediyelere Verilmek üzere tahsil edilen vergi ve vergi paylarından 
belediyelerin- TEK'na olan borçiarı düşüldükten sonra kalan miktarın Maliye Bakanlığınca belediyelere öde
neceğine dair (G) fıkrası eklenmiş ve madde bu ilâvelerle kabul edilmiştir. 
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Teklifin 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak değiştirilmiş ve ayrıca 13/A fıkrasından 42 nci madde çı
karılarak madde bu değişiklikle kabul olunmuştur. 

Teklifin geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri ile 14 ncü maddesi 13 ve 15 nci maddesi 14 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarımn sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla, 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 
İmzada bulunamadı 

Antalya 
Muhalifim 

Kaya Çakmakçı 

Artvin 
Mehmet Balta 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz 

Müfit Bayraktar 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Denizli 
Muhalifim 

E. Atıf Şohoğlu 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
Erkin Topkaya 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kars 
Doğan Araslı 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Konya 
Yücel Akıncı 

Manisa 
Sümer Oral 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
İ. Etem Kılıçoğlu 

Sivas 
Ali Gürbüz 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Trabzon 
Görüşümü Mecliste arz 
etmek üzere muhalifim 

/. Vecdi Aksakal 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Nilhan îlgün 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN UYSAL VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1.7.1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasınla Mşkiıı Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1.7.1948 tarih ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 7. — Yük ve Yolcu Taşıma Ücretlerinden Belediye Payı : 
Bir belediye ve mücavir alan sınırları içinden hareket ederek, şehirlerarasında veya yurt dışına yük 

veya yolcu motorlu kara taşıtlarının taşıma (bilet, fatura, manifesto vb.) bedellerine; yolcu taşımaların
da % 10, yük taşırmalarında % 5 belediye payı eklenir. 

Taşıma bedellerine eklenen paylar, bu taşıtları işletenler tarafından biet ve benzeri taşıma belgesi
nin satıldığı veya düzenlendiği yer belediyesine, {kesildiği ayı izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar 
bir beyanname ile yatırılır.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temizleme ve Aydınlatma Harcı : 

Madde 9. — Belediye sınırları-ve mücavir alanları içinde bulunan ve Emlak Vergisi Kanunu kapsamına 
giren bina ve arsalar; istisna ve muaflıklar dikkate alındıktan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak Ver
gisinin % 50'si oranında Temizleme ve Aydınlatma Harcına tabidir. 

Emlak Vergisi Kanununa göre emlakin mükellefi olanlar, bu harem da mükellefidir. Bu harç, Emlak 
Vergisi Kanununda yazdı hükümler uyarınca Emlâk Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesince tarh, tahak
kuk ve tahsil ediMr. ' 

Bir vergi dairesinin faaliyet bölgesi içinde yapılan Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatının tamamı 
belediyelere, Emlâk Vergisi payları ile birlikte ödenir. Vergi Dairesinin faaliyet bölgesinde birden fazla be
lediye bulunması halinde her belediyeye düşen pay son nüfus sayımmdaki nüfuslarına göre hesaplanıp 
dağıtılır.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Değerlenme Resmi 

Madde 16. — A) Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarınca yapılan fiziki ve sosyal altyapı veya 'imar, 
bayındırlık gibi kentsel faaliyetlerle düzenlemeler ya da bu konularda alınacak kararlar (kamulaştırmalarla 
imar planı, plan değişikliği, mevzi imar planı, imar programı dahil) sonucu değeri artan taşınmazlar, bu faali
yet ve düzenlemelerin yapılması ya da kararların alın masında, eski rayiç değeri ile yeni rayiç değeri arasın
daki fark üzerinden değerlenme resmine tabidir. Bakanlar Kurulu, resmin konusuna giren kentsel faali
yet, düzenleme veya kararları, kapsam, nitelik ve değerlenmeye etkileri yönünden, belirlemeye yetkilidir^ 
İbadethaneler, genel ve katma bütçeli idarelerle özel idare ve belediyelere ait her çeşit taşınmazlar bu re
simden müstesnadır.; 

B) Değerlenme resminin mükellefi, değeri artan taşınmazların malikleridir. Kat mülkiyetine tabi taşın
mazlarda her bağımsız bölüm bu resmin uygulanmasında bağımsız taşınmaz sayılır. 

C) Değerlenen taşınmazın eski ve yeni rayiç değeri, İstimlak Kanununda düzenlenen Kıymet Taktir 
Komlisyonl'arınoa saptanır. 

Değerlenme resminin konusuna giren olayların ortaya çıkması halinde belediye başkanları ilgili mahalli 
mülki amirleri aracılığı il© bu komisyonları faaliyete geçirir. Bu konuda takdir kornisyonları çalışmaları-
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PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1 . 7 . 1948 tarih ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Madde 7. — Yük ve yolcu taşıma ücretlerinden belediye payı : 
Bir belediye ve mücavir alan sınırları içinden hareket ederek, şehirlerarasında veya yurt dışına yük veya 

yolcu taşıyan motorlu kara taşıtlarının taşıma (bilet, fatura, manifesto v.b) bedellerine; yolcu taşımalarında 
% 10, yük taşımalarında % 5 belediye payı eklenir. 

Taşıma bedellerine eklenen paylar, bu taşıtları işletenler tarafından bilet ve benzeri taşıma belgesinin satıl
dığı veya düzenlendiği yer belediyesine, kesildiği ayı izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar bir beyanname 
ile yatırılır.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Temizleme ve Aydınlatma Harcı : 

Madde 9. — Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan ve Emlak Vergisi Kanunu kapsamına gi
ren bina ve arsalar; istisna ve muaflıklar dikkate alındıktan sonra tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak Vergisi 
miktarı kadar temizleme ve aydınlatma harcına tabidir. 

Son nüfus sayımına göre belediye sınırları içindeki kent nüfusu 300 OOO'i aşan yerlerde, bu oranı bir mis
line kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Emlâk Vergisi Kanununa göre emlakin mükelleri olanlar, bu harcın da mükellefidir. Bu harç, Emlak 
Vergisi Kanununda yazılı hükümler uyarınca Emlâk Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesince tarh, tahakkuk 
ve tahsil edilir. 

Bir vergi dairesinin faaliyet bölgesi içinde yapılan temizleme ve aydınlatma harcı tahsilatının tamamı be
lediyelere, Emlâk Vergisi payları ile birlikte ödenir. Vergi dairesinin faaliyet bölgesinde birden fazla belediye 
bulunması halinde her belediyeye düşen pay, son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre hesaplanıp dağıtılır. 

Belediyeler, ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmeleri işletenlerden temizleme ve aydınlatma harcı dışında, 
bu harca tabi diğer emlâke göre bu işyerleri için yapılan munzam hizmetin karşılığı olarak, belediye meclisleri
nin bu munzam hizmete uygun şekilde düzenleyecekleri tarifeye göre bir ücret alabilirler.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Değerlendirme Resmi : 

Madde 16. — A) Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarınca yapılan fiziksel ve sosyal altyapı veya imar, 
bayındırlık gibi kentsel faaliyetlerle düzenlemeler ya da bu konularda alınacak kararlar (kamulaştırmalarla imar 
planı plan değişikliği, mevzi imar planı, imar programı dahil) sonucu değeri artan taşınmazların, bu faaliyet 
ve düzenlemelerin yapılması ya da kararların alınmasında, artan değerleri, değerlenme resmine tabidir. İbadet
haneler, genel ve katma bütçeli idarelerle özel idare ve belediyelere ait her çeşit taşınmazlar bu resimden müs
tesnadır. 

B) Değelenme resminin mükellefi, değeri artan taşınmazların emlâk vergisi mükellefidir. Kat mülkiyetine 
tabi taşınmazlarda her bağımsız bölüm, bu resmin uygulanmasında bağımsız taşınmaz sayılır. 

C) Değerlenen taşınmazın artan değeri, İstimlâk Kanununda düzenlenen kıymet takdir komisyonlarınca 
saptanır. Bu değerin saptanmasında Emlâk Vergisine esas vergi değeri ile fiyat hareketleri de gözetilir. 

Değerlenme resminin konusuna giren olayların ortaya çıkması halinde belediye başkanları ilgili mahalli 
mülki amirleri aracılığı ile bu komisyonları faaliyete geçirir. Bu konuda takdir komisyonları çalışmalarının 
gerektirdiği giderler belediye bütçesinden karşılanır. 
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nın gerektirdiği giderler belediye bütçesinden karşılanır. Komisyonca takdir edilen değerlere belediyeler ve 
mükelleflere itiraz edebilir. 

D) imar planı, mevzi imar planı, imar programı ve plan değişikliği sonucu getirilen değer artırıcı imar 
halkları sonucu artan değerlerde, değerlenme resmi oranı % 20, dliğer tüm değerienınelerde % 40'dır. Bu 
oranlar, ekonomik durum ve kentsel gelişmeler gözönüne alınarak Bakanlar Kurulunca c/c 10'a kadar indi
rilebilir.; 

E) Değerlenme resmi, mükelleflerince 5 yılda ve her yılın Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 5 eşit 
taksaıtte ödemir. Değerlenme resmi tamamen ödenmedikçe taşınmaz malın satışı yapılamaz, üzerinde aynı 
bir hak tesıis edilemez. 

Bu amacı sağlamak içlin resmin konusuna giren ve konudan çıkan taşınmazlar tapuya bildirilir. 
Kamulaştırılan yapı ve arsakon resim borcu, kamulaştırma bedelinden kamulaştıran daire veya kuru

luş tarafındian mal sahibi hesabına belediyeye ödenir. Değerin artması bir kısmının kamulaştırılmasından ileri 
gelen taşınrnıaizlardan alınacak resmin tamamı, kamulaştırma bedelinden indirilir. 

Kamulaştırılacak yer mal sahibi tarafından belediyeye bağışlanırsa, bu yerin değeri değerlenme resmin
den indirilir.» 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 19. — A) Küçük Deniz Nakil Vasıtaları Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve nehirlerde kullanılan veya belediye içindeki liman dairesine 

kayıtlı olan yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel teknelerden 250 ila 5 000 lira ara
sında, küçük deniz nakil vasıtaları resmi alınır. 

B) Liman tşgal Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak durup denizi veyahut göl ve nehirleri işgal 

elden veyahut depo vesair -surette kullanılan ve yukarıdaki (A) fıkrası kapsamına girmeyen her türlü deniz 
nakil vasıtalarından rüsum tonilato başına günlüğü 100 ila 1 000 kuruş arasında liman işgal resmi alınır. 

A) ve (B) fıkralarında yazılı resimler liman dairesince tahsil olunarak ilgili belediyeye verilir. Beledi
yeler isterlerse bu resmi doğrudan doğruya tahsil etmeye yetkilidirler. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tabela ve Unvan Vergisi : 

Madde 21. — Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulunulan 
bütün işyerlerinin kapılarına veya elverişli diğer yerlerine faaliyet sahibi gerçek veya tüzelkişinin adı, so
yadı ve ticaret unvanı ile işinin niteliğini belirten bir tabelanın asılması zorunludur. 

Belediyeler asılacak tabelâların büyüklüğünü sınırlamaya, asılış şekillerini düzenlemeye ve bu* konuda 
yasaklayıcı hükümler koymaya, bunlara uyulmaması halinde, tabelaları indirmeye ve uygunlarının astırıl-
masını sağlamaya yetkilidir. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarda tabela asılması yükümlülüğünü doğuran ticari, sınai veya mes
leki bir faaliyette bulunanlar, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Tabela aşılmaması mükellefiyeti kaldırmaz. 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde (15 ve 18 numa
ralı fıkraları hariç) sözü edilen kurum ve müesseseler tabela ve unvan vergisinden muaftır. 

Tabela ve unvan vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı tarifede belirtilen hadlere göre tahsil olunur. 
Tabela ve unvan vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyetin yapıldığı bütçe yılıdır. Birinci altı aylık 

dönem içinde işe başlayanlardan vergi tam olarak, ikinci altı aylık dönemde başlayanlardan ise yüzde elli 
indirimli olarak alınırv Birinci altı aylık faaliyet dönemi içinde işin bırakılması halinde o bütçe yılına ait 
verginin yarısı alınmaz. 
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Komisyonca takdir edilen değerlere belediyeler ve mükellefler itiraz edebilir. 
D) tmar planı, mevzi imar planı, imar programı ve plan değişikliği sonucu getirilen değer artırıcı imar hak

ları nedeniyle artan değerlerde, değerlenme resmi oranı % 20, diğer tüm değerlenmelerde % 40'dır. 
E) Değerlendirme resmi, mükelleflerince 5 yılda ve her yılın mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 

10 eşit taksitte ödenir. Değerlenme resmi tamamen ödenmedikçe taşınmaz malın satışı yapılamaz, üzerin
de ayni bir hak tesis edilemez. 

Bu amacı sağlamak içün resmin konusuna giren ve konusundan çıkan taşınmazlar tapuya bildirilir. 
Kamulaştırılan yapı ve arsaların resim borcu, kamulaştırma bedelinden kamulaştıran daire veya kuruluş 

tarafından mal sahibi hesabına belediyeye ödenir. Değerin artması bir kısmının kamulaştırılmasından ileri 
gelen taşınmazlardan alınacak resmin tamamı, kamulaştırma bedelinden indirilir. 

Kamulaştırılacak yer mal sahibi tarafından belediyeye bağışlanırsa, bu yerin değeri değerlenme resmin
den indirilir.», 

MADDE 4. — Aym Kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — A) Küçük Deniz Nakil Vasıtaları Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve nehirlerde kullamlan ve belediye içindeki liman dairesine' 

kayıtlı olan yat ve kotralardan 5 OCÛ ila 25 GOO lira; her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel tek
nelerden 500 ila 5 000 lira arasında, küçük deniz nakil vasıtaları resmi alınır. 

B) Liman işgal Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda boş veya yüklü olarak durup, denizi veyahut göl ve nehirleri işgal 

eden veyahut depo vesair surette kullamlan her türlü deniz nakil vasıtalarından (İstimbot, motorbot, mavna, 
salapurya, her nevi kayık, duba, balıkçı, tekneleri gibi küçük deniz nakil vasıtaları hariç) rüsum tonilato ba
şına günlüğü 200 ila 1 500 kuruş arasında liman işgal resmi alınır. 

(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimler liman dairesince tahsil olunarak ilgili belediyeye verilir. Belediye
ler isterlerse bu resmi doğrudan doğruya tahsil etmeye yetkilidirler. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tabela ve unvan vergisi, ticari, sınai ve mesleki faaliyet sahiplerinin faaliyette bulundukları yerin beledi
yesince, mükellefin beyanı üzerine tahakkuk fişi esasına göre tarh ve tahakkuk ettirilir. Mükellefiyet devam 
ettiği sürece sınıf ve nüfusta bir değişiklik olmadıkça sonraki yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve 
vergi bütçe yılının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. Bir beldede ilk defa belediye teşkilatı kurulduğu veya 
mevcut bir belediyenin ya da mücavir alanlarının sınırları değiştirildiği takdirde ilgili belediye, mükellef-. 
leri genel beyana çağırır. 

Genel beyana çağrı tarihinden itibaren 2 ay içinde mükellefler beyanda bulunmaz veya değişiklikleri sü
resinde bildirmezlerse 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 30 ncu maddesine göre vergi idarece 
tarh olunur, 

Bu vergü, aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışan mükellefler adına ayrı ayrı tarh olunur. 
Bu verginin mükellefleri, her ne suretle doğarsa doğsun tabela asma yükümlülüklerini, vergi tarifesinde 

gösterilen sınıflarını, tabelalarda belirtilecek hususları, vergiyi tarhedecek olan belediyeye yazılı olarak bil-. 
dirmek zorundadırlar. Beyannamenin biçim ve içeriği ilgili bakanlıkça saptanır. 

Mükellefler yeni işe başlama sınıf değiştirme ve işi terk gibi durumlarda bir ay içinde beyanda bulun
makla» yükümlüdürler. 

Tabela ve unvan vergisi Mayıs ve Ekim aylarında makbuz karşılığında olmak üzere iki eşit taksitte öde
nir. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, tahakkuk eden yergi, normal taksit zamanlarında olmak 
üzere iki eşit taksitte, ilk takstit zamanı geçmiş ise verginin tamamı Ekim ayında, son taksit zamanı da geç
miş ise beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Tabela ve unvan vergisinin ödendiğini belgelemek üzere belediyeler «Tabela Asma Karnesi» düzenleme
ye ve buna özel damga vurmaya veya vurdurmaya yetkilidirler^ 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 21 nci maddesinden sonra aşağıdaki mükerrer 21 nci madde eklenmiştir. 

«İlan ve Reklam Resmi : 

MÜKERRER MADDE 21. — A) Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan 
ve reklamlar, İlan ve Reklam Resmine tabidir. 

ilan ve Reklam Resminin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tü
zelkişilerdir. Türkiye'deki ilan ve reklam araçlarıyla yapılmak üzere yurt dışından gönderilen ilan ve rek
lamların resmi, bunları Türkiye'de dağıtan veya dağıttıranlar ve teşhir eden veya ettirenler tarafından öde
nir, 

Maktu tarifeye tabi ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar, bu ilan ve reklamlara ait resmin mükelleflerince 
ödenmiş olduğunu aramak zorundadırlar. Aksi takdirde bu kimseler resmin ve cezanın ödenmesinden so
rumludurlar. 

Nispi tarifeye tabi ilan ve reklamları başkaları adına kendi araçlarıyla yapanlar, yaptıkları ilan ve rek
lamlara ait resimlerin mükellefler adına ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 

B) Aşağıdaki ilan ve reklamlar resimden müstesnadır, 

1. Gazete ve dergilerde, yalnızca söz konusu gazete ve dergilerle ilgili olarak yapılan ilan ve reklam
lar ile kitap ve dergilerin kapaklarında veya içerisinde yazarın veya baskıyı yapan müessesenin öteki yapıt
larını gösteren ilanlar; 

2. Kayıp kişilerin aranmasına ilişkin ilanlar ile gerçek kişilerin iş arama ilanları ve ölüm ilanları; 
3. a) Genel ve katma bütçeli idareler ile genel bütçeden ödenek alan kamu kurumları, kamu yararına 

olan dernekler, sendikalar ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kuruluş amaçlarına uy
gun olarak yapılan ilan ve reklamlar, 

b)' îl özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler ve İller Bankası ile ortaklarının adı 
geçen kuruluşlar adma yapılacağı ilanlar; 
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MADDE 6. — Aynı Kanunun 21 nci maddesinden sonra aşağıdaki mükerrer 21 nci madde eklenmiştir. 

ilan ve Reklam Resmi : 

Mükerrer Madde 21. — A) Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve rek
lamlar, ilan ve reklam resmine tabiidir. 

ilan ve reklam resminin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelki
şilerdir. Türkiye'deki ilan ve reklam araçlarıyla yapılmak üzere yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlarm 
resmi, bunları Türkiye'de dağıtan veya dağıttıranlar ve teşhir eden veya ettirenler tarafından ödenir. 

Maktu tarifeye tabı ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar, bu ilan ve reklamlara ait resmin mükelleflerince 
ödenmiş olduğunu aramak zorundadırlar. Aksi takdirde bu kimseler resmin ve cezanın ödenmesinden sorum
ludurlar. 

Nispi tarifeye tabi ilan ve reklamları başkaları adına kendi araçlarıyla yapanlar, yaptıkları ilan ve rek
lamlara ait resimlerin mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırılmasından sorumludurlar. 

B) Aşağıdaki ilan ve reklamlar resimden müstesnadır. 
1. Gazete ve dergilerde, yalnızca söz konusu gazete ve dergilerle ilgili olarak yapılan ilan ve reklamlar 

ile kitap ve dergilerin kapaklarmda veya içerisinde yazarm veya baskıyı yapan müessesenin öteki yapıtlarını 
gösteren ilanlar; 

2. Kayıp kişilerin aranmasına ilişkin ilanlar ve gerçek kişilerin iş arama ilanları; 
3. a) Genel ve katma bütçeli idareler ile genel bütçeden ödenek alan kamu kurumlan, kamu yararına olan 

dernekler, sendikalar ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tamnan vakıflarca, kuruluş amaçlarma uygun 
olarak yapılan ilan ve reklamlar; 

b) il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler ve iller Bankası ile ortaklarının, 
adı geçen kuruluşlar adına yapacağı ilanlar; 

c) Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin yapacağı her türlü ilan ve reklamlar. 
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c) Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin ya.pacağı her türlü ilan ve reklamlar. 
Yukarıdaki idarelere bağlı olup ayrı tüzelkişiliğe sahip olan iktisadi işletmeler bu muaflıktan yararla

namazlar. 
4. Ticaret, sanayi ve ziraat odaları ve köy kalkınma ve tarımsal amaçlı kooperatifleri birlikleri merkez 

birliği (Köy - Koop), Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile bunların birlikleri tarafından yalnızca ülke ürünle
rinin, mallarının ve turizminin reklamını ihtiva etmek ve herhangi bir ticari veya sınai kuruluşa ait olmamak 
üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi ve tarım 
müesseselerinin sadece isim ve ticaret unvanları ile adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, 
katalog ve dergiler (Bunlarda yer alan ve müesseselerin uğraş alanlarına giren ilan ve reklamlar hariç); 

5. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak kamuya yararlı sandalya sıra, salıncak, şemsiye, bank 
gibi araç ve gereçler. 

c) Bu resim, Kanuna ekli (2) sayılı tarifedeki had ve oranlarda, ilan ve reklamların cins ve niteliklerine 
göre «Maktu» veya değer esası üzerinden «Nispi» olarak alınır. 

Nispi resme tabi ilan ve reklamlarda resim matrahı, bu ilan ve reklamların yapılması karşılığı olarak 
her ne nam ile olursa olsun nakten veya hesaben ödenen ücrettir. 

îlan ve reklam yapan basın, sinema, tiyatro ve benzeri yayın ve eğlence işletmelerinin, kendilerine bağlı 
olarak kurdukları ilan ve reklam acente ve prodüktörleri vasıtasıyla sağladıkları ilan ve reklamların ücret
leri, kendilerine bağlı olmayan emsali acente ve prodüktörlüklerden elde olunan normal ücretlerden düşük 
olamaz. 

Mak'tu resimler, mükellefin ilan veya reklamın yapılmasından önce vereceği yazılı bildirim üzerine; nispi 
resimler ise sorumlunun veya mükellefin ilan veya reklamın yapsldıgı ayı takip eden ay içinde vereceği (her 
ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan ilan ve reklam ücretleri ile bunları ödeyenleri gösteren) 
beyanname üzerine; 

1. Maktu tarifenin 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların dağıtıldığı, yayın
landığı veya teşhir edildiği yer belediyesince, 

2. Nispi tarifenin 2 nci bendinde yazılı ilan ve reklamlarda, bu ilan ve> reklamların basıldığı yer bele
diyesince, 

3. Maktu tarifenin 5 nci nispi tarifenin ise 1 nci bendinde yer alan ilan ve reklamların resmi, yayının 
yapıldığı yer belediyesince, 

4. Birden fazla yerde basılan yayın vasıtalarında yayımlanan ilan ve reklamların resmi, aynı ilan ve rek
lamın birden fazla yerde basılan nüshalarda yer alması halinde yayın vasıtasının merkezinin bulunduğu yer 
belediyesince, bir yerde basılan nüshalarda yer alması halinde o yerin belediyesince, 

Tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Ancak nisbi tarifenin 1 nci bendinde yer alan Radyo ve Televizyonda 
yapılan ilan ve reklamlar nedeniyle belediyeye ödenen resimler, ilgili belediyece 15 gün içerisinde İller Ban
kasında Yerel Yönetim Bakanlığı emrine açılacak fona yatırılır. 

Bildirim ve beyannamelerin biçim ve içeriği ilgili bakanlıkça belirlenir. 
D) Maktu tarifeye tabi ilan ve reklamların resmi makbuz karşılığında peşin olarak, nisbi tarifeye tabi 

ilan ve reklamların resmi ise bildirim süresi içinde ödenir. 
Belediyeler gerekli görülen hallerde, resmi ödenmiş olduğunun belirtilmesi amacıyla, ilgili ilan ve reklam 

üzerine özel damga koymaya veya koydurmaya yetkilidirler. 
Bu madde hükmüne göre ödenen resimler, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin matrahlarının tespitinde gider 

olarak kabul edilmez. 
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Yukarıdaki idarelere bağlı olup, ayrı tüzelkişiliğe sahip olan iktisadü işletmeler bu muaflıktan yararlana
mazlar. 

4. Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları ve Köy Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifleri Birlikleri Mer
kez Birliği (Köy - Koop), Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile bunların birlikleri tarafından yalnızca ülke ürün
lerinin mallarının ve turizminin reklamını ihtiva etmek ve herhangi bir ticari veya sınai kuruluşa ait olmamak 
üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi ve tarım 
müesseselerinin sadece isim ve ticaret unvanları ile adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, 
katalog ve dergiler (Bunlarda yer alan ve müesseselerin uğraş alanlarına giren ilan ve reklamlar hariç); 

5. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak kamuya yararlı sandalya, sıra, salıncak, şemsiye, bank 
glibi araç ve gereçler. 

C) Bu resim, kanuna ekli (2) sayılı tarifedeki had ve oranlarda 'ilan ve reklamların cins ve niteliklerine 
göre «maktu» veya değer esası üzerinden «nispi» ola ak alınır. 

Nispi resme tabi ilan ve reklamlarda resim matrahı, bu ilan ve reklamların yapılması karşılığı olarak her 
ne nam ile olursa olsun nakten veya hesaben ödenen ücrettir. 

îlan ve reklam yapan basın, sinema, tiyatro ve benzeri yayın ve eğlence işletmelerinin, kendilerine bağlı 
olarak kurdukları ilan ve reklam, acente ve prodüktörleri vasıtasıyla sağladıkları 'ilan ve reklamların ücret
leri, kendilerine bağlı olmayan emsali acente ve prodüktörlüklerinden elde olunan normal ücretlerden dü
şük olamaz. 

Maktu resimler, mükellefin ilan veya reklamın yapılmasından önce vereceği yazılı bildirim üzerine; nispi 
resimler ise sorumlunun veya mükellefin ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ay içinde vereceği (her 
ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan ilan ve reklam ücretleri ile bunları ödeyenleri gösteren) 
beyanname üzerine; 

1. Maktu tarifenin 1, 2, 3, 4, ve 6 ncı bentlerinde yazılı iilan ve reklamlarda bunların dağıtıldığı, yayın
landığı veya teşhir edildiği yer belediyesince, 

2. Nispi tarifenin 2 nci bendinde yazılı ilan ve reklamlarda, bu ilan ve reklamların basıldığı yer bele
diyesince, 

3. Maktu tarifenün 5 nci bendinde yer alan ilan ve reklamların resmi, yayının yapıldığı yer belediyesince, 
4. Birden fazla yerde basılan yayın vasıtalarında yayımlanan ilan ve reklamların resmi; aynı ilan ve rek

lamın birden fazla yerde basılan nüshalarda yer alması halinde yayın vasıtasının merkezinin bulunduğu yer 
belediyesince, bir yerde basılan nüshalarda yer alması halinde o yerin belediyesince, 

Tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Nispi tarifenin 1 noi bendinde yer alan radyo ve televizyon aracılığı ile 
yapılan ilan ve reklamlardan alınacak resim, TRT Genel Müdürlüğünce tahsil edilerek, iller Bankasında bu 
konuda kurulacak ortak fona yatırılır. Bu fon .belediyelere nüfuslarına göre dağıtılır.» 

Bildirim ve beyannamelerin biçim ve içeriği ilgili Bakanlıkça belirlenir. 
D) Maktu tarifeye talbi ilan ve reklamların resmi makbuz karşılığında peşin olarak, nispi tarifeye tabi 

ilan ve reklamların resmi ise bildirim süresi içinde ödenir.-

Belediyeler gerekli görülen hallerde, resmi ödenmiş olduğunun belirtilmesi amacıyla, ilgili ilan ve reklam 
üzerine özel damga koymaya veya koydurmaya yetkilidirler. 

Bu madde hükmüne göre ödenen resimler, Gelir ve Kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider 
olarak kabul edilmez. 
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MADDE 7. — Aynı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi : 

Madde 27. — A) Konu : 
Bir belde sınırları ile o beldenin mücavir alanları içinde bulunan eğlence yerleriyle, gerek o belde sınır

ları ve mücavir alanları içindeki ve gerekse dışındaki hizmet işletmelerinde yapılan faaliyetler, bu Kanuna 
ekli (3) sayılı tarifede gösterilen oranlarda Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmine tabidir. 

B) Mükellef : 

Resmin mükellefi eğlence yerleri ile hizmet işletmelerini işleten veya bu yerlerde eğlence tertip eden ger
çek ve tüzelkişilerdir. Eğlenceyi tertip edenlerin, bu yerin işleticisi olmamaları halinde, söz konusu yer
leri işletenler resmin ödenmesinden sorumludurlar. 

Müşterek bahislerde mükellef, bunları tertip edenlerdir. 
C) İstisnalar : 
1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler vesilesi ile resmi kuruluşlarca düzenlenen ve ka

zanç amacı gütmeyen tören, şenlik, spor, yarışma ve gösterileri, balo, temsil ve benzeri faaliyetler, 

2. Kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, 
sergi ve benzeri faaliyetler vesilesiyle resmi kuruluşlarca veya resmi kuruluşların desteği ile tertip edilen eğ
lenceler, 

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri ve si
yasi partiler tarafından hâsılatı tamamen kendilerine katmak veya bir hayır amacına tahsis edilmek üzere 
tertiplenen eğlenceler (Şu kadar ki orduevlerinde ücretle gösterilen filmler ile bu bentte sözü edilen kuru
luşların ve derneklerin yararı ileri sürülerek başkaları tarafından düzenlenen eğlenceler istisnadan faydalana
mazlar.) 

4. Tiyatro, Karagöz ve ortaoyunları. 

D) Matrah : 
Resmin matrahı, biletle girilen eğlence yerlerinde sağlanan gayrisafi hasılat; biletle girilmeyen eğlence 

yerleri ve hizmet işletmelerinde ve biletle girilmekle beraber, ayrıca ücret veya konsumasyon bedeli alınan 
eğlence yerlerinde bilet bedeli dahil toplam gayrisafi hasılat; müşterek bahislerde ise bahsi tertip edenlere 
kalan gayrisafi hasılattır. 

Biletle girilen eğlence yerlerinde gayrisafi hasılat, bilet bedellerinden, resim hariç olmak üzere eğlenceyi 
tertip edenlere kalan toplam gayrisafi hasılatı ifade eder. 

E) Resmin ödenmesi r 
1. Bilet kullanılması mecburi olan yerlerde resim, bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve özel 

damga konulduktan sonra ilgili belediyeye ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde, 
peşin olarak ödenen resim geri verilir. 

Resmi kuruluşlarca yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile bir
likte alınan resim, satılan biletler tutarına göre, en geç bir hafta içinde ilgili belediyeye yatırılır. 

2. Biletle girilmeyen yerler ile müşterek bahislerde, her aya ait resim, o ayı izleyen 7 gün içinde ilgili 
belediyeye bir beyanname ile yatırılır. 

Hizmet işletmelerinden belediye hudutları ve mücavir alan dışında bulunanların resimleri, yol bağlantısı 
en yakın olan belediyeye ödenir. Anlaşmazlık halinde en yakın belediyeyi, ilgili Bakanlık saptar. Şu kadar 
ki; bunlardan köy hudutları içinde olanlarca ödenen resmin ;% 10'u belediyelerce ilgili köy tüzelkişiliğine 
verilir. 

Bilet usulüne tabi olmayan eğlence yerleri ve hizmet işletmelerinde, belediyeler hazırlayacakları mühür
lü veya soğuk damgalı faturaları veya mükelleflerce bastırılacak adisyonları onaylamak suretiyle kullandır
maya yetkilidirler. 
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MADDE 7. — Aynı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişflMlmiştlir. 

«Eğlence ve Hizmet işletmeleri Resmi : 

Madde 27. — A) Konu : Bir belde sınırları ile o beldenin mücavir alanları içinde bulunan eğlence yer
leriyle, gerek o belde sınırları ve mücavir alanları içindeki ve gerekse dışındaki hizmet işletmelerinde yapılan 
faaliyetler, bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede gösterilen oranlarda eğlence ve hizmet işletmeleri resmine tabidir. 

B) Resmin mükellefi eğlence yerleriyle hizmet işletmelerini işleten veya bu yerlerde eğlence tertip eden 
gerçek ve tüzelkişilerdir. Eğlenceyi tertip edenlerin, bu yerin işleticisi olmamaları halinde, söz konusu yerleri 
işletenler resmin ödenmesinden sorumludurlar. 

Müşterek bahislerde mükellef, bunları tertip edenlerdir. 
C) İstisnalar : 1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle resmi kuruluşlarca 

düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, spor yarışma ve gösterileri, balo, temsil ve benzeri faa
liyetler; 

2. Kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, 
sergi ve benzerli faaliyetler nedeniyle resmi kuruluşlarca veya resmi kuruluşların desteği ile tertip edilen eğ
lenceler; 

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri ve 
siyasi partiler tarafından hâsılatı tamamen kendilerine kalmak veya bir hayır amacına tahsis edilmek üzere 
tertiplenen eğlenceler. (Şu kadar ki, orduevlerinde ücretle gösterilen fimler ile bu bentte sözü edilen kuru
luşların ve derneklerin yararı ileri sürülerek başkaları tarafından düzenlenen eğlenceler istisnadan faydalana» 
mazHar.) 

4. Tiyatro, karagöz ve ortaoyunları. 
D) Matrah : Resmin matrahı, biletle girilen eğlence yerlerinde sağlanan gayrisafi hâsılat; biletle girilme

yen eğlence yerleri ve hizmet işletmelerinde ve biletle girümeMe beraber, ayrıca ücret veya konsümasyon be
deli alınan eğlence yerlerinde bilet bedeli dahil toplam gayrisafi hâsılat; müşterek bahislerde ise bahsi tertip 
edenlere kalan gayrisafi hâsılattır. 

Biletle girilen eğlence yerlerinde gayrisafi hâsılat, bilet bedellerinden, resim hariç olmak üzere eğlenceyi 
tertip edenlere kalan toplam gayrisafi hâsılatı ifade eder. 

E) Resmin ödenmesi : 1. Bilet kullanılması mecburi olan yerlerde resim, bilet bedellerine eklenmek su
retiyle hesaplanır ve özel damga konulduktan sonra ilgili belediyeye ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kul
lanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen resim geri verilir., 

Resmi kuruluşlarca yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile bir
likte alınan resim, satılan biletler tutarına göre, en geç bir hafta içinde ilgili belediyeye yatırılır. 

2. Biletle girilmeyen yerler ile müşterek bahislerde her aya ait resim, o ayı izleyen 7 gün içinde ilgili 
belediyeye bir beyanname ile yatırılır. 

Hizmet işletmelerinden belediye sınırları ve mücavir alanları dışında bulunanların resimleri, yol bağlantısı 
en yakın olan belediyeye ödenir. Anlaşmazlık halinde en yakın belediyeyi, ilgili Bakanlık saptar. Şu kadar 
ki; bunlardan köy hudutları içinde oranlarca ödenen resmin % 30'u belediyelerce ilgili köy tüzelkişiliğine 
verilir. 

Bilet usulüne tabi olmayan eğlence yerleri ve hizmet işletmelerinde belediyeler, hazırlayacakları mühürlü 
veya soğuk damgalı faturaları veya mükelleflerce bastırılacak adisyonları onaylamak suretiyle kullandırmaya 
yetkilidirler. 

Belediyelerce resmin biletlere matbu damga konulması suretiyle ödenmesi zorunlu kılınabikr. Basılı dam
ganın yetiştirilememesi gibi haklı sebepleri bulunması halinde, belediyenin yazılı müsaadesi ile basılı dam
gasız bilet kullanılabilir. 
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Belediyelerce resmin, biletlere matbu damga konulması suretiyle ödenmesi zorunlu kılınabilir. Basılı dam
ganın yetiştirilememesi gibi haklı sebeplerin bulunması halinde belediyenin yazılı müsaadesi ile basılı damga
sız bilet kullanılabilir. 

Bu resim hasılatının % 10'u, bulunan yerlerde darülaceze hissesi olarak ayrılıp belediyece söz konusu mü
esseseye ödenir. !% 10'u da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları içinde Verem Savaş Derneği Teşkilatı 
varsa, yardım alarak bu derneğe verilir. Böyle bir kuruluş yoksa doğrudan doğruya belde içindeki Çocuk Esir
geme Kurumuna verilir. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İşgal Harcı :| 

Madde 28. — A) Aşağıda sayılan, yerlerin, satış yapmak veya sair maksatlarla işgal edilmesi işgal har
cına tabidir : 

1. Pazar kurulan yerlerin, panayırların, meydanların, mezat yerlerinin satıcılar (Seyyar satıcılar ile işpor
tacılar dahil) tarafından işgali; 

2. Yol, meydan, pazar gibi umuma ait yerlerden bir kısmının geçici olarak herhangi bir amaçla işgali; 
3. Belediyelere tahsis olunacak toptancı ve perakendeci hallerinde bu maksada uygun kullanımlar için 

ayrılan belirli yerlerin işgali; 
4. Motorlu kara taşıtlarının ve römorkların park edilmesi için tahsis edilen ve esasları belediye meclis

lerince tespit edilen düzen içinde işletilen yerlerin taşıt araçları ile 'işgali (2 tekerlekli taşıtlar hariç). 
B) İşgal harcını, işgal için izin alanlar ile söz konusu yerleri bizzat veya araçları vasıtasıyla işgal eden

ler, ödemekle mükelleftirler. 
C) İşgal harcının matrahı; (1), (2) ve (3) No. lu bentlerde yazılı yerler için, işgal edilen yerlerin metre

kare olarak alanı, (4) No. lu bentte yazılı hallerde ise taşıt adedidir. 
Harcın hesabında, metrekarenin kesirleri tam itibar olunur. 
D) Harç, ilgili belediyenin yetkili memurlarınca bu Kanuna ekli (4) sayılı tarifeye göre, makbuz kar

şılığında tahsil olunur., 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi : 

Madde 30. — Rafinerilerden ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depolarından yapılan akar
yakıt teslimleri Akaryakıt Tüketim Vergisine tabidir. 

Bu verginin uygulanmasında; normal ve süper benzin, gazyağı, motorin ve Fuel - Oil'ler akaryakıt; akar
yakıtın rafineri depolarından ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depolarından satışı (rafinerile
rin, dağıtım şirketlerine satışı hariç) teslim sayılır. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Rafineri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükelleflerden kese
rek ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorumludurlar. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal benzin, gazyağı, motorin ve Fuel - Oü'lerin tonundan en az 
20 lira ile en çok 200 lira olarak, alınır. Bu hadler arasında değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bakanlar Kurulunca bir değişiklik yapılıncaya kadar verginin en az haddi uygulanır. 

Sorumlu rafineri şirketleri ile dağıtım şirketleri, birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri kapsayacak 
şekilde düzenleyecekleri beyannamelerini, söz konusu dönemi izleyen 20 gün içinde bağlı oldukları Maliye 
Vergi Dairesine vermek ve Akaryakıt Tüketim Vergisi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara 
Yardım Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu vergiye eklenen !% 50 oranındaki payı, aynı süre 
içinde yatırmak zorundadırlar. 

İlgili Maliye Vergi Daireleri bu vergileri ve Asker Ailelerinden muhtaç olanlara ait payı, tahsilini takip 
eden bir ay içerisinde İller Bankasında açılacak özel bir fona yatırırlar, fondaki bu para belediyelerin son 
nüfus sayımındaki nüfuslarına göre dağıtılır. 
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Bu resim hâsılatının % 10'u, bulunan yerlerde Darülaceze hissesi olarak ayrılıp belediyece sözkonusu mü
esseseye ödenir. % 10'u da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları içinde Verem Savaş Derneği teşkilatı 
varsa yardım olarak bu derneğe verilir. Böyle bir kuruluş yoksa doğrudan doğruya belde içindeki Çocuk 
Esirgeme Kurumuna verilir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi : 

Madde 30. — Rafinerilerden ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depolarından yapılan akarya 
kıt teslimleri akaryakıt tüketim vergisine tabidir. 

Bu verginin uygulanmasında : Normal ve süper benzin, gazyağı, motorin ve fuel-öiller akaryakıt; akaryakı
tın rafineri depolarından ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depolarından satışı (rafinerilerin, 
dağıtım şirketlerine satışı hariç) teslim sayılır. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Rafineri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükelleflerden kese
rek ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorumludurlar. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal benzin, gazyağı, motorin ve fuel-oillerin tonundan en az 
20 lira ile en çok 200 lira olarak alınır. 

Sorumlu rafineri şirketleri ile dağıtım şirketleri, birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri kapsayacak 
şekilde düzenleyecekleri beyannamelerini, sözkonusu dönemi izleyen 20 gün içinde bağlı oldukları maliye 
vergi dairesine vermek ve Akaryakıt Tüketim Vergisi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara 
Yardım hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu vergiye eklenen % 50 oranındaki payı, aynı süre 
içinde yatırmak zorundadırlar. 

tlgili maliye vergi daireleri bu vergileri ve asker ailelerinden muhtaç olanlara ait payı, tahsilini takip 
eden ay içerisinde İller Bankasında açılacak özel bir fona yatırırlar. Fondaki bu para belediyelerin son nü
fus sayımındaki nüfuslarına göre dağıtılır. 
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MADDE 1Q. -r- Aynı Kanununun 40 ncı maddesli aşağıdaki şeklide değiştirillımlişitlir. 

«Maldde 40. — Bu kanuniun 1 ve 2 noi maddelerllınde yazılı bdedi'ye paylarıınjdan ve 25 nci maddesinde 
yazılı TeUâllıik Resminden tler Daınlkıasında Yerd Yönetim Bakanlığı emrinjde (toplanan, paralar belediyelerle 
ajit paylar olup, 'bu(n|lar her ayın sonumda, bankaca; son nüfus sayımınidaikii nüfus miktarlarına göre doğ-
ruldao doğruya belediyelere dağıtılır,» 

MADDE 11. — Maktu resim ve harçlarla, para cezaları : 
.Belediye Gelirleri Kamınıundla bahsi geçen ve bu kanun 'ile değinilmemiş 'bulunan maktu resim ve 

'harçlarım miktarı, efnjalz 25 en çok 50 kat; çeşitli belediye kanunları ıile tüzük ve yönıeitmeliklerii'nde öngörü
len para cezaları ise en az 10, en çok 20 bat arltırul mışjtur. 

Alınacak; ceza miktarı 40 OfOOf "'lirayı aşamaz. Sözkjonusu kanun, tüzük ve yönjetmeıllilkler uyanınca hükme
dilecek ticaret,- '&aın|aıt ve meslekten men cezal'arı, beher günü için 1 OtOO lira (bar, gaztkıo ve pavyonlarda 
beher gün için 10 0Q0 lira, diğer eğlence yerlerinde beher gün içlin 5 Ü0|Q lira) hesabı ile para cezasına 
çevirebilir. 

Müşterek ve Son Hükümler : 

MADDE 12. A) Bu kanunda yazılı vergi, resim ve harçların ön|az ve ençok miktarları arasında deği-
şfikilk yapmıaya Balkanlar Kurulu yetkliMıir. Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılıncaya kadar maktu tari-
felendekli en 'az miktarlar uygulanır. 

B) Belediye Gelirleri Kanunda ıbahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahak
kuk, fcahisil ile ilgli olarak, belediyelerce yetkili kılınıacak kişiler, mukdlef ve sorumlular nezdlmde gerek
li inceleme yapabilirler. 

C) Maliye Bakanlığı, Yerd Yöneıtim Bakanlığının da görücünü alarak, bu kanunla yenliden düzenlenen, 
veya değişiklik yapılan vergi, resiim ve harçlarla İgii olarak, vergilemede güvenliği ve basitliği sağlamak 
amacı ile tarh, tahakkuk ve tahsil Usulleri de dahûl olmak üzere, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve önlem-
iearti aUlmaya yetkilidir. 

D) Emlak Vergi değerlerinin, vergi dairelerince yenideki takdir ettiıiilmıesi ile ilgilıi çalışmalarda ve 
Emlak Vergisi uygulamasına ilişkin hususlarda beledi yellerle vergi daireleri gerekli işbirliği yaparlar. 

E) Maliye Bakanlığı yıllık miktarı 1 000 lirayı geçmiyen vergi, resim ve harçları bir taksitte ödet
meye yetkilidir. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 13. A) 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 13 ncü maddesinin (A) ve 
(E) fıkşpaliarmım üklimc'i paınalgralfları ile aynı Kanunun 42 ve 45 nd maddeleri; 

C) '23.5,1928 gün ve 1324 sayılı Dalmiga Resmi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değ i şiikllitkıleni ne dair 
kainıulnialrın ilan ve reklâmlara ilişk'iın; hükümleri; 

D) İmar ve îskan Bakanlığı Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 18 nd maddesi; 
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MADDE 10. — Maktu Resim ve Harçlarla, Para Cezaları : 
Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen ve bu kanun ile değiştirilmemiş bulunan maktu resim ve 

harçların miktarı 50 kat artırılmıştır. Çeşitli belediye kanunları ile tüzük ve yönetmeliklerinde öngörülen pa
ra cezaları en çok 30 katına kadar artırılmıştır. 

Sözkonusu kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten men cezala
rı, beher günü için, 1 000 lira (Bar, gazino ve pavyonlarda beher gün için 10 000 lira, diğer eğlence yerlerin
de beher gün için 5 000 lira) hesabı ile ve mükellefin isteği halinde para cezasına çevrilebilir. 

Yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibi yerlerden paralı geçişler nedeniyle alınan geçiş ücretlerine 
% 50 oranında Bakanlar Kurulunca belediye payı eklenir. 

Bu pay, paralı geçişin sınırları içinde bulunan ilin belediyelerine nüfusları oranında dağıtılır.» 

Müşterek ve Son Hükümler : 

MADDE 11. — A) Bu kanunda yazılı vergi, resim ve harçların en az ve en çok miktarları arasında 
değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılıncaya kadar maktu tari
felerdeki en az miktarlar uygulanır. 

B) Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahakkuk, 
tahsili ile ilgili olarak, belediyelerce yetkili kılınacak kişiler mükellef ve sorumlular nezdinde gerekli in
celeme yapabilirler. 

C) Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığının da görüşünü alarak, bu kanunla yeniden düzenlenen 
veya değişiklik yapılan vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak, vergilemede güvenliği ve basitliği sağlamak 
amacı ile tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri de dahil olmak üzere, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve önlem
leri almaya yetkilidir. 

D) Emlak vergi değerlerinin, vergi dairelerince yeniden takdir ettirilmesi ile ilgili çalışmalarda ve emlak 
vergisi uygulamasına ilişkin hususlarda belediyelerle vergi daireleri gerekli işbirliği yaparlar, 

E) Maliye Bakanlığı yıllık miktarı 1 000 lirayı geçmeyen vergi, resim ve harçları bir taksitte ödetmeye 
yetkilidir. 

F) 5237 sayılı Kanunun 40 ve 42 nci maddelerinde yer alan «İçişleri Bakanlığı» ve «İçişleri Bakanı» de
yimleri, «Yerel Yönetim Bakanlığı» ve «Yerel Yönetim Bakanı» olarak değiştirilmiştir. 

G) Bu kanun hükümleri uyarınca belediyelere verilmek üzere tahsil edilen vergi ve vergi paylarından, be
lediyelerin Türkiye Elektrik Kuramuna olan harçları düşüldükten sonra, kalan miktar Maliye Bakanlığınca be
lediyelere ödenir. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 12. — A) 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 13 ncü maddesinin (A) 
ve (E) fıkralarının ikinci paragrafları ile aynı kanunun 45 nci maddesi; 

B) 23 . 5 . 1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile aynı kanunun ek ve değişikliklerine dair 
kanunların ilan ve reklamlara ilişkin hükümleri; 

C) İmar ve İskân Bakanlığı Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 18 nci maddesi. 
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Geçici Hükümler : 

GBÇÎOt MADDE 1. — Yat, kotra ve her türlü içten ve duştan taklmıa motorlu tekinieleri eliınjde bulundu-
ramlar, ılgfiflii ıbelediye ve lim&m başkanlığına üç ay içlinde bidliriknide ıbdlunımalk ve Ikayıtlarını yaptırmak; ver
gi ıbeyanınameleriM (ise yiine aynı süre zadında ilgili belediyelere vermek zıorumıdadıırlar. 

Bu zjorunluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun Kaçakçılığa ilişlkin hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İlik, uygulama yılında, yürürlük tarihinde Emllıaik Vergisi talksit ayı geçmiş liıse bu 
tajksıit ite llgil döneme ait Temjiızıleme ve Aydınlatma Harçı alınimaz. 

( GEÇİCİ MADDE 3. —• Bu Kanıunun yürürlüğe girdiği tarihte ıtabefla ve unvan vergisıin© tabi olacak 
şekilde 'bir işyerinldıe ticari, sünjaı ve mesleki faaliyette buflıunırnialkta olanlar, belediyelerün genel beyan çağrı-
şıınıdam itibaren 2 ay içimde beyanda butamak ve müfcellefliyetleriinli teslis ettirmök zorundadırlar. 

tik uygulama yılınlda, yüıriMüık tarihinde talkısüıt ayı geçmüş ise, hu talksitle ıigli döneme ait Tabela ve 
Unvan Vergisi ahntmaz. 

Yürürlük : 

MADDE 14. — Bu Kanuın yayımı (tarihinde yürürlüğe giirer. 

Yürütme : 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerinli Maliye ve Yerel Yöinıetıiım Balkanlıdan yürütür. 

Kurumlar 
Belediye en az - en çok 
Nüfusu TL, 

10 000 den aşağı 350-1 250 
10 001-30 000 500-3 000 

30 001-100 000 500-3 500 
100 001-200 000 1 250-7 500 
200 001-500 000 1 750-15 000 

500 001 den yukarı 5 000-25 000 

TEKLİFE BAĞLI CETVELLER 
(1) Sayılı Tarife 

«Tablo ve Unvan Ver^îsi» 

I nci Sınıf II nci Sınıf 
tüccarlar tüccarlar 

en az - en çok en az - en çok 
TL. TL. 

250 - 1 000 150 - 400 
400 - 2 000 200 - 650 
750 - 3 003 300 - 1 000 

1 000 - 6 00Ö 400 - 2 500 
1 500 - 9 000 500 - 3 000 
3 000 - 15 000 750 - 10 000 

Gerçek Götürü Usulde 
Usulde Gelir Vergisine 

Gelir tabi ve iş-
Vergisine yeri bulunan ticari 

tabi serbest sınai ve mesleki 
meslek erbabı faaliyet sahipleri 

en az - en çök en az - en çok 
TL. TL, 

200 - 400 50 - 150 
250 - 500 75 - 150 
400 - 750 150 - 250 
500 - 3 000 200 - 1 000 
750 - 4 500 3 0 0 - 1 500 

1 000 - 5 000 500 - 2 500 
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Geçici Hükümler : 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Teklifin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 13. — Teklifin 14 ncü maddesi, 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Yürütme : 

MADDE 14. — Teklifin 15 nci maddesi, 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONUNUN D E Ğ Î Ş T T R M N E BAĞLI CETVELLER 
(1) Sayılı Tarife 

«Tabela ve Unvan V«*g&i 

Belediye 
Nüfusu 

10 000 den aşağı 
10 001- 30 000 
30 001-150 000 

150 001-500 003 
500 001 den yukarj 

Kurumlar 
«n az - en çok 

TL. 

1 030- 3 000 
2 000- 6 000 
2 500- 7 500 
3 000- 9 000 

( 5 000-25 000 

I nci Sınıf 
tüccarlar 

en az - en çok 
TL, 

500 - 1 500 
1 000 - 3 000 
2 000 - 6 000 
2 500 - 7 500 
3 000 - 15 00D 

II nci Sınıf 
tüccarlar 

en az - en çok 
TL. 

300 - 900 
400 - 1 500 
500 - 2 250 
750 - 3 000 

1 000 - 4 500 

Gerçek 
Usulde 
Gelir 

Vergisine 
tabi serbest 

meslek erbabı 
en az - en çok 

TL, 

400 - 1 250 
750 - 2 250 

1 250 - 3 750 
2 000 - 6 000 
2 500 - 7 500 

Götürü Usulde 
Gelir Vergisine 

tabi ve iş
yeri bulunan ticari 

sınai ve mesleki 
faaliyet sahipleri 
en az - en çok 

TU 

200 - 600 
300 - 900 
600 - 1 800 
700 - 3 000 
800 - 3 750 
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(2) Sayılı Tarife 
«İlan ve Reklam Resmi» 

A) Maktu Resim Tarifesi : 
Resim Miktarı 

(TL.) 
ert az en çok 

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabının çalıştıkları yerlere Tabe
la ve Unvan Vergisi gereğince asılması zorunlu olan tabela dışında asılan, takılan her çeşit 
levhalarla diğer yazı ve resimlerin diğer sabit bütün ilan ve reklamlar ile bunların birden çok 
cepheli veya yüzlü olanlarının toplam metrekaresinden yıllık olarak; 400 1 200 

2. Motorlu taşıt araçlarına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak; 400 1 200 
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, bina cephe veya yanlarına asılan bez 

veya sair maddeler vasıtasiyle yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden 
haftalık olarak; 150 750 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak (Bun
lardan çok cepheli olanlarda, üzerinde ilan ve reklam olan her cephe metrekare hesabında ay
rı ayrı dikkate alınarak toplam metrekare üzerinden), 1 500 3 000 

5. İlan ve reklam maksadıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar 
veya benzerlerinin her biri için, 0,75 3 50 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metre
karesinden, 5 .25 

Yukarıdaki fıkralara göre metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekare 
kadar olan kesirler yarım metrekare, yarım metrekareyi aşanlar ise bir metrekare sayılır. Levha 
üzerinde konulmayıp herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan 
ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın ölçüsü esas alınır. 

1.. 2 ve 4 no. lu bentler kapsamına giren ilan ve reklamların süresi 6 aydan az olursa, resim 
miktarı yan nispetinde alınır. 5 ve 6 numaralı bentler kapsamına giren ve çok nüsha olarak ba
sılan ilan ve reklamlar üzerinde, basımevinin ticari unvanı ve nüsha adedi gösterilir. 

Resmin 
Oranı % 

B) Nispi Resim Tarifesi : 
1. Radyo ve televizyonda yapılan ilan ve reklamlar, 2Q 
2. Basım, ilan ve reklamlarından (her türlü gazete, dergi, broşür, kitap, adres kitabı, albüm, 

rehber, takvim ve benzerleriyle yapılan ilan ve reklamlarda) ahnan ilan ve reklam ücreti üze
rinden, 5 

3. Sinema, tiyatro, hipodrum, stadyum gibi yerlerde görüntü veya sesle yapılan her türlü 
ilan ve reklamlardan alman ücret üzerinden, 15 
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<2) Saydı Tarife 
«İlan ve Reklam Resmi» 

Teklifin 2 sayılı tarife cetveli aynen kabul edilmiştir. 
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(3) Sayılı Tarife 
«Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi» 

Resmin 
Oranı % 

1 - Biletle girilen yerlerde, bilet bedeli üzerinden : 
1. Yerli film göstermelerinden : 
2. Yabancı film göstermelerinden : 
3. Müsamerelerde, konserlerde, hipodrum ve at yarışları yapılan yerlerde, spor 

de 
gösterilerin 

II - Biletle girilmeyen yerlerde : 
1. Bar, pavyon ve diskoteklerde, içkili ve çalgılı gazinolarda, 
2. Bezik, briç, bilardo, okey ve kanunen yasaklanmamış diğer benzer oyun salonlarında, 
3. Yalnızca içkili gazino, lokanta ve meyhanelerle (3 ncü sınıf ve daha aşağı olanlar hariç) 

kulüpler ve lokaller (spor klüplerinin dinlenme yerleri hariç) kafeterya, çay ve kır bahçeleri, 
birahaneler ve kokteyl salonlarında, 

4. Turistik sınıf oteller, belediye sınıfı lüks, ve 2 nci sınıf oteller, pansiyon, motel, mokamp-
lar„ tatil siteleri ve dinlenme kamplarında, 

5. 26 ncı maddede yazılı olup yukarıdaki 1 ve 11 no. lu bentlere girmeyen yerlerde, 

30 
70 

15 

25 
10 

15 

10 
10 

(4) Sayılı Tarife 
«İşgal Harcı» 

Günde m2'den 
TL. 

Günde taşıt 
ve römork 
adedinden 

Nüfusu 50 000'e kadar olan yerlerde 
Nüfusu 300 000'e kadar olan yerlerde 
Nüfusu 500 000'e kadar olan yerlerde 
Nüfusu 500 001 'den yukarı yerlerde 

En az En çok En az En çok 

2 
4 
8 
10 

15 
25 
50 
75 

4 
6 
8 
10 

20 
30 
40 
50 

NOT : Taşıt ve römorkların park yerini 12 saat işgal ettikleri takdirde, harç yarı nispetinde alınır. 
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(3) Sayılı Tarife 
«Eğlence ve Hizmet İstetmeleri Resmi» 

Resmin 
Oram % 

I. Biletle girilen yerlerde, bilet bedeli üzerinden : 
1. Yerli film göstermelerinden; 25 
2: Yabancı film göstermelerinden; 70 
3. Müsamerelerde, konserlerde, hipodrum ve at yarışları yapılan yerlerde, spor gösterilerinde; 15 

, II. Biletle girilmeyen yerlerde : 
L Bar, pavyon ve diskoteklerde, içkili ve çalgılı gazinolarda; 25 
2. Bezik, biriç, bilardo, okey ve kanunen yasaklanmamış diğer benzeri oyun salonlarında; 10 
3. Yalnızca içkili gazino, lokanta ve meyhanelerle (3 ncü sınıf ve daha aşağı olanlar hariç) 

kulüpler ve lokaller (Spor kulüplerinin dinlenme yerleri hariç) kafeterya, çay ve kır bahçeleri, bi
rahaneler ve kokteyl salonlarında; 15 

4. Turistik sınıf oteller, belediye sınıfı lüks ve 2 nci sınıf oteller, pansiyon, motel, mokamplar, 
tatil siteleri ve dinlenme kamplarında; 10 

5. 26 nci maddede yazılı olup, yukarıdaki I ve II no. lu bentlere girmeyen yerlerde; 10 

<4) Sayılı Tarife 
«İşgal Harcı» 

Teklifin 4 sayılı tarife cetveli aynen kabul "edilmiştir. 

.—>. . 
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