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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Abbas Gökçe ve 16 Arkadaşının, 
«Onsekiz Yaşını Doldurmamış Bulunanlara 
Alkollü İçki Satılmasının önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi»ni, Teklif Sahibinin Geri Aldı
ğına Dair Adalet Komisyonu Tezkeresi. 
(3/525) 

2. — Malî İşler Komisyonu Başkanlığı
nın Bütçe - Plan Komisyonunda Görüşülen 
ve Sıra Sayısı Haline Gelmiş Olan «193 Sayı
lı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısanın, Esas 
Komisyonu Olan Malî İşler Komisyonuna 
Havale Edilmesine Dair Tezkeresi. (3/526) 

Sayfa 
220 

220 

221 

221 

221 

221:228 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz-

228 

Sayfa 
met Kanunu, 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanunu ve 12.2.1982 Tarih ve 2595 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/543) (S. Sayısı: 265) 228:240 

2. — Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkın
daki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu.. (3/18) (S. Sayısı : 263) 240:241 

3. — Levon Ekmekjian Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/450) (S. Sayısı : 266) 241:242 

4. — 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 Tarihli ve 2529 
Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük 
Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve İktisadî İşler ve Malî 
İşler komisyonları raporları. (1/137) (S. Sa
yısı : 130, 130'a 1 inci Ek ve 130'a 2 nci Ek) 243:252 

5. — 31.12.1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 Sa-
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Sayfa 
yılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/576) S. Sa
yısı : 276) 242,253:264 

Sayfa 
6. — 4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi 

Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/570) (S. Sayısı: 275) 242:243 

»>••«< 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Fikri Devrimsel, İsmet İnönü'nün ölümünün 

dokuzuncu yıldönümü; 
2. — Abdülbaki Cebeci, yurt ve ulus bütünlüğü 

ve ırk ayırımı ile ilgili bir yayın; 
3. — Mehmet Pamak, İstiklal Marşımızın yazarı 

Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 46 ncı yıldönümü; 
Nedeniyle gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
4. — Askerî öğretim Kurumları öğretüm Perso

neli Kanunu Tasarısının yeniden incelenmek üzere ge
ri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri üzerinde gö
rüşüldü. 

29 Aralık 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.02'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 

(Başkan 
Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 

KâUip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Si
lahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Alet
lerin Tesl'imi Hakkında 2305 sayılı Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, i 
(1/583) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1982) (Millî j 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 
28.12.1892) 

2. 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı. (1/584) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27,12,1982) (Sağlık ye Sosyal İşler Komisyonuna : 
28.12.1982) 

3. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/585) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1982) (Adalet 

(Esas) ve M'illî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonlarına : 28.12.1982) 

4, Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı. 
(1/586) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1982) (Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
(Esas), Adalet, Malî işler ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri komisyonlarına : 28.12.1982) 

5. Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hat
tının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gollü üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Proto
kolü ve Ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hüküme
ti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölge
sine Konulan. Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, Ba
kım, Onarım, îhya veya Değiştirilmesi Hakkında 
Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/587) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.12.1982) (Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonuna : 28.12.1982) 
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BtRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmele-

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Abbas Gökçe ve 16 arkadaşının, «Onsekiz 
Yaşını Doldurmamış Bulunanlara Alkollü İçki Satıl
masının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi»ni, Teklif 
sahibinin geri aldığına dair Adalet Komisyonu tez
keresi. (3/525) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
tezkereler var; 'okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun 28.12.1982 tarihli 13 üncü Bir

leşimiyle gündeme alınan «Danışma Meclisi Üyesi 
Abbas Gökçe ve 16 arkadaşının, Onseküz Yaşını Dol
durmamış Bulunanlara Alkollü İçki Satılmasının Ön
lenmesine Dair Kanun Teklifi» te'klif sahibinin 
28.12.1982 tarihli dilekçesi ile geri alınmıştır. 

İçtüzüğün 73 üncü maddesi gereğince dosya ili
şikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Rıfat BAYAZIT 

Adalet Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Malî İşler Komisyonu Başkanlığının Büt

çe - Plan Komisyonunda görüşülen ve sıra sayısı ha
line gelmiş olan «193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısomın, esas ko
misyonu olan Malî İşler Komisyonuna havale edil
mesine dair tezkeresi. (3/526) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Malî İşler Komisyo
nunun bir tezkeresi var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Başkanlık Divanı ile Komisyon 

Başkanlarının 5.5.1982 tarihinde müştereken aldıkla

rı ve Genel Kurul prensip kararı haline gelmiş olan 
kararın 6 ncı maddesinin (c) bendi, «Vergilerle ilgili 
tasarı ve tekliflerin esas komisyon olarak Malî İşler 
Komisyonuna sevk edilmesi ve 2 nci madde gereğin
ce işlem yapılmak üzere Bütçe - Plan Komisyonun
dan görüş alınması» ibaresini taşımaktadır. 

Bu prensip kararına rağmen, Danışma Meclisi 
Başkanlığı 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun Tasarısını esas komisyon olması ge
reken Malî İşler Komisyonu yerine, Bütçe - Plan Ko
misyonuna havale etmiş ve Malî İşler Komisyonun
dan da görüş alınması istenmiştir. 

Bu suretle yapılan bir havale ile Başkanlık, yu
karıda belirtilen karara tamamen ters düşmüştür. 
Esas komisyon durumuna getirilen Bütçe - Plan Ko
misyonunun Başkanlığı da, Komisyonumuzun görüş 
vermesine mütedair tezkereyi sekreteryamıza 
16.12.1982 tarihine rastlayan Perşembe günü mesai 
bitimine yakın göndermiştir. 

Bu sırada önemli ve ivediliği olan Vergi Usul 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısını görüşmekte olan Komisyonumuzun, söz 
konusu Tasarı hakkında bilgi sahibi olduğu 17.12.1982 
tarihinden, Bütçe - Plan Komisyonunun gündemine 
alış tarihine kadar sadece günlük bir süresi kalmış
tır. 

Bu bakımdan İçtüzüğün 36 ncı maddesine aykırı 
olarak müzakerelere başlayıp, bitiren ve rapor hali
ne getiren Bütçe - Plan Komisyonu Raporunda «Ma
lî İşler Komisyonundan 16.12.1982 gün ve 577/169 
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sayılı yazımız ile istenen görüş, Tasarının Komisyo
numuzda görüşülmeye başlandığı güne kadar Ko
misyonumuza intikal etmemiştir.» şeklindeki beyanı 
gerçek ve geçerlilikten uzaktır. 

Danışma Meclisi Başkanlık Divanı ile Komisyon 
Başkanlarının birlikte aldıkları kararın uygulanması 
ile sıra sayısı haline gelmiş Tasarının, esas komis
yon olan Komisyonumuza havalesini görüşlerinize 
saygılarımızla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Mehmet PAMAK 
Nurettin AYAN OĞLU 
H. Erdoğan GÜREL 

Hamdi ÖZER 

Recai BATURALP 

A. Avni ŞAHİN 
Mehmet KANAT 

Mehmet Velid KORAN 
İsmail ŞENGÜN 

Ragıp TARTAN 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin 23 üncü 
maddesinde yer alan ve Sıra sayısı 276 olan, 
«31,12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
ile 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı» Bütçe - Plan Komisyonunda görüşülmüş 
ve Gündeme girmiştir. 

Ancak, Malî işler Komisyonu geçen sene Genel 
Kurulun prensip kararı haline gelmiş olan kararının 
6 ncı maddesinin (c) bendine göre, bu Tasarının esas 
komisyonunun kendisi olduğunu ileri sürerek bu Ta
sarının esas Komisyon sıfatı ile kendisine gönderil
mesini istemektedir. 

'Mesele İçtüzüğümüzün 33 üncü maddesi çerçe
vesinde incelenmiş ve iki komisyon arasında bir ih
tilaf olduğu sonucuna varılmıştır. 

'Bu nedenle, iki komisyon arasında uyuşmazlık 
çıktığı takdirde, sorunun Yüce Genel Kurulca çö
zümlenmesine ilişkin aynı maddenin son fıkrasına gö
re bir u'sül müzakeresi açılması durumu hâsıl olmak
tadır, 

'Bu bakımdan, her iki komisyonun başkan veya 
sözcülerine söz vermek suretiyle bir usûl müzakeresi 
açılacağı gibi, sonunda sayın üyeler içinde de söz al
mak isteyen kişilerden lehte ve aleyhte konuşma ar
zusunda olanlar için de söz verilecek ve sonucunda 
Yüce Genel Kurulun oylarına baş vurulacaktır; arz 
ederim efendim. 

Mali işler Komisyonundan bu konuda görüş 
bildirmek isteyen sayın üye?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU -^ Söz istiyorum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Esasında tezkeremiz, Danışma Meclisinin İçtüzük 

müzakerelerinin hemen sonunda vücuda gelen Malî 
İşler ve Bütçe - Plan Komisyonlarının çalışmaların
dan itibaren görülen bir yanlış havalelere müstenit 
iki komisyon arasında görüş ayrımına mütedairdir. 

Biz Malî İşler Komisyonu olarak, Bütçe - Plan 
Komisyonu ile Malî İşler Komisyonunun görev ayrı
mının belirgin şekilde yapıldığı ve görevlerinin belli 
olduğu, ihtisas komisyonlarının görevlerinin belli ol
duğu düşüncesinden hareket ediyoruz. 

Bu bakımdan, Bütçe - Plan Komisyonu ile ve 
Tasarı ile herhangi bir ihtilafımız veya Tasarı üze
rinde esasında çok fevkalâde muannid bir durumu
muz yoktur. 

Sayın Üyeler; 
içtüzüğümüzün 19 uncu maddesine göre yüksek 

bilgileriniz de olduğu üzere, 11 komisyon kurulmuş
tur. Bu komisyonlardan ikinci sırada sayılan Bütçe -
Plan Komisyonu, altıncı sırada sayılan Malî İşler 
Komisyonudur. Malî İşler Komisyonu, Maliye ve 
Gümrük - Tekel olarak da ilgili bakanlıklar tefrik 
edilerek belirtilmiştir. 

Da'ha sonra havalelerle aynı mealde Tasarı iki 
ayrı komisyona havale edilerek, iki komisyon ara
sında görev ve yetki giriftliğine yol açılmıştır. Daha 
sonra 5 Mayıs 1982 tarihinde Danışma Meclisi Baş
kanlık Divanı ile Komisyon Başkanlarının katıldık
ları bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda Bütçe -
Plan Komisyonu ile Malî İşler Komisyonunun görev 
ve yetki ayrımı kesin bir dille belirtilmiştir. 

Bu toplantıda verilen kararların 6 ncı maddesin
de yer alan karara göre, Malî İşler Komisyonu ile 
Bütçe - Plan Komisyonuna havale edilecek kanun 
tasarı ve tekliflerinin ayrımı kesinlikle yapılmıştır. 
Arz ediyorum : 

a) Uzun vadeli planla doğrudan doğruya ilgili 
olan işlerle, kamu personelini ilgilendiren ve akçalı 
yönü ağırlık taşıyan kanun teklif ve tasarılarının 
esas komisyon olarak Bütçe-Plan Komisyonuna sev-
kediimesi, 

b) Belirli bir bakanlığın üstünde; Devletin genel 
yapısı ile ilgili olup, akçalı yönü de bulunan kanun 
tasarı ve tekliflerinin esas komisyon olarak Büt
çe-Plan Komisyonuna havale edilmesi, 

e) Vergilerle ilgili tasarı ve tekliflerin esas ko
misyon olarak Malî İşler Komisyonuna sevkedilme-
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si ve 2 nci madde gereğince işlem yapılmak üzere 
Bütçe-'Plan Komisyonundan görüş alınması.» 

Bütün komisyonların ilgilendiği konularda ka
nun tekniği, ihtisas tekniği vardır da Maliye Bakan
lığını ilgilendiren konularda kanun tekniği yok mu
dur sayın üyeler?.. 

Vergi tekniği vardır. Bütçe ayrı şeydir, vergilen
dirme veya vergi tekniği ayrı şeydir. Sayın Başkan
lık Divanının da altına imza koyduğu bu karara rağ
men, Vergi Usul IKanun Tasarısını ilk olarak 'bize 
gönderip, daha sonra da Gelir ve Kurumlar Vergisi 
ile ilgili Kanun Tasarısını Bütçe-Plan Komisyonuna 
havale etmesi gibi tutumlar, Bütçe-Plan Komisyonu 
ille Malî İşler Komisyonunun görev ve yetki ayırımı
nın sayın üyeler nezdinde veya komisyonlar nezdinde 
girift hale gelmesine sebep olmuştur. Aslında, Ana
yasa Komisyonuna, nasıl Anayasaya aykırılık soru
tuyorsa, Bütçe-Plan Komisyonuna da bütçe üzerinde 
getirilen tasarının inikası sorulması lazım ya da Ma
lî tşler Komisyonunun, vergilerle ilgili tasarı veya 
teklifleri kendisi inceleyip esas komisyon olarak, 
Bütçe-Plan Komisyonundan görüş alması lazımdır. 

Nedense, eski dönemlerle belli bir zamana kadar 
ayrı olan Malî tşiler ıKomisyonu ile Bütçe-Plan Ko
misyonu, bir anda (Zannediyorum 1973'den itibaren) 
birleştirilmiş Malî İşler ve Bütçe-Plan Komisyonu 
olarak vücuda gelmiştir. Şimdi biz bunu kabul etme
dik; Danışma Meclisi sayın üyelerinin katıldığı Genel 
Kurulda verdiği kararla Malî tşler Komisyonu, Büt
çe-Plan Komisyonundan ayrılmıştır. Bu noktadan iti
baren Malî tşler ıKomisyonu gerekli miydi, gereksiz 
miydi?.. Bu yetki ve görev ayırımında hangi nokta
da, neye ait olacağı konusu da Başkanlık Divanının 
bu kararına konu olduğuna göre, gereklidir, gereksiz
dir; buna da girer, şuna da girer diye bir yetkinin söz 
konusu olmaması esastır. 

Danışma Meclisi Genel Kuruluna şu anda arz 
edilen tezkeremiz, pazartesi gününün tarihini taşı
maktadır. ivediliği olan bir kanun tasarısında, (Ki, 
bu Kanun Tasarısı yıl sonuna kadar çıkarılmak duru
munda ise) birkaç saatlik bir müzakereden sonra esas 
komisyon olarak görüşlerimizi Sayın Genel Kurula 
istenilen şekilde getirebileceğimizi de her halde insaf 
sınırları içerisinde değerlendirmek lazım gelir. 

Bizim, Bütçe-Plan Komisyonu ile sürekli olarak, 
bugüne kadar görevlerimizde bir girifttik söz konu
su oldu. Bir örnek daha arz etmek istiyorum: Bu
gün tesadüfen (Zannediyorum Bütçe-Plan Komis

yonunda da görüşüldü) iki kanun teklifi; 5434 sayılı 
Kanunun 3'2 nci maddesi ile ilgili iki kanun teklifi, 
iki ayrı komisyonda görüşüldü. Birisine gemi adam
larının da sokulması için görüşüldü, diğerine de itfai
ye amirleri, itfaiye memurları, itfaiye görevlileri so
kulmak üzere görüşüldü. 

Sayın Genel Kurulumuzun daha önce yaptığı ve 
Malî tşler Komisyonundan gelen sıra sayısı almış 
tezkere üzerine yaptığı (78 sıra sayısı) inceleme sonun
da zamanın Maliye Bakanı Sayın Kaya Erdem'in, bu 
konuda «32 nci maddenin geneli üzerinde görüşme
ler yapılmıştır, sonuçlanacaktır ve 32 nci madde tü
müyle getirilecektir.» sözü üzerine, Genel Kurul bu 
Tasarının gelmesine kadar, konuyu, 32 nci madde 
kapsamında olan Sayın Tosyalının 'bu Teklifini Ma
lî İşler Komisyonuna iade etmiştir. Sonra biz bunu 
gündeme aldığımızda, bu defa o konuşmalar sırasın
da verilen önergelerden birisi olan gemi adamlarıyla 
ilgili teklif, bu sefer Bütçe-Plan Komisyonuna hava
le edilmiştir. İçtüzüğümüzün âmir hükümleri çerçe
vesinde komisyon Başkanlarının da katıldığı toplan
tıda varılan kararlar çerçevesinde, artık Danışma 
Meclisinin, Bütçe-Plan Komisyonu ile Malî İşler Ko
misyonu arasında bir görev ve yetki giriftliği, ihtisas 
giriıftliği olamaması lazım. Bu bakımdan, neden bu
na sebep olunuyor bilemiyorum. 

Diğer konu da şu anda gündemimizde, huzuru
nuzda bulunan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi 'Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, arz ettiğim gi
bi, Vergi Usul IKanunundan hemen sonra gelmiş ve 
Bütçe-Plan Komisyonuna gönderilmiştir. Bütçe-Plan 
Komisyonu, 16.12.1982 Perşembe günü mesaî bitimi
ne doğru bize gönderdiği bu havale hakkında, bende
niz Komisyon Başkanı olarak Cuma günü bilgi sahi
bi olabildim. Takip eden pazartesi günü, takip eden 
ilk iş gününde Bütçe-Plan Komisyonu gündemini tes
pit ederek bize de bir nüshasını, İçtüzüğün 25 inci 
maddesine göre lütfettiler ve bu Kanun Tasarısını sa
lı gününün gündemine aldıklarını açıkladılar. 

Bir gün içerisinde, böyle Vergi Usul Kanunu gi
bi ivediliği olan önemli bir Kanun Tasarısının müza
kere edilebilmesi imkânının maddeten de mümkün ol
madığı durumda, biz, Sayın Bütçe-Plan Komisyonu
nun, «Görüşmelerini tamamlasın; gerekirse, biz de 
Genel Kurulda kendilerine katkıda bulunabiliriz.» 
diye düşünce hüsnüniyetine sahip iken, raporunda 
«Ayrıca, Malî tşler Komisyonundan istenen görüş, 
Tasarının Komisyonumuzda görüşülmeye başlandığı 
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Hiçbir ihtilafımız yoktur. Komisyonumuza bir görev 
tevdi edilmiştir. Bu görev nedeni ile Komisyonumuz 
görevin bilinci içerisinde Tasarıyı ele almış, incele
miş, sonuçlandırmış ve yüce huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz, Gelir Vergi
si kanunlarının bütçenin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 
1983 tarihi ile birlikte yürürlüğe girmesi gerekmekte
dir. Bu açıdan Komisyonumuz, incelemiş ve biraz 
evvel de arz ettiğim gibi, yüce huzurunuza Tasarıyı 
getirmiştir. 

IM'alî İşler Komisyonu ile aramızda hiçbir ihtila
fımız yoktur. Bu konuda hakem olarak Yüce Heyeti
niz karar verecektir. 

Şunu, bu vesileyle arz etmek isterim. Bu, bir hak 
isteme değildir. Başkanlık Divanının yapmış olduğu 
havale bana göre doğrudur. Çünkü, Bütçe-fPlan Ko
misyonu, Bütçenin genelinde, makro düzeyinde ge-
lir-gider dengesini yapmakla mükellef -olan bir ko
misyondur. Bu açıdan gelir kanunlarının da bu Ko
misyonda incelenmesi kadar tabi bir hal yoktur. Sa
yın Başkanlık Divanının yapmış olduğu bu havale, 
bize göre gerçekten doğrudur ve biz de iyi niyetle; 
ki, hiçbir şekilde Malî İşler Komisyonunun iyi niye
tinden şüphe etmiyoruz, 'bu, sadece her iki komisyo
nunda görev bilinci içinde bir yarışmasından başka 
bir şey değildir; bir başka anlam taşımamaktadır. 

güne kadar Komisyonumuza intikal etmemiştir.» şek
lindeki beyanı, doğrusu, iMalî İşler Komisyonu olarak 
bizi, gerçek dışı bir beyan olarak veya insaf dışı bir 
beyan olarak üzmüştür. 

Tezkeremiz Kanun Tasarısı üzerinde olmakla 
birlikte, 'bu Kanun Tasarısının bize havale edilmesi
nin gerekli olduğunu ortaya koymakla birlikte, daha 
çok, Sayın Başkanlık Dîvanının, Bütçe-Plan Komis
yonu ile Malî İşler Komisyonu arasındaki havaleler
de, artık, daha hatalı sevkiyata, hatalı havaleye se
bep olmamasına mütedairdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Her ne kadar Genel Kurulda bir karar alınmış 

ise, de geçen yasama yılı içinde, Başkanlık Divanı
nın böyle bir kâran bulunmamaktadır. Arz ederim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, Başkanlık Divanı
nın kararı var. Burada, yanımda... 

BAŞKAN — Başkanlar Kurullu kararı efendim 
o karar. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, çok af
federsiniz son beyanınızı anlayamadık, bir defa da
ha açıklar mısınız?.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bütçe-Plan Komis
yonu Başkanı da müsaade buyurun konuşmalarını 
yapsınlar, tekrarlarım. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin çok değerli üyeleri; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Komisyonu
muza havalesi Sayın Başkanlık Divanı tarafından 
15.12J1982 tarihinde yapılmıştır. Komisyonumuza 
yapılan bu havalede, esas komisyon olarak Komisyo
numuz, talî komisyon olarak da Malî îşler Komisyo
nu gösterilmiş bulunmaktadır. Bu havale gereğince, 
Aralık ayının 15 inde Komisyonumuza havale edilen 
bu Tasarı, görüş istenmek üzere bir gün sonra 
16.12.19812 günü Sayın Maliye Komisyonu Başkanlı
ğına, görüş istenmek üzere sorulmuştur. 

Bilindiği gibi, komisyonların gündemleri çok 
mahmull olması açısından ve kendi gündemlerinde de 
gerçekten çok önemli olan Vergi Usul Kanunlarını 
görüşmekte bulunmaları nedeniyle bu isteğimize gö
rüş bildirememişlerdir. Bu konuyu ben, Sayın Malî 
İşler Komisyonu Başkanı ile müteaddit defalar görüş
müş olduğum için yakinen biliyorum. 

Bizim, Malî İşler Komisyonu ile herhangi bir ih
tilafımız olmadığını Yüce Kurula arz etmek isterim. 

Yüce Heyetiniz bu konuda en doğru, en iyi kara
rı verecektir. 

Hepinize saygıllar sunuyorum efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın üyeler; biraz evvelki tavzihimde, (Sayın 

Ak'kılıç, zannederim sordular) Başkanlık Divanı ka
rarı olmayıp, geçen sene komisyon başkanlarıyla bir
likte Başkanlık Divanının almış olduğu kararın Genel 
Kurulca prensip haline getirilmesidir. Benim tavzi
him bu şekildedir. 

Arz ederim efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; Sayın Bütçe-Plan 
Komisyonu Başkanının bu açıklamasından sonra kü
çücük, kısaca bir şey arz etmek istiyorum; müsaade 
ederseniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Esasında arz ettiğim gibi, Tasarı üzerinde veya 

Bütçe-Plan Komisyonunun sayın üyeleriyle bir ihti
lafımız yoktur. Yani Tasarı üzerinde derken, bilhas-
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sa bu Tasarıdan dolayı gelme bir tezkere olarak 
düşünmemiştim ben. 

Yalnız, Komisyon Başkanımız Sayın Tokgöz, be
nimle görüştüğünü ve Malî tşler Komisyonunun gö
rüş getiremediğini beyan ettiler. 16.12.1982'de kendi 
çıkışları, 17.12.1982Me bendenizin parafıyla Komis
yonumuzun Başkanlık Divanının öğrenmesidir; ki, 
Cuma günü. Pazartesi günü gündemlerini all'dık, 21' 
inden itibaren; yani ilk işgününde incelenmek üzere... 
Bendeniz Tasarıya girmek istemiyorum, ivedilikle çık
ması gerekiyorsa, bu bir zaruretse Sayın Genel Ku
rulumuzun buna en iyi veçheyi vereceğinden eminim. 

Yalnız, Bütçe-Plan Komisyonu ile hiçbir ihtilafı
mız olmamakla birlikte şu ibareden dolayı kırgınız: 
Bir gün içerisinde Vergi Usul Kanununu görüşen bir 
komisyon, herhalde Cuma günü kendisine tevdi edi
len bir konudur Salı günü akşamına kadar görüş ve
remez. Özellikle hayatî önemi haiz bir tasarı üzerin
de neden bu ibareyi kullandılar? Onu ben üzüntüyle 
karşılıyorum. 

Bir de benimle konuştuklarını beyan ettiler; doğ
rudur. Çarşamba günü zannediyorum Sayın Başkan
la konuştuk, 15 inci maddenin müzakeresine geldik
lerini, söylediler. 15 inci madde, ı(ki, hayat standardı 
esası ile ilgilidir) konusunda; «Hiç olmazsa bu madde
yi atlayın, bu madde ile ilgili size görüş verelim» di
ye antant kalmıştık. Sayın Komisyonuma bunu gö
türdüğümde olumlu bir ifade takınıldı. 

Ancak, hemen sonrasında gelen bir pusula ile 
Bütçe-ıPlan, IKomisyonu, 15 inci maddeyi de, Malî tşler 
Komisyonundan bir görüş gelmesini beklemeden gö
rüşmeye aldığını ve sadece bir temsilci beklediklerini, 
ifade ettiler. 36 ncı maddeye göre eğer bir on gün
lük süre söz konusu ise, bu zaten tezkeremizin tevdi 
ediMiği Pazartesi günü dolmuş oluyordu. Kaldı ki, 
Perşembe akşamı rapor yazılmaya başlanmıştır, bizim 
on günlük süremizin dolumundan önce. 

Tasarı, arz ettiğim gibi, ivedilikle görüşülmesi ge
rekiyorsa bu konuda Sayın Genel Kurulun en iyi ne
ticeyi alacağından eminim. Takdir Genel Kurulun
dur. 

iSaygıllarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Erginay, lehte mi, aleyhte mi efendim?.. 
AKİF ERGİNAY — Konuyu açıklayacağım efen

dim. 
BAŞKAN — Efendim, verilen tezkere üzerinde 

görüşme açıyoruz; usulü müzakeredir. 
Buyurun. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan; bir açık
lamam var efendim. 

BAŞKİAN — Sayın Erginay'dan sonra müsaade 
ederseniz söz vereyim efendim. 

Buyurun Sayın Erginay. 

BÜTÇE - PLAN IKOMİSYONU BAŞKANİ 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Ben bir tek cümle söy
leyeceğim Sayın Başkanım müsaadenizle. 

AKİF ERGİNAY — 'Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Geçici olarak kurulan İçtüzük Komisyonunun ha
zırladığı Tüzük sırasında burada, Maliye Komisyo
nu ve Bütçe Komisyonu teklifini tenkit etmiş ve bun
ların ikisinin birleştirilmesi gerektiğini arz etmiştim. 
Yüksek Heyetiniz bu teklifin nazara alınmasını Geç-
ci İçtüzük Komisyonundan istemişti; fakat Geçici 
İçtüzük Komisyonu eski kararında ısrar etti ve iki 
komisyonun ayrı ayrı olmasını gene teklifinde veya
hut tasarısında gösterdi ve o şekilde çıktı. 

O zaman beyan ettiğim gibi, bu iki komisyonun 
ayrı ayrı olması tedahüllere, ihtilaflara yer verecek
tir. Şimdi eski tabir ile «İcabî ihtilaf» vardır; yani 
aynı bir şeyi iki tarafta kendisi üzerine almak iste
mektedir, buna mukabil bir de «Selbî ihtilaf» vardır, 
aynı bir konuyu hiçbir taraf üzerine almak istemez. 

Burada bünyesi itibariyle Malî İşler Komisyonu 
kurulduğuna göre ve Anayasamızın hükmü çerçeve
sinde, Devlet bütçesinde harcamaların gösterileceği
ne ait hüküm de bulunduğuna göre, (Tabiî gelirler 
de gösterilir) bu anlamda şeklen Malî İşler Komisyo
nunun gelirlere müteallik hükümleri, maddeleri, ka
nunları, tasarıları incelemesi hakkı vardır; ama ihti
laf çıktığı takdirde gayet tabiî bunun da bir düzeltil
mesi mevkii, makamı olması lazımdır. Bildiğiniz gibi 
adalet sistemimizde de böyle ihtilaflar vardır ve ayrı 
bir mahkeme, Uzlaştırma Mahkemesi bu adlî midir, 
idarî midir, diye bunu halleder. Bizde bu vazife Baş
kanlık Divanına Verilmiş; fakat Başkanlık Divanı ay
nı bir vergiyi, mesela; IKatma IDeğer Vergisine ait ta
sarıyı, Vergi Usulüne ait tasarıyı Malî İşler Komis
yonuna tevdi ettiği halde, nedense tutmuş Gelir Ver
gisine taalluk eden tasarıyı beriki IKomisyona vermiş, 
İşin biraz acele olması bakımından bunu yaptığını 
kabul ediyorum ben. 

Bu itibarla halen (Komisyon Başkanlarıda işi bü
yütmek istemedikleri anlaşıldığından teklifim şudur: 
Bunu ileride tekrar görüşmek ve kesin bir karara bağ
lamak üzere (Gelir Vergisi Kanununun bu değişikli-

— 225 — 



Danışma Meclisi B : 36 

ğinin de zarurî olduğu şu sırada) aynen Bütçe Komis
yonunun incelediği şekilde, onun incelemesi üze
rinde bunu inceleyelim, karara bağlayalım, Vergi 
Usul Kanununu da Malî tşler Komisyonunun getirdi-
diği metin üzerinden, rapor üzerinden bu incelemeyi 
yapalım ve karara bağlayalım. Çünkü; gitsin derseniz 
Malî İşler Komisyonuna, (Madem o haklıdır) o za
man bu kanun bu iki günde çıkmaz. Halbuki çıkmak 
mecburiyetindedir; çünkü Gelir Vergisine taalluk 
eden hükümler 1.1.1983'te yürürlüğe girmek icabe-
diyor. 

Makable şamil bir kanun çıkarmak istemiyorsa
nız, (ki, çıkmaz ve özellikle malî sahada) bu iki met
nin halen bu komisyonlardan geldiği şekliyle üzerin
de müzakere yapıp, neticeye bağlanmasını arz edi
yorum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; biz her 

iki Komisyonumuzun da fonksiyonlarına ve görevle
rine saygılıyız. 

Şimdi, Başkanlığın havalesi üzerine bu Kanun 
Tasarısı Bütçe-Plan Komisyonunda görüşülmüştür ve 
Meclis Genel Kuruluna inmiştir. Şimdi aslında, 12 

ye 'beş kala bu Tasarıları hangi komisyon görüşme
ye başlasa, Ma'iyenin 1.1.1983 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girmesini istediği bu tasarıların yeniden baş
ka bir komisyonda görüşülüp gelmesi halinde zanne
derim geç kalırız ve gereken ağırlıkta da Malî İşler 
Komisyonu tarafından ele alınacağından endişeliyim. 

Eğer uygun görürlerse, verecekleri fikirler varsa 
bizim kendilerini Genel Kurulda dinlememiz müm
kündür. Zannediyorum görüşleri de vardır. 

Binaenaleyh, konu bugün burada görüşülmektey
ken, yeniden bunun üzerinde, hangi komisyona ha
vale edilmesi, tartışmasını yapmayalım. 

Arz etmek istediğim bundan İbarettir efendim, 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
HAMZA EROĞLU — Müsaade ederseniz bir 

soru soracağım. 
BAŞKAN — • Müsaade buyurun Sayın Eroğlu, 

Sayın Bütçe-Plan Komisyonu 'Başkanı 'bir söz istedi
ler.. Ondan sonra zatıâlinize söz vereyim efendim. 

Buyurun, Sayın Tokgöz, 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKAM 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 
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.Sayın Sabuncu, Malî tşler Komisyonu Başkanı 
olarak, göndermiş olduğumuz Raporda, Komisyonu
muzun, «Görüş bildirmedikleri» şeklindeki ifadesin
den duydukları üzüntüyü belirttiler.. Aslında bu üzün
tüye gerek olmadığı kanısındayım. 

Şunu çok samimiyetle ifade etmek istiyorum ki, 
hiç bir şekilde Malî İşler Komisyonuna yanlış bir 
anlam verecek şekildeki bu ibare oraya girmemiştir. 
Hemen tavzih etmek istiyorum; çok acele olan bu 
kanunun görüşülmesi esnasında geçen maddelerin 
raporu bir yandan yazılırken, diğer yandan da biz 
Komisyonumuzda görüşmeler yapıyorduk, bu zühu-
len girmiştir. Bunu burada tavzih etmeyi bir görev 
biliyorum. Eğer incitmiş/sem, Sayın Komisyon Başka
nının şahsında diğer üye arkadaşlarımdan da özür di
lerim efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Eroğlu buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Bayın Başkan; yerim

den kısaca arz etmek istiyorum. 
Şimdi efendim, ortada Başkanlık DiVanı ile komis

yon başkanlarının almış oldukları bir karar var, bir 
prensip kararı var ve bu prensip kararı da Genel Ku
rulca tasvip edilmiş bulunmaktadır. Meselenin bir 
yönü budur., 

Diğer yönü de; öncelikle görüşülmesi lazım gelen 
bir Kanun Tasarısı vardır. Yanlış havale edilmiş bu
lunsa dahi bu Tasarının, Bütçe-Plan Komisyonundan 
çıktığı şekliyle görüşülmesini birkaç arkadaş ifade 
ettiler. 

Benim üzerinde durmak istediğim nokta şu: Baş
kanlık Divanının ve komisyon başkanlarının, daha 
sonra Genel Kurulun almış olduğu prensip kararı bu 
türlü bir usulle bozulmuş olmayacak mı?., yani da
ha önce alınan bir prensip kararına bir ademi riayet 
söz konusu olmayacak mı?.. Öncelikle bu meseleyi 
mutlaka çözümlememiz lazım; Meclisin kararlarında 
istikrarın sağlanması bakımından. Ben bunu lüzumlu 
ve gerekli görüyorum. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Bir zühul olmuştur; ama bir Rapor da hazırlan

mış ve Genel Kurulun gündemine girmiştir. Bu ne
denle aslında o karar şu anda bir noktada önemli 
olmakla birlikte, bir hata sonucu gelmiştir. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, üze
rinde konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, buyurun efendim. 
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AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Konunun bugünkü durumu değil, 'bundan sonraki 
durumu bence daha büyük bir önem arz etmektedir. 

Sayın Erginay Hocam dile getirmişlerdir, bir ica
bı ihtilâf söz konusudur. Her iki Komisyonda ince
leme istemektedirler. 

Eski bir Gelirler Genel Müdürü olarak, şuna ina
nırım ki, vergi kanunları ne kadar çok incelenirse, 
bunda mutlaka büyük isabet vardır; ama ne var ki, 
bir arkadaşımın tabiriyle, artık saat 12'ye 5 kalmıştır, 
bundan sonra bir daha komisyonlardan geçirmek 
hem zaman yönünden, nem meselenin ehemmiyetin 
yönünden pek mümkün olmasa gerekir. Takdir Yüce 
Komisyona bırakmak suretiyle bundan sonraki uygu
lamalarda nasıl bir yol takip etmemiz konusunda 
mutlaka bir prensipte anlaşmamızın gereğine inanı
yorum. Bunu da Sayın Eroğlu Hocamız açıklıkla 
dile getirdiler. 

Ben şöyle bir teklif getirmek isterim; Divan da 
eğer bunu bu şekliyle oylarsa, eğer arzu ederlerse 
yazılı bir metinde kendilerine iletmemiz mümkündür; 

Şimdi, vergi kanunlarını prensip alarak Maliye 
Komisyonuna; fakat genel muvazeneyi ilgilendirme
leri dolayısıyla ikinci komisyon olarak da Bütçe Ko
misyonuna getirelim; bundan sonra Hükümetimiz
den gelecek tasarıları bu görüş zaviyesinde halledelim, 
derim. Bunun büyük faydaları vardır. 

Hakikaten Maliye Komisyonu da bir ihtisas ko
misyonudur. Huzurunuza çok önemli tasarılar gelmiş
tir. Büyük bir ekseriyetle, ittifakla kanunlaşma şansı 
bulmuştur bunlar. 'Madde tedvini yönünden belki 
kendilerinin daha iyi yaklaşımları, teknik yaklaşımla
rı söz konusu olacaktır. Madde yönünden onların dü
zenlemesi halinde hazırlanmış metnin Bütçe-Plan Ko
misyonunda sırf muvazene yönünden, kaynak ve gi
der araştırma yönünden önemi haiz olacağı kesindir. 
Bundan sonra bu şekliyle uygulamalarımıza yön ve
rirsek, sanırım hem zaman kaybetmeme yönünden 
büyük bir faydamız olacaktır, hem de huzurunuza 
gelecek tasarılar daha müdekkik bir vasıf arz edecek
tir. Bunu dile getirmekte fayda gördüm. 

Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum, efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın üyeler; Sayın Çakmakçı'nın bir yeterlik 

önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmeler Yeterlidir. Oy

lanmasını saygıyla arz ederim. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
prensibi oylayın. 

BAŞKAN — Sayın Doğu; bu prensip kararı var
dır, bir zühul olmuştur efendim. Genel Kurul bu pren
sip kararını geçen sene oylamış; fakat bir zühul ya
pılmıştır. Mesele budur efendim; aslında zühul olmuş
tur. 

MEHMET HAZER — Sayın (Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, usul hak

kında bir şey arz edeceğim. 
Bu bir istisna halidir. Bunu bir istisna muamele

si olarak kabul edelim, diğer itilafları ileride hallet* 
mek için karar alalım; yani eski kararları ortadan kal
dırmış anlamına gelmesin. 

BAŞKAN — Değil ISayın Hazer... 
MEHMET HAZER — Bu bir istisnadır, özelliği 

vardır, ve aceledir. O bakımdan, geldiği gibi muame
le görmesi, öbür kararı kaldırmak anlamına gelmedi
ği ifâde edilsin, bitsin. 

B/ASJKAN — Sayın üyeler; müsaade buyurursa
nız Sayın Çakmakçı'nın bir Önergesi vardır... 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, usul 
hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERIDA KURTOĞLU — Saıym Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Oritiaıda konu yokken sanlki bir konu Varmış giibi 
nıesefle gteitiirildıi, uzmn uzun tartışındı ve ondan son
ra Başjkanitık biır zülhul olduğu beyanında bulundu, 
bir de yeterlik önergesi verldi. Şimdi arz ediyo
rum. 

Gelen Kâğıtlar var. Bu Gefeo Kâğı'tiar .dağıtılı
yor, (komisyon başjkamtfaırı vıe lüye'lıer, 'haınıgi kornüs-
yoria haınıgi işlin havale edildiiğM gödüyoriar. Bu 
arada Sayın Büitçe - Plan Komiisyonu azalan da gö
rüyorlar, Sayın Maliye Komlisıyonıı azaları da gö
rüyorlar ve! bu havaleyi yapan Divan da biliyor. 

Divanın elinde Umumî Heyelte arz edilmiş ve 
tasvip görmüş bir karar da var. Bu karar gereği 
yapılan işlem Umulmî Heyette ininceye kadar Malî 
işler Koîniisıyönunuın haberli yok, iiraz yok.;. Oysa 
ki, Gelen Kâğıtları da görümce Malî İşler Kom'is-
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yonunun ayağa kalkması lazım. Neneye kadar?... 
Ta (ki »Rapora bağianıncaya kadar.. 

IBuradıa fuzuli konuşuyoruz. İşlem yapılmıştır. 
Yapıdan işlem Malî tştlier Romlilsyonu Reis'imin veya 
azalarınım veya bizden bir arkadaşım itirazı olma
dıkça, mahkûmdur Riyasetin yaptığı yanlış havale-
tti'inı akıbetime uğramaya. 

Riyaset elimde bulunan ve Umumî Heyete arz 
ediılmliş bulunan, Heyetli Ulmumiyenin tasvibimi gör
müş bulunan prensip karanına rağmen, şiımıdü kalbul 
eittiiği bir zühulle bu işi alâkası olmayan, İmtisas Ko-
miJsy onumun dışındalkii bir klomiisyona ha1 vale etm'işltir. 
İhtisas Klo'mıisıyonu bunu görmüştür, sesimi çıkarma-
mışitır, Umumî Heyette inmiştir, sonra Mailî İşler 
'Komflsyomıu uiyainlmjşitır̂  

Lütfen, grubun olmadığı, Komisyondaki arkadaş-
lammızın iyi niyetlinden şüp'he ötmiediğ'İmiiz Komis
yonun çalınmalarına boş yere manii blmaiyalım. ts-
ıtftsna gelttaiyoruz. Riyaset Divanı zühul olduğunu 
IkaJbui dtlmiişltiir. (Meselle Ulmumî Hfeyeltltedir. 12'ye 5 
kaldığı,. ÎO'a 5 kaldığı, içsin değil, Heyetti Umurnı'iyeye 
ilndliği için gerii alınamaz. Burada kbnuşulacaikıtnr 
efendülm. 

Arz ederim1. 
»BAŞKAN — Teşelkkür edenim Sayın Kurtoğlu. 
Sayım üyeler; Sayın ÇalkJmaikçı'nı-n yeterlik önter-

gtesilnii oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmipır. 

(Sayım Malî İşler Komisyonu Başkanı; Sayın 
ıKuırltoğîu'nun beyanından sonra müsaade edersenıiız 
oylamaya koy alnım mı?... 

ıMALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başta ; Genel Kurulun da 
İbiğisin© sunulan bii'r prensip kararı vardır ve Danış
ma MediSd Başkanlık Divanı da dalhil olmalk üzere 
bütün komisyon başkanlanmım o zaman imzası var
dır. Bunun uygulanıması gerekiyordu; fakat biz bu 
»ezkereırM Komisyondan karar alarak indirdik, 
füeUc başırria benıilm imzamla değii...: 

ÎBAŞjKAN — Muhakkak efendim..,, 
IMALÎ İŞİER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SAIBÖNÜU — Komlîsyon kararı olaralk indirdik. 
O bakımdan karara bağlı kalmak zorundayım. 

Bu Kanuna münhasır ollm'ak üzere oylamanızı rica 
ediyorum efendlim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyellör; Gelir Vergisi ve Kurumlar Verglisi 

Kanununda Değişjilklk Yapılması Hakkındaki Ka
nun Tasarısında Mailî İşler Komisyonu esas Komis
yonun kendisi dlduğunu iteri sürmekte ve bu Ka
nun Tasarısının kendisine1 hıavaleslimi arzu eltmeklte-
dir. 

IBu nedenle bu Kanun Tasıarısının Genel Kurul 
kararıyla kendisine havale edilmesini kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler...; Bu Kanun Tasarısında 
esas Komiisyom Malî İşler Komliıs'yonu olması hu
susu kabul edilmlenıiştöir elendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Bir defaya mah
sus olmalk üzere, istisnaî olarak Sayın Başkan... 

(BAŞKAN — İsltisnaî alaralk, tabiî efendlim, 
AHMET SENVAR DOĞU — Öyle oylayın Sayın 

Başkan. 
'BAŞKAN — Efendim, «Bir defaya mıahsus ol

mak üzere» diye oylama yapılmıştır, Sayın Hazeırlin 
dd biraz evvel lütfedip izaJh ettikleri gibi, prensip 
kararı geçerlidir., Bir zühul ölmuşitur, bundan sonıra 
Başikan.lık Divanınca böyle bir şey olm'amasınia bü
yük öflçlüıdle dikkat edilecdktiir. (Alkışlar) 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan.., 
jBAŞKAN — Buyurunuz efendim, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, 35 imci 

Bklteşıiırri ihtiva eden 27 Arallılk 1982 Pazartesi gün
kü Gelen Kâğıtlar listesinde ve beşinci sırada yer alan 
bir konu hakkında; şu anda görüştüğümüz konu ile 
de yakın ilgisi bulunması nedeniyle Geçen Tutanak 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk; malumaliniz yine İç
tüzük gereği bu hususta birleşimin başında, günde
me geçilmeden evvel söz istenmesi gerekmektedir. 
Oysa biz gündemin birinci maddesi olan «Sunuşlar» 
bölümündeki gerekli işleme başlamış bulunmakta
yız. Müsaadenizle söz veremeyeceğim efendim, özür 
dilerim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sunuşlar gündeme dahil 
değildir. 

BAŞKAN — Efendim, «1, 2, 3, 4» diye gündem 
tespiti vardır ve «1» numara sunuşları ihtiva ettiğin
den gündeme dahildir; ayrıca bir «a, b, c» diye ayı
rım yapılmamıştır, özür dilerim. 
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v. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/543) (S. Sayısı : 265) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Daha evvel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nu, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve 
12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde gö
rüşmeler yapılmış ve bazı maddeleri kabul edilmişti. 

Bu arada 1 inci madde üzerinde verilmiş olan 
ve dikkate alınan önergelerle birlikte 1 inci madde 
Bütçe - Plan Komisyonuna gönderilmişti. Dikkate 
alınan önergelerle ilgili olarak düzenlenen metinler 
Bütçe - Plan Komisyonundan gelmiştir; 1 inci mad
denin görüşmelerine başlıyoruz efendim. 

Bütçe - Plan Komisyonundan gelen metinlerin 
herbiri ayrı ayrı okunacak ve ayrıca işleme sokula
caktır. 

(B) bendiyle ilgili Komisyondan gelen yazıyı oku
tuyorum : 

«Tasarıda (Devlet için taşıdığı önem) kavramı 
açıkça söylenmemiştir. Bu sübjektif kavramın bazı 
kamu personelini rencide edici olabileceği düşünül
müştür. 

Ancak bazı görev unvanları sayılarak zımnen 
bu konu metne getirilmiştir. 

Diğer yandan, değişiklik önergesi sahibinin, mü
teakip önergelerinde, devlet için taşıdığı önemi hiç 
dikkate almamış, aynı dereceden maaş alan bir tek
nisyen ile mühendis aynı önemde görülmüştür. 

Bu nedenle önergeye Komisyonumuz katılmamış
tır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 1 inci maddenin (B) 
bendinde Sayın Kantarcıoğlu'nun bir önergesi bulun
maktaydı. Komisyon kendi getirdiği metni tekrarla
dığını ve bu nedenle de önergeye katılmadığını be
yan etmektedir. 

(1) 265 S. Sayılı Basmayazı 23 Aralık 1982 ta
rihli 34 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

İçtüzüğümüzün 78 inci maddesine göre Komisyo
nun daha evvel sunmuş olduğu metnin (B) bendini 
okutuyorum ve ona göre oylatacağım efendim : 

«Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunun 43 üncü maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

B) Ek göstergeler : Bu kanuna tabi kurumla
rın kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hiz
met sınıfları ve görev türleri dikkate alınarak;» 

BAŞKAN — Komisyonun getirdiği (B) bendini 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.. (B) bendi Komisyondan geldiği bi
çimiyle kabul edilmiştir. 

(a) alt bendiyle ilgili Komisyondan gelen yazıyı 
okutuyorum : 

«önerge mevcut uygulamanın devamını sağlaya
cak yöndedir. Buna göre; ancak kadro unvanlarına 
ek gösterge tahsis edilmemiş olanlardan 1-3 derece 
kadrolarda olanlar 150-50 ek göstergeden yararlana
bileceklerdir. 

Oysa, Komisyon metnine göre Genel İdare Hiz
metleri sınıfında olup, tahsisli ek göstergesi olmayan
lar, kadro dereceleri daha altta olsa bile 1-4 dere
ceden aylık almaları halinde 200-50 ek göstergeden 
yararlanacaklardır. 

Önergenin Komisyon metninin memur lehine ge
tirdiği hakları yok etmesi söz konusudur. 

Bu nedenle önerge memur aleyhinde bulunmuş 
ve Komisyon önergeye katılamamıştır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, (a) alt bendi için Sa
yın Kantarcıoğlu'nun vermiş olduğu önergeye Ko
misyon katılmadığını beyan etmiştir. 

Aynı bentle ilgili olarak Sayın Tosyalı'nın da 
bir önergesi vardır. Komisyon bu önergeye de ka
tılmamış; yeni metin getirmemiş, eski metninde ıs
rar ettiğini beyan etmiştir. 

Bu önergeyi de okuttuktan sonra Komisyonun 
getirdiği metni oylatacağım efendim. 

Sayın Tosyalı'nın önergesi üzerine Komisyonun 
gönderdiği yazıyı okutuyorum : 

«Yasama Meclisinde görevli personelin özlük hak
larına ilişkin gerekli düzenlemeyi yapma yetkisi, Dev
let Memurları Kanununun 36 ncı maddesiyle Meclis 
Başkanlık Divanına verilmiştir. Buna göre, Meclis 
Başkanlık Divanı Yasama Meclisi Genel Sekreteri
nin ek göstergesini, genel düzenlemeyi de dikkate 
alarak tespit etme yetkisine haizdir. 
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Meclis Divanına ait bu yetkinin geri alınması bi
çiminde yorumlanacak bu önergeye Komisyonumuz 
katılamamıştır. 

BAŞKAN — Komisyonun daha evvel Yüce Ge
nel Kurula gönderdiği (a) bendini okutuyorum; me
tin olarak bunu kabul etmiştir Komisyon. 

«a) Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına 
dahil olanlar için Kadro Kanununa ekli cetvellerde 
görev unvanlarının karşısındaki rakamların; bu sı
nıfa dahil olup da kadrolarına tahsisli ek göstergesi 
bulunmayanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 150, ve 1 inci derecenin kadamelerin-
den aylık alanlara 200 rakamının;» 

BAŞKAN — Komisyondan gelen metni oyları
nıza sunuyorum efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir sorum 
var bu safhada. 

BAŞKAN — Sayın Öztüfk, bu safhada soru sor
mak mümkün müdür efendim?. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Mümkündür efendim ge
len rapora göre; rapordaki söze açıklık getirmek 
için bir sorum var Sayın Başkan, eğer lütfederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Öztüfk, müsâade ederseniz 
78 inci maddede Komisyondan gelen metnin oylan
ması söz konusudur. Bu nedenle, zatıâlinize şu aşa
mada söz vermem mümkün değildir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, yapaca
ğınız tasarrufa açıklık getirmek için, sadece zabta 
tespit içindir sorum; yoksa yeni bir tesis için değildir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursanız, 
Komisyon önergeye katılmadığını beyan etmektedir 
ve kendi metnini getirmiştir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, Komis
yon beyanını yaparken yanlış bir yere istinat etmek
tedir. O yanlışlık böylesine zabta geçerse, ileride 
müşkülat doğar. 

BAŞKAN — Ama soru sormanız da İçtüzüğümü
ze göre mümkün değildir Sayın Öztürk, müsaade bu
yurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Peki Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Öztürk, 

mümkün değildir. 
Sayın üyeler, Komisyon, her iki önergeye de 

katılmadığını beyan etmiştir ve kendi getirmiş ol-
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duğu metni de okutmuş bulunmaktayım, (a) alt ben
dini oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... (a) bendi kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun, (b), (c) ve (e) bentlerinin 
birleştirilmesine ilişkin önergesine, Komisyon katılma
dığını ihitva eden yazı göndermiştir, okutuyorum : 

«Bu önerge teknik, sağlık ve avukatlık hizmetle
ri sınıflarında sınıf içi dengeleri bozmakta ve gö
revin önemi kavramını yoket'mektedir. Aynı dere
ceden aylık alan bir teknisyenle bir yüksek mühen
dis veya bir uzman doktorla bir hemşire aynı ek 
göstergeyi alacaktır. Diğer yandan, sağlık hizmetleri 
sınıfı için halen 500 olarak uygulanmakta olan en 
yüksek ek gösterge, önerge sahibinin bir başka öner
gesi Yüce Genel Kurulca reddedildiği cihetle, 400'e 
inmektedir. Pöylece, verilmiş haklar geri alınmakta
dır. 

Bu önergeyle özellikle genel idare hizmetleri sı
nıfı aleyhine bir düzenleme de getirilmektedir. 

Bütün bu nedenlerle Komisyonumuz önergeye ka
tılamamıştır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon (b), (c) ve 
(e) bentlerinin ayrı ayrı görüşülmesi ve oylanması 
hususunu getirmiş bulunmaktadır. Sayın Kantarcı-
oğlu ise önergesinde bunların bir metin altında, bir 
fıkra altında toplanmasını istemişti, önergesine ka
tılmadığını bildirmiştir Komisyon. Bu nedenle, bu 
bentlerin ayrı ayrı görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Ayrı ayrı görüşülmesi ve oylanması kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, (b) bendini okutuyorum : 

«b) Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil 
olup, en az 4 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte 
veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki 
hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yük
sek mimar, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, 
jeolog, hidropeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, ma
tematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştır
macısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve kim
yager unvanını almış olanlardan 8 ve 7 nci derecele
rin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci 
derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 
3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 
2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 
1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400; 
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bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında 
kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden ay
lık alanlara 200 ve Yüksek Tekniker unvanını almış 
olanlardan 5 ve 4 üncü derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 3 ve 2 nci derecelerin kademelerin
den aylık alanlara 200 ve 1 inci derecenin kademele
rinden aylık alanlara 300 rakamının;» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu alt bentte, 
önergelere katıldığınızı beyan eden bir yazınız var. 
Ancak, bu metnin neresine yerleştiriliyor bu öner
geler?... Bu hususta yeni bir metin göndermemiş du
rumdasınız efendim. Müsaade ederseniz o alt bendi 
okuyun; burada «jeomorfolog, Teknik Yüksek Öğ
retmen Okulu mezunu olanlardan» ibarelerinin ve 
kabul ettiğiniz önergelerdeki unvanların nereye yer
leştirildiğini söyleyin, zapta o şekilde geçelim ve öy
le oylayalım efendim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MtL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, 

Birbiriyle değişik biçimde ilgili önergeler oldu
ğu için, bir ayrı metin koymadık önünüze. Yalnız, 
önergelerin içinde nereye yerleştirileceğine dair net 
ifadeler vardır; hangi satırdan sonra, nereye yerleş
tirileceği bellidir. Eğer izniniz olursa, Başkanlık Di
vanına alınacak bir yetkiyle bu yerleştirmeler yapı
labilir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usul hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
Danışma Meclisinin faaliyette bulunduğu sürece 

görüşülüp dikkate alınan önergeler Komisyona git
tiğinde, bir rapora bağlanmakta, metin gelmekte, ge
nelde üyelere dağıtılmaktadır. Her cümlesi, her ke
limesi büyük ağırlık taşıyan bu metni, böylesine yet
kilerle ve ilgili memurlar eliyle tedvin etmek mümkün 
değildir. Eğer müsaadeniz olursa, bu metin basılsın, 
üyelere dağıtılsın ki, nereye, nasıl oy vereceğimizi 
bilelim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Usul hakkında Sayın 'Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

1 inci maddenin birinci fıkrasında değişiklik ol

duğu halde, 1 inci maddenin başından başlamadan 
(a) ya başlamış olmanız, herhalde yerinde değildir. 
Usule de aykırıdır; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, 1 inci madde
nin (B) bendiyle ilgili önergeniz vardı, oradan baş
ladık efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — 1 inci madde
nin birinci fıkrası yanlıştır efendim. «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» diyor. 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü madde
sinde (B) bendi yoktur. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 2595 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 
değiştirilen 43 üncü maddesinin (B) bendi vardır. Bu
nun oraya sarih olarak kanun tekniğine göre yazıl
ması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, lütfedip dik
kat buyurduysanız, «Madde 1» diye okuttum ve on
dan sonra da (B)'yi okuttum, birden bire (B) ile baş
lamadım. Bu bakımdan, önergenizin yukarısında za
ten ayrı değildir müsaade ederseniz; her ikisini bir
likte değiştiren bir önerge vermiştiniz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Arz edeyim 
Sayın Başkanım. 

«Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 2595 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle de
ğiştirilen 43 üncü maddesinin (B) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.» şeklindedir benim önerdiğim
de. 

BAŞKAN — Doğrudur. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Benim hazırla
dığım budur. Bu okunmadan (b) ye geçilmiştir; onu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim; ikisini tek önergeyle ver
diğiniz için, önergenize katılmadığını beyan eden 
Komisyonun getirmiş olduğu metni oylattım. Doğru
dur; yukarıdaki sizin her iki kanunu saymak sure
tiyle getirdiğiniz önergenize katılmadıklarını beyan 
ettiler; oylattım efendim. 

Arz ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Öztürk'ün söylemiş oldukla

rı husus, Genel Kurulda mutlaka dikkate alınacak
tır. Bu nedenle, Komisyon Sözcüsü Sayın Çakmak-
lı'nın beyan ettikleri gibi, bunu Başkanlık Divanına 
vermek suretiyle bir işlem yapmamız mümkün de
ğildir. Burada, bu metni Komisyon bir metin olarak 
okur, zapta geçeriz, o biçimde oylarız ve hiç değilse 
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Komisyonun getirmiş olduğu bu metni bütün Genel 
Kurul üyeleri de dikkatle dinleme imkânı bulmuş 
olacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 36 ncı Birleşimin İkin- i 
ci Oturumunu açıyorum. 

(b) alt bendini okutuyorum. 

«b) Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil | 
olup, en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fa
külte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlük
teki hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, 
yüksek mimar, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, 
jeolog, hidrojeolog, jeomorfolog, hidrolog, jeofizik
çi, fizikçi, matematikçi ile Teknik Yüksek öğretmen ı 
Okulu mezunu, istatistikçi, yöneylemci (hareket araş- ı 
tırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve kim- i 
yagsr unvanını almış olanlardan 8 ve 7 nci derece
lerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci 
derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 
3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara I 
200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 
300, 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara J 
400; bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar di- I 
şında kalanlardan-4 üncü derecenin kademelerinden j 
aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden I 
aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden 
aylık ajanlara 200 ve yüksek tekniker unvanını almış 
olanlardan 5 ve 4 üncü derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 3 üncü ve 2 nci derecelerin kade
melerinden aylık alanlara 200 ve 1 inci derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 300 rakamının;» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; (b) alt bendini Ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu hususun hazırlanması bakımından bu nedenle 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 15.10 

(c) alt bendini, Komisyondan geldiği biçimiyle 
okutuyorum. 

«c) Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil 
olup, uzman tabip, tabip, diş hekimi, eczacı, uzman 
veteriner hekim ve veteriner hekim ve biyolog un
vanını almış olanlar ile Tababet Uzmanük Tüzüğün
de belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya 
bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile 
kazanmış bulunanlar, veteriner hekimliği alanında 
uzman olanlardan 8 inci ve 7 nci derecelerin kade
melerinden aylık alanlara 100, 6 ncı ve 5 inci dere
celerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 üncü 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 200, 3 ün
cü derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 2 nci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 ve 1 inci 
derecenin kademelerinden aylık alanlara 500; kadro
ları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dı
şında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden 
aylık alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerin
den aylık alanlara 200 rakamının;» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; (c) alt bendini ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(d) alt bendini okutuyorum. 
«d) Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 

Sınıfına dahil bulunanlardan 4 üncü derecenin kade
melerinden aylık alanlara 100, 3 üncü derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin ka
demelerinden aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin 
kademelerinden aylık alanlara 400 rakamının;» 

»m<* 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.30 

BAŞKAN : Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M, Talât SARAÇOĞLU 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; (d) alt bendini Ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(e) alt bendini okutuyorum. 
«e) Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfına da

hil bulunanlardan 8 inci ve 7 nci derecenin kademe
lerinden aylık alanlara 100, 6 ncı ve 5 inci derecele
rin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 üncü ve 
3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 
2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 
ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 
400 rakamının;» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; (e) alt bendini Ko-. 
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(f) alt bendini okutuyorum. 
«f) Kadroları Din Hizmetleri Sınıfına dahil bu

lunanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 50, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 2 nci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 150 ve 1 inci derecenin kademelerinden ay
lık alanlara 200 rakamının;» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; (f) alt bendini Ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(g) alt bendini okutuyorum. 
«g) Kadroları emniyet hizmetleri sınıfına dahil 

olup, emniyet müdürü rütbesini ihraz etmiş bulu
nanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 300, 1 inci derecemin kademelerinden aylık 
alanlkıra 400; nüfusu bir millyonu aşan illerim emni
yet müdürleri ille emniyet geneli müdlür yardımcıları
ma 500, Emniyet Genel Müdürüme 600 rakamınım»; 

iBAŞKıAN — Sayın üyeler; (g) allt bendini Komis
yondan] .gelen biçimliyle oylarınıza sumuyoruım. Ka
lbul ©denliler... Kalbul dtlmeyenller... Kalbul edilmiştir. 

ı(h) allt bendimii dfcultyyorum.; ' 
ı«ıh) Kadroları MÜllIkî İdare ArriMliği Hizmetle

ri Sınıfına dahil bulunanlardan 9 uncu ve 8 inci 
deredellerİm kademlerimden aylık alanlara 150, 7 ndi 
ve 6 ncı derecelerin kademelerimden aylılk alanlara 
200, 5 indi ve 4 ündü derecelilerim kadmıtelbrimlden ay
ılık alanlara 300, 3 üncü ve 2 nci dbrtecderön kıa-
tfemeflertinıden aylık - alanlara 400, 1 İnci derecemin 

'kajdemöJerinden aylık alanlara 500, müsteşar ve Va
lilerim işgali etlikleri derede ve kaideme gösterge ra
kamıma 600 rakamımın»; 

BAŞKAN — (h) alt bendini Komisyondan gel
diği blidimdle oylarımıza sunuyorum dfendiirrt. Kalbul 
edenller... Kalbul daneyenler... (ıh) alt bendi kabul edil-
ımliiştlir, 

|(ji) alt hbnıddlnii cMıltuiyortuim. 
'«i) Kadroları Millî fctihbaralt HE'zmeıtteri Sınıfı

na dahil olanlara, bu maıddede gösterilen dmlsalltelri-
nii geçmemek üzere Başbakan tarafından tespüt edile
cek rakamların»; 

IBAŞKAN ı— (i) alt bendüni Komisyondan gel
diği biçlimıde oylarınıza sunuyorum efenldlim. Kalbull 
eldenier... Kalbul emmeyenler... Kabut edtiflm'işfc 

ı(j) allt bendimi okutuyorum, 
«j) (Kadroları Genel tdare Hizmetleri Sınıfına 

dahil olup, en az üç yıl süreli yükselköğremim veren 
fakülte ve yüıkiseücolkuiarı biDirereSk mesleğe özel ya
rışma sınavı ile giren ve belirli süreli mndslek idi 
eğiltiimıden somra özel bir yeterîilk sımlalvı sonunda 
ı(ıveya yülkstelköğrenlirni olup, özel kanunların öngör
düğü şaıriHarı taşıyanlardan en aız sdkiz yıl (meslekî 
görev yaptılktam sonra ytime bu kanunlarıın öngördü
ğü usule göre seçilerek) ajtanam Bakanlık Müsteşar-
lılk, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağıMsız Genel1 Mü-
idürllülk Mlüfetbiışleri', Başbaikamlılk Yülkselk Deneıtlemıe 
ıKuruilu Uzlmıanilairı, Maliye Balkanlığı Hesap Uzmam-
ları ile Banlkalar Yeminli Mumalkıpları, Çalışma Ba
kanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri, Sosyal Si-
igorttallar Kurumu Sügoirlta Müifefetiişjlerii ve BakanMc-
laon Mericez TeşMılialtrna daihii Genel MüdıüdÜkierim 
ıKoritr-dlönlerimden 8 inci ve 7 nci derecelerin kaıde-
mdbrimıdlem aylık alanlara 100, 6 ncı ve 5 imci diere-
cölerim k-aldemeleriınlden aylılk alanlara 150, 4 üncü ve 
3 ündü derecelerin ikademlelelrlin'de'n aylılk alanlara 
200, 2 nci derecenin kademelerinden aylılk alamllara 
3O0 ve 1 inci derecemin kademelerimden! aylılk alan
lara 400 ruamınım;; 

Eklememesi sureltliyıle hesaplanır. 
Bu ek gösltierlgetlbr, ilgililerin bellirüilen sınıf ve 

görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alı
nıp, terfi bakımımdan kazamılımıış halk sayıHmaz. Ku
rumların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadroları-
nia bu Kanunum 68 indi m'adidesimlim (B) bendli uya
rımca atananlara (Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 
olup, bu maıddenib (j) fıkrasında yazılı görevlerde 
bulunanlardan, ıbu sınıftan başkia unvanlı kadrolara 
68 indi madddnliım (B) bendli uyarımca atananlar ha
riç) uyguSlanacalk ek göstergeler, bu dtarecelerden ay-
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Iiik a/Hanlara uygulanalbliecdk dk göstergelilerden, dliğer 
hiznudt sınıflarımdan Genldl idare Hizmetleri Sını
fında kariyerleri ile illg-illi, 1, 2, 3 ve 4 üncü derece 
kadrolu görevlere atananlara uygulanacak ek gös
tergeler de ilgililerin kazanılmış hak aylık derece
lerine göre kariyerleri ile ilgili sınıflarda alabilecek
leri dk ,gösiterigdlerdem düşük olamaz.» 

IBAŞKAN — Sayın üyeler, (j) ait bendini Ko-
ımiİisy ondan gelldiğli bıiıçteMyle oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edbnllier... Kalbul etmeyenler.., (j) alt bendi ka
lbul edilmişidir. 

iSayun üydler, çerçeve m'adde olarak kaibul edlip 
Ibiriıne'i malddeyli tiüımlüyfe oylarınızla sunuyorum eften-
'diim. Kalbul ödemler... 

MEHMET HAZER — Sayın Balkan, benilm 
bir takririm vardır, kabul edilmiş, Komisyona veril
mişti. 

İBAŞKAN — Sayın Hazer, önergemize Komisyon 
katıillmıaimış efendiim. 

MEHMET HAZER — Hayır, katılmış, alimış... 
'BAŞKAN — Efendim, şu anda gdfcirdikleri yeni 

mdtnii azaltıyorum Saiyın Hazer. 
MEHMET HAZER — Katılmadığı ifade ediliyor, 

yazıllmlalmış, ölyile biitr- şiey yok.. 
BAŞKAN — Efendim, şu anıda bir madde gön

dermişler, «Maddemiz budur» demişler, «Diğer
lerine katı'knıyoruz» dliye beyanda bulunmuşlar efen
dim.' 

IMOHMBT HAZER — Hayır, benlilm önergem 
dükfcate alınmak üızere Kdmîlsıyona ver'ldli, Komisyo
num bir miüjtaBaalsı öllmlası lazımı. 

^BAŞKAN — Sayın Hazer, müsaade1 buyurun efen
dim, lam oylama zamanında; ama müsaade buyu
run. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Oylandı zaten. 
'BAŞKAN — Evet, o geçti de Sayın Hazer'ıi ta-

Ibiî hlalkilı olarak... Oylamadan evvel Saiyın Hazer, 
ıdlklkaltle alınması kabul edilen bu önergen'iz; yani 
«Kariıyerilenlleriyfle illgjillü sınıflaıidan olmayıp, Genel 
İdare Hizmeierli Sınıfına aitantoıış akımlara, kariyer
lerimde 'kazanılmış ' hlalk aylaklarına malbsus dk gös-
Ittergefer uygulanır» bidiirnimddki önergen'iz, Komıiıs-
yönca kalbul edilm'dmiiştiır efendim. Arz ederim. 

MEHMET HAZER — Kalbul edjlmemiiş de ni
çin?... 

BAŞKAN — Sayın Hazer, müsaade ddbrisenıiız ne
den olduğunu bendeniz bilemieyeceğiım efenldim. 

Sayın üyeler, birinci maddeci Kondisyondan ge
len bidimıi'yle oylarınıza suınuıyorum çerçeve madde 

olarak. Kabul ddentor..; Kaibul etmeyenler.., Birinci 
madde kabul edlillmişıtir;; 

iBdşliınci maddeyi okuituyorum. 
MADDE 5. — 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Ka

nuna aşağıdaki Geçici 10 uncu madde eklenlmiiış'tüır., 
«GEÇÎOt MADDE 10. — 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun değişik 43 üncü maddesiinin (j) 
fıkrasında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlar
la kazanimiamış Olmalkla birilikte, 1.3.1982 tarihine .ka
dar kanun,- tüzük ve yönetmelik hükümlerine daya
narak almış bulunlanlkrdan yükseköğrenimli olanlar 
hakkında da anılan (j) fıkrası hülkülmlerli uygulanır.» 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerimde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Sayın Komfeyon ve Sayın Balkan 
hterihaınigi bir açılklaımada bulunacak mısınız dfemdim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Yolkıtur Sayın Başkanını. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Hayır efenldüm. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, beşindi m'addeyi oy
llarınıza sunuyorum efendimi. Kalbul edenler... Kalbul 
le'timeyenlller... Beşinci madde kalbull edlimiilştir. 

Altıncı maddeyi okuituyorum.; 
'MİADDE 6. — Yasama orgianı üyeleri ile yasama 

organı üyeleri dışımidam atanan Bakanların ayakta ve
ya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç 

'bedellerinim % 2Q*si ikendieri tarafından ödenir, 
Ancak, resımî sağlık kurulu raporu ille belirlenen ve 
ıtlüberküllöz, kanlser, kronik böbrek Ve alkil hastalık-
lları ile orjgan nlalkli ğlilbi uzun süreli tedaviye ihtiyaç 
gösteren baisifcalıklarım ayakta Veya meskende tedavi
leri sırasında kul anılmasına lüzum gösterilen ilaç
lardan, hayali önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal 
Yardıtm Bakanlığınca tespit edilecdk Olanlıarın bedel
lerinin tamamı ilgili büit'çdden karşılanır. 

'BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz isteyen 
s'ayın üye?... 

ıBulyurun Sayın Dinçer. 
REGAİ DÎNÇER — Efendim, sayılan hastalık

ların içinde kollegen biır rahatsızlık akan siülaradler-
ımia ralh'afcsıızlığı zalkredİlmemişit'ir. Bu rahatsızlık de-
'vamlı olarak sıiltrdiıt ilacıları; yani' kortizonlu ilaçlarım 
kullanılmasını daima zarurî kılan ve hayatının sonu
na kadar ıstırap veren bir rahatsızlıktır. 

Bu balkımdan, doktor üydmiz de var aramızda, bu 
haisltalığım da bunun içlerisine girmesinde fayda var 
Zira hayatını devamlı olaralk bu ilaçlara bağlayan 
bir hastalıktır ve 10 milyonda bir hastaya şans verdi
ği bir rahatsızlıktır. 

'Arz dderim, 
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IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
İKÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Balkan, bıir sorum 

var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 

İKÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, kamu gö-
tfdvIMeıtimıiın ilaç bedblerimin % 20'sinin ödenmesini 
öngören maddeleri Komisyonumuz reddetmişti; sa
dece Yasamıa Organı üyeleri ile B'alkanllar Kurulu 
üyelerinim tedavilerimde bir madde tedain olunmuş, 
madde aynen kabul edilmiştir. Bunun gerekliliği, ka-
ımu görevlileri için % 20'yi kaldıran espri, neden Ba
lkanlar Kurulu üyeleriyle Yasama MecllıilsÜ üyeleri için 
öngörülmemektedliır. Bu bir haksızlık değil midir?... 

ıBAŞKAN — Teşekkür ödlerim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, gerek Sayın Dimçer'in, gerekse 

Sayın öztürlk'ün hem konuşmalarına hem de soru
larıma cevap vermek üzere buyurun. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, değerli 
üiyeler; 

Sayın Dinçer'in ifade etmiş olduğu hususun ye
nimde olmadığını yülkiselk huzurunuza arz ötmek is-
'tartm. KertdıiıPeri endlişe bu'yurmasımlar, bütün hasıta-
lııklarım maddede tad'alt ediilmesi hem teknik açıdan 
müımküm ol'madığı gülb'i, hem de Kanun' açısından 
mülmlkün dleğiıldliır. Bu «uzun süreli, ayakta ve yata
cak tedavi görecek olan hastalılklar» taibiri vardır; 
daha sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tara
fından çıkarılacak olan bir yönetmelikte bu hastalık

ların nefer olduğu sayılacaktır. Sayın Dinçer ifade 
buyurdular, bu zalbı>tl)ara geçmiştir, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bayie! bir yöneıtmelliğı çıkardığı za
man dilkkate atacaikltır. 

Sayın öztürk, «Kamu personeline neden uygulan
madı, sadece Yasama Meclisine ve Bakamlar Kurulu 
üyelerimle yüzde yirmii ayakta tedlavi görenlerin ilaç 
bedelimin ödemlm'esiyle ilıgili karar kabul edildi Ko
misyonda?» diye bir sual sondular. 

Bu, Komisyonumuzun takdir haiklkı içine girmiş
tir. Özellikle Türk kamusunda çalışan bürokratların 
liçinıde bulunduğu güç fcoşuiaır da dikkate alınarak 
ayaiklta tedavi gören kamu personelinin yüzde yirmi 
ilaç bedeline kaltıllmıası, Komisyonumuzun, adalet il
kesinle' dilklkat ederek uymaması ve bumu kabul et
memesi nedeniyle reddetmiştir. Ancak bunu, şu an
da içimde bulunduğuımuız bu Yasama MeclMnde, ken
dimiz için de düşünüldüğü şeklinde bir zehap uyan

masın açısından Yasama Meclisindeki üyeler ve Ba
kanlar Kurulu bunun istisnası kıiıramiiştür. 

Arz ederim efendim.. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanını, eğer mü

zakere imkânı varsa söz istüyoruım. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, bu hususıta bık öner

ge var. Müsaade ederseniz onu okıuitayıimı; onun üze
rinde de aynı konuyla ilgili olarak söz almamız müm
kün olacaktır efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Kuzuoğlu ve1 Sayın Tosya-
lı'nım 6 ncı maddeyle ilıgili bür önergeleri var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İşçiler ve işçi emeklileri, aldıkları ilaç bedelleri

nin belirli bir yüzdesini kendileri öderlerken, Yasa
ma Organı üyelerinin ilaçlarını alırken belirli bir yüz
de ödememeleri yerinde değildir. Bu bakımdan gö
rüşülmekte olan 265 S. Sayılı Kanun Tasarısının 
9 uncu maddesinin getirdiği hükme aynen katılmak
la beraber, konunun 657 sayılı Kanunla ilgisi olma
yan Yasama Organı üyeleri için bu tarzda bir mad
de tedvini şekil ve kanun tekniği açısından doğru 
değildir. Bu husus, İçtüzük veya Tedavi Yönetme
liğine eklenecek bir fıkrayla çözülebilir. Bu sebepten 
6 ncı maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklama yapa
cak mısınız? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Konu açıktır efen
dim, ayrıca bir izahata gerek yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk, Sayın Tosyalı ve Sayın Kuzuoğ-

lu'nun önergesi üzerinde buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Kamu görevlilerinin ilaç bedellerinin yüzde yir

misinin kendilerince ödenmesi esprisi, Türkiye'deki 
ilaç savurganlığına son verme amacını gütmektedir. 

Sigortadan, 'Emekli Sandığından aldığımız ilaç
ların kocaman bir kutu içinden bir tekini kullanır di
ğerlerini atarız. Sigortalıların mevcut olduğu sigor
talıların evlerini şöyle bir ziyaret ettiğimiz zaman bi
rikmiş ilaçlar görürüz. Kendi evimizde bile zaman 
zaman içimi sızlatan, bekleyen ilaçlar vardır. Top
lanır, kullanılsın denir ve saire; ama bu ilaç savur
ganlığının önüne bir türlü geçilememiştir. 

Komisyonumuz, meseleyi enine boyuna görüş
müş ve ilaç savurganlığım yeğ tutarak kamu görev-
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lisin'in esasen geçim (sıkıntısı içinde 'bulunması nede
niyle yüzde yirmi de ilaç bedelini bu görevlilere yük
lemeyi fazla bulmuştur. 

Ancak ne var ki, Yasama Organı üyeleri, gele
cekte milletvekilleri ve milletvekilleri dışından ata
nan bakanların ayakta tedavileri halinde yüzde yir
mi Ödemelerini öngörmüştür. Komisyonun bu dü
zenleme ile bir çelişkiye düştüğü inancını taşıyorum, 
şöyle ki : 

Anayasamızda milletvekillerinin maaşlarının ne 
olacağı ve kamu görevlilerine nasıl 'bağlandığı yük
sek malumlarıdır. En yüksek Devlet memuru artı 
yarısı kadar yolluk. 

Geçen gün bir vesileyle arz ettiğim gibi, kamu 
görevlisinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
gösterge tablosunun 'dışında 5 ila 6 kalemde ödeme
ler vardır ve o hale gelmiştir ki, Yasama Organı 
üyesiyle kamu görevlisinin aldığı ücret, başabaş ya
hut birbirine çok yakın bir hale gelmiştir. 

Şimd'i biz ne yapıyoruz, kamu görevlisine reva 
görmediğimin yüzde yirmi ilaç bedelini Yasama Or
ganı üyeleriyle dışarıdan atanan bakanların ödeme
sini öngörüyoruz. Bu bir haksızlıktır sayın arkadaş
lar. Mademki memurların bunu ödemesinden sarfı
nazar edilmiştir, o halde bu maddenin de metinden 
çıkması lazımdır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Değerli arkadaşilarımızın bu hassasiyetine Ko
misyon olarak biz de katılıyoruz, ancak konuyu Yü
ce Kurulun takdirlerine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Takrire katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kuzuoğlu ve 

Sayın Tosyalı'nın önergesine Hükümet katıldığını, 
Komisyon ise 'takdire bıraktığını beyan etmektedir
ler. 6 ncı maddenin Kanun Tasarısı metninden çıkar
tılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı maddenin me
tinden çıkarılması kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 7 nci maddeye yani yeni 6 ncı 
maddeye geçmeden evvel araya bir geçici madde ek
lenmesine ilişkin Sayın Genc'in bir önergesi var, oku
tuyorum/' 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 265 S. sayılı Yasa Tasarısı

na 10 uncu maddeden evvel aşağıdaki geçici madde
nin eklenmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Geçici madde : 
Bu Kanun yürürlüğünden evvel aylıksız izin alan 

Devlet memurları, bu Kanun yürürlüğü tarihinden 
itibaren altı ay içinde bağlı bulundukları kuruluşla
rına başvurdukları takdirde, 2 nci maddede yazılı 
haklardan yararlanabilirler. 

Bu surette yapılacak borçlanmanın esaslarıyla, ta
hakkuk ettirilecek borcun esas ve ödeme şekilleri bir 
ay içinde Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetme
likle gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Önümüzde incelemekte olduğumuz Yasa Tasarı

sının 2 nci maddesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1982 tarihinde 2670 sayılı Kanunla de
ğişik 108 inci maddesinde, bazı hallerde memurlara 
ücretsiz izin verilmesi ve bu suretle verilen ücretsiz 
izinin de kesenekleri ve karşılıkları memurlar tara
fından ödenmek suretiyle bunların emeklilik kıde
mine sayılması ilkesi benimsenmiştir. 

Bu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun es
ki 108 inci maddesinin ikinci fıkrasında memurlara 
bazı özol hallerde üç ay ücretsiz izin verme sistemi 
vardı. Sonra 2670 sayılı Kanunla bu üç aylık süre 
bir hayli genişletildi. Şimdi bu Kanun yürürlüğe gir
dikten sonra, daha önce ücretsiz izin alan memurla
rın da hakkının kaybolması yönünden ve Maliyeye 
de hiçbir külfet getirmeyeceği inancıyla ve hakka
niyet ve adalet ilkelerine uygun olacağı düşüncesiyle 
bu önergeyi verdim ve burada memurlarda geçmi
şe şamil olarak yapılacak borçlanmaların esasları
nı, mesela bugünkü maaş derecesine göre mi borçla
nacak veyahutta izin aldığı tarihteki maaş derecesine 
göre mi borçlanacak? Bunları defaten mi tahsil ede
cek veyahutta üç veya beş taksit halinde mi tahsil 
edecek biçimindeki usullerin de bir yönetmelikle sap
tanması ilkesini benimsedim. 

Önergemin esası budur. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. Sayın Ko

misyonun görüşünü rica ediyorum. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, katıl
mıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Bakan?.. 
MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Katılamıyoruz .efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Genc'in bir geçici madde ek

lenmesine ilişkin önergesine Komisyon ve Hükü
met «katılmadıklarını» beyan etmişlerdir. Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar. Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarıdaki 7, şimdiki 6 ncı maddeyi tekrar oku
tuyorum efendim. 

Yürürlük : 
'MADDE 6. — Bu Kanunun 1 ve 8 inci madde

leri 1.3.1982 tarihinden, diğer maddeleri 1.1.1983 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Bu maddeyle ilgili Sayın Tosya
lı'nın redaksiyonla ilgili bir önergesi vardır, okutu-
yoruıru 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 265 Sıra sayılı Kanun Tasa

rısının yürürlükle ilgili maddesinin redaksiyon bakı
mından aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«Madde 6. — <Bu Kanunun 1 inci ve 5 inci mad
deleri 1.3.1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayı
mı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1983 tarihinde yü
rürlüğe girer.» 

•BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklama yapa
cak mısınız? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Önergem açıktır ve 
redaksiyonla ilgilidir. O bakımdan herhangi bir açık
lama yapmayacağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Komisyon, redaksiyonla ilgili bu önerge

ye katılıyor musunuz efendim? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Katılıyoruz Sayın Baş
kam 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Katılıyoruz efendim. 
ıBAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Tosyalı'nın redaksiyonla ilgi

li bu önergesine Hükümet ve Komisyon «Katıldık-
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larını» beyan etmişlerdir. Sayın Tosyalı'nın önerge
sini kesin olarak oylarınıza sunuyorum; madde bî  
çiminde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge 'kesin olarak kabul edil
miş ve madde bu şekilde kesinleşmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Yürütme : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yök. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edil
miştin 

Tasarının tümünü oylarınıza «unmadan evvel tü
mü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Buyurunuz Sa
yın Hamitoğulları. Siz görüşmelerin tamamlanma
sından sonra söz istiyorsunuz; çünkü daha evvel son 
söz olarak Sayın Kantarcıoğlu'nun da bir önergesi 
var. Siz görüşmelerle ilgili buyurunuz efendim. Son 
söz Sayın Kantarcıoğlu'nundur. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde durmak istediğim önemli nokta, ME-
YAK'larla ilgilidir. Maalesef oluşturulamayan Me
mur Yardımlaşma Kurumu dolayısıyla haksız yere, 
hatta insafsız olarak ve belli bir ayırımcılık getirme 
pahasına, zaten geçim sıkıntısı içinde bulunan me
murlarımızın aylıklarından 1970 yılından itibaren ke
silen yüzde beşlerin geri ödenmesine ilişkin düzen
leme, çok değerli Bütçe - Plan Komisyonumuzun 
ilk görünüşte Hükümet Tasarsından biraz daha iyi 
görülen önerisine rağmen, memurların son derece 
aleyhinedir. Onun için bu noktaya dikkatleri çekme
yi bir görev biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuyu kısaca izah edeyim, tik önce bu MEYAK 

kesintilerinin yüzde 75 fazlayla en geç 18 ay içeri
sinde bir ödenmeye bağlanmasındaki bu yüzde 75'lik 
oranın nasıl hesaplandığını anlamak mümkün değil
dir. Burada hiçbir bilimsel kıstas yoktur. 

Kaldı ki, buna ek olarak bu fazlalığı almaktan 
vazgeçecek memurlara veya bugün emekli olmuşla
ra, bundan vazgeçmeleri halinde bu kesintiler altı 
ay içinde iki eşit taksitle faizsiz ödenmeye bağlanı
yor ki, bu son derece sakıncalıdır. Neden?.. Hepi
miz biliyoruz değerli arkadaşlarım, bugün memurları
mız büyük bir geçim sıkıntısı altında bulunmaktadır
lar. Alınan maaşlarla asgarî düzeyde bir geçim sağ
lamak büyük bir problem haline gelmiştir. Bu ne-
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denle memurlarımızın büyük bir kısmı, ben zannedi
yorum ki bu yüzde 75'e, yani Hükümetin önerisi
ne göre 15 puan yükseltilmiş gözüken yan bu memur
lar için işlemeyecektir. Bunu yüce dikkatlerinize sun
makta yarar görüyorum; bir. 

İki; bu fazla hesaplanırken, zannediyorum ki, göz 
önünde bulundurulması gereken iki bilimsel somut 
kıstas vardı. Bütçe - Plan Komisyonumuzun bu kıs
tasları göz önüne almak imkânını bulamamış olma
sını üzüntüyle karşılıyorum. 

Bu kıstaslar nelerdir,"* onu izninizle kısaca açık
lamaya çalışayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kıstaslardan birincisi şudur : Geçen 11 yılı aş

kın dönemin enflasyon hızlarının ortalaması alın
malıydı ve bu arz ettiğim dönemin içerdiği yıllara 
çarpılarak bulunabilirdi. 

Bir diğer önemli nokta. 31.3.1982 tarihine göre 
yapılmış bulunan kesintiler toplamı yaklaşık olarak 
25 milyarı aşmaktadır ve bunlar maalesef Merkez 
Bankasında bir emanet hesabı halinde korunması ge
rekirken, bu miktarın yüzde 92'si keyfî olarak, yet
ki aşımı olarak harcanmıştır; memurların sefalet için
de bulunması pahasına. 

Bakın nasıl harcanmıştır : (Son yıllardaki uygula
maya örnek diye veriyorum) Devlet Yatırım Banka
sına 12 315 797 112,03 lira ödenmiştir. Hazine bono
suna 10 milyara yakın yatırılmıştır. Devlet tahville
rine 1 260 000 000'u aşkın bir meblağ gitmiştir. Em
lak Kredi Bankasının konut kredisine de 5 milyara 
yakın para gitmiştir. 2 milyara yakın bir kısmı (Yüz
de 8'lik kısmı) ise, bugün durmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birinci ölçütü arz ettim. İkinci ölçütün bu açık

lamadan sonra açıklanması gerekir. O da şudur : Bu 
paralar kullanıldığına göre, bunların gerçekleştirdik
leri bir kâr -(kazanç vardır. Memurlara bu haklan 
yeniden iade edilirken, gerçekleştirilmiş olan bu kâr
lardan bir payı eklediğiniz zaman fazlalık denilen bü
yüklüğü tespit etmek mümkündü. Oysa rahatlıkla 
bunu yapması gereken Bütçe - Plan Komisyonunun 
gayet keyfî bir kıstasla bunu % 75 ile sınırlamış ol
masını anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1970'li yıllardan günümüze kadar aşağı yukarı 

her malın fiyatı 30 kat artmıştır. Şimdi, haksız ola
rak yıllarca toplanan ve dikkatlerinizi çekmek iste
diğim bir başka nokta; bazı memurlardan alınmamış
tır efendim. Demin dışarıda bir değerli arkadaşımla j 
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konuşurken haklı olarak şunu buyurdular; ateş düş
tüğü yeri yakar. 

Değerli arkadaşlar; 
Anayasa Mahkememizin çok değerli üyelerinden 

MEYAK kesintileri alınmamıştır, Danıştay üyele
rinden alınmamıştır, Sayıştay üyelerinden alınmamış
tır, aşağı - yukarı bunun dışında kalan daha birçok 
kategoriler var söz gelimi 440 sayılı İktisadî Devlet 
Teşekküllerinde çalışanlardan da alınmamıştır. Me
murlarımız bu noktadaki imtiyazdan son derece şi
kâyetçidir ve bugün getirilmiş olan bu çözüm me
murlarımızı rahatsız edecek niteliklerdedir. 

Bu fazlalığın en az üç misli olması lazımdır; ama 
Değerli Maliye Bakanlığımız bu konuda hiç hakkı 
olmadan bütçenin genel dengelerinden söz edebile
cektir, enflasyonun hızından. Hemen şunu arz ede
yim ki, arz edeyim diyorum, çünkü Bütçe - Plan Ko
misyonunun Raporunda yer almaması lazım, bu ke
sintilerin bütçesel denklikle bir ilgisi yoktur. Memur
lara rağmen, gayrimeşru olarak yapılmış olan bu 
kesintilerin bütçeyle ilgisi yoktur, bunlara bütçeden 
bir ödeme yapılmıyor. Yapılmış bir gaspın memur
lara geri verilmesidir ve buradaki ayıbı hiçbir neden 
örtemeyecektir. 

Enflasyona gelince; bu konuda sayısı milyarı bu
lan ödemeler yapılmaktadır ve memurlara en az 
% 100 bir fazla ile ve en çok bir yılda dört eşit tak
sitle ödenmesi gereken bu fonlar, bugünkü çözüm bi
çimiyle memurları acıtmaktadır. Bunların enflasyo
na sebep olacağı kanısında da değilim; çünkü me
murlara hakları olan maaşlarından muhtaç olmala
rına rağmen, kesilmiş bulunan bu fonlar, üretimin 
arttırılmasını da teşvik edebilir ve çok büyük meb
lağlar tutmamaktadır. Onun için bu komada hiçbir 
mazeret ikna edici değildir. 

Bu nedenle, maalesef şimdi huzurunuzda yine 
hasta olarak konuşuyorum, şu anda raporluyum, 
madde görüşüldüğü zaman fiziksel nedenle sona ka
dar beklediğim halde imkân bulamadım, bugün bu 
konuda memurlarımızın sıkıntısını ve bu noktadaki 
durumlarını yüce dikkatlerinize sunmak için huzu
runuza çıktım. 

Memurlar için bir OYAK modeli oluşturulmak 
istenmişti 1970'li yıllarda, umutların geçerli olduğu 
bir dönemde; ama MEYAK serüveni halen devam 
etmektedir ve bu tasarı maalesef 12 Eylülden önce 
başlamış bulunan bu serüvene radikal, sosyal ada
lete bağlı bir çözüm getirmemektedir. Sırf MEYAK 
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dolayısıyla tasarıya olumlu oy veremeyeceğim, hepi- | 
nizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. I 

Son söz istemi vardır, Sayın Kantarcıoğlu buyu- I 
run efendim. I 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; I 

Başlangıçtan beri Yüce Mecliste ifade ettiğim I 
gibi, kanun tekniğine uymayan, üç ayrı kanunu içine I 
alan bu torba kanun gerekçesinde ve Komisyon Ra- I 
ponında görüldüğü gibi, Anayasamızın metin ve ru
huna aykırı bir tasarıdır. Komisyonun 27 üyesinin I 
12'sinin karşı olduğu, 15 üyenin tasvip ettiği ve Yü
ce Heyetinizin oylarıyla daha önce tasvip etmediği
niz; fakat sonra inandığınız için uygun gördüğünüz I 
hususlar üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyorum : 

Devlet memurlarının almakta oldukları aylık de
receleri kadro derecelerine eşit olmadığı Maliye Ba- I 
kanlığınca bilindiği halde, 2595 sayılı Kanunla bu 
yarayı açmak ve bu yarayı açan hiç kimse bunun he- I 
sabini şu anda vermemiştir. Bu hatanın düzeltilmiş 
olmasının şu anda mutluluğunu duymaktayım. I 

1 inci maddenin 1 inci fıkrası yanlış ifade edil
miştir. 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) I 
bendi yoktur. 657 sayılı Kanunun 2595 sayılı Ka
nunla değişik 43 üncü maddesinin (b) bendi vardır, I 
bu düzeltme her nedense Komisyonumuzca kabul 
edilmemiştir, yanlışlıkta ısrar edilmiştir, (b) bendin
deki 10 ay evvel getirilen yanlış ek gösterge tarifi I 
daha da yanlış ve keyfî olarak yeniden tarif edilmiş
tir. Bu yanlış tarif personel rejiminde rastlanan affı 
mümkün olmayan çok önemli bir hata olmuştur. 

Hükümet tasarısı unvan saymakla aynı sınıf için- I 
de memurlar arasında ücret anarşisi yaratmıştır. Sı
nıflar arasındaki dengesiz ek gösterge dağıtımı ay
nı ücret anarşisini sınıflar arasında âdeta körükle
miştir. Din hizmetleri sınıfı personeli mağdur edil- I 
mistir. Keyfî olarak bazı unvanlar kanun kapsamına 
alınmış, belediyeler müfettişleri kapsam dışı bırakıl
mışlardır. 

Ek göstergelerden her derece ve kademelerden I 
emekli keseneği kesilmesi her nedense bir boşluk ol
duğu halde kanunlar ve Anayasa, Maliye Bakanlığı 1 
genelgeleri incelenmemiş olacak ki, uygun görülme
miştir. 

Sonuç olarak; I 
Bu kanun tasarısını kabul etmekle 160 sayılı Dev

let Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki Kanu- I 

| nun 5 inci maddesindeki şu hükümler ihlal edilmiş-
I tir : «önceden tayin edeceği esas ve ölçülere göre 

memuriyet ve hizmetlerin gruplandırılması suretiyle 
I kurumların aynı mahiyette ve vüsatteki işleri için mü-
I savi ve muadil ücret prensibini tahakkuk ettirmek. 
I Memleketin iktisadî, sosyal ve malî durumunu takip 
I ederek maaş ve ücretlerde ve diğer özlük haklarda 
I yapılması icap eden tadilleri hazırlamak. Personel 
I rejimiyle alakalı bu bilumum kanun tasarılarını, tü-
I ?ük ve yönetmeliklerini hazırlamak.» Hükümleri or-
I tadan kalkmıştır. 

Bunun yanında, Maliye Vekâleti Teşkilatı ve Va
zifeleri Hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 7 nci mad-

I desindeki : «... Muvazenei Umumiye Kanunu ve mer
butu bütçe projelerini ve esbabı mucibe layihasını 
hazırlamak, tasdik edilen bütçenin tatbikine müteal
lik muameleleri yapmak, bütçe tahsisat kayıtlarını 
tutmak, munzam ve fevkalade tahsisat taleplerini tet-

I kik etmek masraf taahhüdatını murakabe ve mas
rafa müteallik mukaveleleri tetkik ve tescil eylemek; 

I taahhüt hesaplarını tutmak, bütçe muvazenesini te
min edecek tedbirleri araştırmak, masrafa tesir ede-

I bilecek bütün kanun projelerini tetkik ve bunlar hak
kında mütalaa beyan eylemek...» Kesin hükmüne 

I aykırı hareket edilmiştir ve Devlet Personel Dairesi
nin görevleri bu Kanunla Maliye Bakanlığına devre-

I dilmiştir. 

Aceleye gerek yok, 10 ay geciken hususun birkaç 
ay daha gecikmesi, sağlam temellere dayandırılması 

I en büyük dileğimdir. Yüce Mecliste adaletsizlik ge-
I tiren, anarşiyi körükleyecek olan bu tasarıya ilk de

fa ret oyu vererek görevimi yapacağımı, siyasî dö-
I nemlerde bile 657 sayılı Kanunda istihdam meselesi

ni çözen kadro artışı dışında böyle bir ayınm yapıl 
madiğini bildirir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

I Sayın üyeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler îç Hizmet Ka-

J nunu, 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu ve 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Ka-

] nunda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun Tasa
rısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmak
tadır. 

I Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

I edilmiştir; Devlete, millete ve tüm kamu görevlile-
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rine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim efendim. (Al
kışlar) 

2. — Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/18) (S. Sa
yısı : 263) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin kanun 
tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işler kıs
mının ikinci sırasında yer alan, Ahmet Mehmet Uluğ
bay Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmelere baş
lıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamamdır; 
görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın üyeler, Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon bir açıklama yapacak mısınız 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENtS 
MURATOĞLU — Sayın Başkan, eğer Başkanlıkça 
veya Genel Kurulca lüzum görülüyorsa, arzu buyu-
ruluyorsa, açıklama yaparız. 

BAŞKAN — Üyelerimizin konuyu rahatlıkla an
layabilmesi bakımından, kısa bir açıklama yapın efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS 
MURATOĞLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Huzurunuza getirilmiş olan ve Ahmet Mehmet 
Uluğbay isimli şahsın idam kararının yerine getiril
mesini tazammun eden kanun tasarısının anahatla-
rını şu tarzda hülasa edebilirim : 

15.10.1973 günü, taksi arabası ile çalışmaya çıkan 
Cemalettin Çiftçi isimli şahsın arabasına binen ve 
İsparta'dan Dinar istikametine hareket eden hüküm
lü Ahmet Mehmet Uluğbay, şoförü öldürüp parasını 
almaya karar verir ve bu kararının icrası cümlesin
den olmak üzere, yola devam ettikleri bir sırada 

(1) 263 S. Sayılı Basmayazı, Tutanağın sonuna 
eklidir. 

I tabancasını çekip şoför Cemalettin Çiftçi'nin kafası
na ateş eder ve onu öldürür. 

Şoförü öldürdükten sonra, üzerinde bulunan pa
rayı alan sanık, cesedi arabanın bagajına kilitler ve 
kontak anahtarını da yanına almak suretiyle oradan 
uzaklaşır. Bu, birinci hadisesi. 

Bu olaydan kısa bir süre sonra, 16.2.1974 günü, 
motosikletini tamir ettirmek için Fikri Tokgöz isim
li bir tamirci ile tanışır. Fikri Tokgöz, hükümlüye 
araba almak için Antalya'ya gitmek istediğini söyler. 
Bunu öğrenen hükümlü, Fikri Tokgöz'ü kendi mo
tosikleti ile Antalya'ya götürmek hususunda ikna 
eder ve motosikletine alarak bir gece Antalya'ya mü
teveccihen hareket ederler. «Yakaören Köyü» deni
len Köyün civarına geldiklerinde, yine tabancasım 
çeken hükümlü Ahmet Mehmet Uluğbay, aynı şe
kilde kafasına ateş etmek suretiyle Fikri Tokgöz'ü 
öldürür; onun da parasını alır ve oradan uzaklaşır. 

Birinci hadiseden sonra otomobilin kontak anah
tarını yanına aldığı için, silah atmaktan dolayı ka
rakola celbedildiği sırada üzerinde yapılan bir arama
da bu kontak anahtarı çıkar; kendisine nereden bul
duğu sorulur ve hadise artık buradan çözülmeye baş
lar. Daha sonra, kendisinin 7.65 ve 9 milimetrelik 
iki tabancası olduğu tespit edilerek; bu tabancalar 
elde edilir. Maktullerin kafalarından çıkarılan kur
şunlar (Çekirdekler) ve olay yerinde bulunan kovan
lar üzerinde yapılan ekspertiz neticesinde, kurşunla
rın 7.65 çaplı hükümlüye ait tabancadan atılmış ol
duğu da tespit edilir. 

Birinci olay, 1803 sayılı Af Kanununun şümulü-
I ne girdiği için, bundan dolayı davaya bakan İspar

ta Ağır Ceza Mahkemesi, oybirliği ile (Yani Cema
lettin Çiftçi'yi öldürmekten dolayı) 30 sene ağır ha
pis cezasına hükmeder. Ancak, ikinci olay, tarihi iti-

• bariyle Af Kanunundan sonra cereyan ettiği için 
Fikri Tokgöz'ü öldürmekten dolayı da yine oybirliği 
ile idam cezasına çarptırılmasına karar verilir. 

Bu kararı inceleyen Yargıtay Birinci Ceza Daire
si, oybirliği ile kararı tasdik eder; hüküm bu suretle 
kesinleşir. 

Olay, anlatılanlardan ibarettir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
I Sayın üyeler, tasarının tümü üzerindeki görüşme^ 
I 1er tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesi hususunu 
t oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka-
| bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 

Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
21.10.1975 tarih ve 1975/975 Esas, 1975/3372 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen, İsparta Ağır Ceza Mahke
mesinin 4.2.1975 tarih ve 1974/68 Esas, 1975/16 Ka
rar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/7 nci 
maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, İsparta ili, Merkez ilçesi, Yayla mahallesi, 
Hane 131, Cilt 7/2, Sahife 38'de nüfusa kayıtlı Os
man oğlu, Zeliha'dan olma 21.3.1942 doğumlu, Ah
met Mehmet Uluğbay hakkındaki ölüm cezası yeri
ne getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Yok. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA

HATTİN OKUTAN — Yok. 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üye var mı?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Tasarıyı tümü ile oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Levon Ekmekjian Hakkındaki ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (31450) (S. Sayısı : 
266) (1) 

BAŞJCAN — Sayın üyeler, gündemin kanun ta
sarı ve teklifler bölümünün üçüncü sırasında yer alan 
Levon Ekmekjian Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerindeler. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Komisyon bir açıklamada bulunacak mısı
nız? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Müsaade buyurulursa yapalım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Levon Ekmekjian isimli şahsın İdam Cezası
nın Yerine Getirilmesini tazammun eden Kanun Ta
sarısı, Yargıtay ilamına^ ve mahkeme kararma göre 
kısaca şu tarzda izah edilebilir : 

ASALA isimli örgütün mensubu ve Lübnan uy
ruklu olan Levon Ekmekjian ile arkadaşı Zohrap 
Serkisyan isimli kimselerin, Türkiye'ye girip 7.8.1982 
günü saat 16.15 raddelerinde Esenboğa Hava Alanı
na giderek, oradaki kalabalığa karşı el bombaları at
tıkları ve silahla ateş ettikleri; bunun neticesi ola
rak dokuz kişinin öldüğü ve 78 kişinin yaralandığı, 
çatışma sırasında Zohrap Serkisyan'ın öldüğü ve Le
von Ekmekjian'ın da yaralı olarak ele geçtiği, dava
ya bakan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nu
maralı Askerî Mahkemesi tarafından sabit görülmüş
tür. 

Mahkeme Levon Ekmekjian'ın fiilini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin millî, tarihî ve tabiî sınırları 
içindeki ülkesinin bir kısmı üzerinde bir Ermenistan 
devleti kurmayı amaçlayan ASALA örgütünün si
lahlı propaganda ve katliam planlarının bir kısmını 

(1) 266 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir. 
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işlediği şeklinde kabul ederek, Türk Ceza Kanunu
nun 125 inci maddesi mucibince idam cezasına çarp
tırılmasına 7.9.1982 tarihinde 1982/648-296 sayı ve 
oybirliğiyle karar vermiştir. 

Bu karar Askerî Yargıtay Birinci Dairesi tara
fından 6.10.1982 tarihli 1982/650-627 sayılı ilamla 
ve oybirliğiyle onanarak kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Olay anlatılanlardan ibarettir. Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın üyeler; maddelere geçilmesi hususunu oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Levon Akınekjian Hakkında ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Birinci Dairesi
nin 6.10.1982 tarih ve 1982/650 Esas, 1982/627 Ka
rar sayılı ilamıyla kesinleşen Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 3 Numaralı Askerî Mahkemesinin 7.9.1982 
tarih ve 1982/648 Evrak, 1982/296 Esas, 1982/282 
Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 125 
inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan Lübnan uyruklu, Bourj Hamaud Kasabası 
Trakkam nüfusunda kayıtlı, Kvork oğlu, Efimya' 
dan olma 1958 doğumlu Levon Ekmekjian hakkın
daki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/576) (S. Sayısı: 276) (1) 

6. — 4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/570) (S. 
Sayısı : 275) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
«Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 

Gelen tşler» bölümünün 22 ve 23 üncü sırasında yer 
alan, sıra sayısı 275 ve sıra sayısı 276 olan Kanun 
Tasarılarının öncelikle görüşülmesine ilişkin bir Hü
kümet tezkeresi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
29.12.1982 tarihli Gündeminizde yer verilmiş bu

lunan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ta
sarıların, tçtüzük gereğince ivedilik ve öncelikle gö
rüşülmesini arz ederim. 

Adnan Başer KAFAOĞLU 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Söz konusu kanun tasarılarının Genel Kurulda 

öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... 

MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir arzım var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELÎD KORAN — Efendim, gün

demin 4 üncü maddesi Kanun Hükmünde Karar
namedir. Kanun hükmündeki kararnameler hiçbir 
sıra almadan öncelik ve ivedilikle- görüşülür. 

Bu bakımdan, evvela onun görüşülmesi, ondan 
sonra bu mevzuun oylamaya konulmasını saygıyla 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın üyeler; bir karar alalım. Bu kararın uygu

lamasını elbette biraz sonra yapacağız, müsaade eder
seniz. Bu kanun tasarılarını hemen görüşmeye baş
lamayacağız. Sadece, gelen Hükümet tezkeresi üze
rine bu kararı aldıktan sonra, bu kanun tasarılarının 
görüşülmesine o zaman başlayacağız. Fakat bir karar 

(1) 276 S. Sayılı Basmayazı Tutanağına sonuna 
eklidir. 
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alma bakımından gelen tezkereyi oylarınıza sunayım, 
oylamasını yapalım müsaade ederseniz, ondan sonra 
sıraya göre evvela Kanun Hükmünde Kararnameyi 
görüşelim. Çünkü Anayasa gereğidir, doğrudur; ön
celikle görüşülmesi gerekir. Yalnız bu tezkereyi oy
lamak durumundayız. 

Sayın üyeler; söz konusu kanun tasarılarının ön
celikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4, — 14,47 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin 2.10.1981 tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve İktisadî İşler 
ve Malî İşler komisyonları raporları. (1/137) (S. Sa
yısı : 130, 130'a 1 inci Ek ve 130'a 2 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizin «Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 

Komisyonlardan Gelen tşler» bölümünün 4 üncü sı
rasında yer alan, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılma
sına ilişkin 2.10.1981 Tarihli ve 2529 sayılı Kanu
nun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
İktisadî İşler ve Malî tşler komisyonları raporları 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Sayın üyeler; 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hak

kında Kanun Tasarısı üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir açıklama yapacak mısınız 
efendim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Uygun bulursanız çok kısa bir 
açıklama. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS

MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

(1) 130'a 1 inci ve 130'a 2 nci Ek Sıra Sayılı 
Basmayazı Tutanağın sonuna eklidir, 

36 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Mec
lisimizde görüşülmesine başlıyoruz. Bu nedenle 36 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname konusunda siz
lere çok kısa bilgi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsalarında iş ya

pılabilmesi için mevzuatımız, borsa bankerliği izninin 
sermaye piyasası kurulunca verilmesini öngörmekte
dir. Bu belge olmadan 1 Şubat 1982'den itibaren 
borsada işlem yapmak mümkün olmayacak, eğer ya
pıldığı takdirde de, işlemde bulunanlar 50 bin ila 
200 bin lira arasında para cezası ödemek zorunda 
kalacaklar, bunun yanı sıra da borsalardan bir ay 
uzaklaştırılacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sermaye Piyasası Kurulu 1981 yılı sonlarına doğ

ru faaliyetine başlamak üzere kurulabilmiştir. Yeni 
kurulmakta olan bir kurul, kuruluş faaliyetlerini tam 
gerçekleştiremeden, kanunun emrettiği borsa banker
liği belgesini, iznini vermekte güçlük çekmiştir. 

Diğer taraftan Kanun, mutlak surette 1 Şubat 
1982 tarihinde faaliyetlerine başlayabilmesi için her 
bankerin borsa bankerliği izninin bulunmasını şart 
koştuğu için, bu iznin bir yıl sonraya ertelenmesi za
rureti ortaya çıkmıştır. Hükümetimiz, kendisine 2578 
sayılı Yetkr Kanunu ile tanınan kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkileri çerçevesinde 3 Şubat 1982 
tarihinde 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi 
ortaya koymakla, borsa benkerliği izni alındıktan son
ra borsalarda işlem yapılma hükmünü 1 Şubat 1983'e 
ertelemiş bulunmaktadır. Bu suretle fiilen imkânsız 
olan bir uygulama bir yıl sonraya ve diğer bir ifadeyle 
(Bugün ayın 29'u) aşağı - yukarı bir ay sonra hü
küm icra edebilecek bir duruma getirilmiş olmakta
dır. 

Şimdi bu Kanun Hükmünde Kararnamenin mü
zakerelerine başlayacağız. Kısaca konuyu arz etmek 
için söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisten bu ko
nuda sadır olacak soruları da gerektiğinde cevaplan
dırmak üzere huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Bakan; ilave edeceğiniz bir husus var mı 

efendim? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Açıktır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HİLMİ SABUNCU — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanı olarak mı efen
dim? 

HİLMİ SABUNCU — Hayır, muhalif olarak söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Bor

saları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 36 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Komisyonu
muzda önce 130 sıra sayısıyla reddedilmiş daha son
ra da o devirdeki Maliye Bakanımız Sayın Erdem'in 
Hükümet adına bu Kanun Hükmünde Kararnameyi 
Komisyona tevdiiyle yeniden görüşmelere konu ol
muştur. 

Bendeniz, huzurunuzda birinci reddedilmesi du
rumunda muvafık, kabul edilmesi; yani 2529 sayılı 
Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Er
telenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin 2578 sayılı Yetki Kanunu muvacehesinde görü
lerek kabul edilmesine muhalif bir üye olarak bu
lunmaktayım. Tekabbülen geldiğinde de aynı meşru
hatlarla birlikte kabul edildiğini beyan ederek mu
halefetimi sürdürmüş bulunuyorum. 

Yüksek bilgilerinizde olduğu üzere, 13 Ocak 1982 
tarihinde Hükümete, ödeme güçlüğü içinde bulunan 
bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesiyle ilgili yetki 
verilmişti, ödeme güçlüğü içinde bulunan banker
lerle ilgili 2578 sayılı Yetki Kanunundaki ibare; 
«Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlem
lerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bunla
ra para yatırmış olanların haklarının güvence altına 
alınması amacıyla bu konuda Bakanlar Kuruluna 
bir yıl süreyle kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi verilmiştir.» şeklindedir. 

2578 sayılı Yetki Kanunuyla ilgili geçici komis
yonun da bir üyesi olarak müzakerelere kûmisyon 
bazında ve Genel Kurulda katılmış bir üye olarak, 
amaçlanan hususun ne olduğunu yakinen izlemiş 
bulunmaktayım. Komisyonda, 36 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 2578 sayılı Yetki Kanunu 
muvacehesinde düzenlenebilecek bir kararname ol
madığını arz etmiştim; huzurunuzda da bunun için 
bulunuyorum. 

24 Ocak kararlarına tabi olarak çıkarılan karar
lar manzumesi arasında Bankerler piyasasının, başka 
bir açıdan sermaye piyasasının düzenlenmesi işlemleri 
(veya düzenlenmesine dair) mevzuatta yer almakta
dır. Esasında 2578 sayılı Yetki Kanunu, bu manzu
menin içerisinde bir kanun olmamakla birlikte, do

ğan bankerler olaylarının tasfiye edilecek olanlarının 
tasfiyesine müteallik bir Yetki Kanunudur. Halbuki 
bu 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2529 sa
yılı Kanunun yürürlük süresinin bir yıl daha uzatıl
masına mütedairdir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası 
Kanununa yaklaşık, benzer veya ilgili hükümler ta
şıyan 2529 sayılı, Sayın Konsey Üyemizin teklifiyle 
kabul edilen Kanunun, 2578 sayılı Kanunla birlikte 
mütalaa edilmesi imkânı yoktur. 

Bendeniz Komisyon müzakereleri sırasında böyle 
bir ertelemenin zaruretinden yana olduğumu; ancak 
36 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2578 sa
yılı Kanun kapsamında olamayacağını beyan etmiş
tim. «Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Ka
nunu, Sermaye Piyasası Kanunuyla birlikte, nakit 
akımlarını ve faaliyette bulunacak kuruluşlarla ilgili 
işlemleri hükme bağlamaktadır. Başka bir deyişle, 
faaliyette bulunabilme şartlarını düzenlemektedir.» 
diye raporumuzda geçen metne aynen iştirak etmiş
tim. 

Bir bankerler olayı, deşilmeyecek bir yara duru
munda Türkiye'nin gündeminde bulunmaktadır.. 
Geçmiş günlerde bu yara son derece güncel ve son 
derece belirgin bir şekilde büyük halk kitlelerimizi 
mağdur duruma düşürerek bir rüzgâr gibi esip geç
miştir. 

24 Ocak kararlarının, yeterli para ve kredi poli
tikası olarak nitelenen para-kredi politikası muva
cehesinde, başka bir deyişle bu sıkı para politikası 
muvacehesinde, belki de doğması muhtemel olan bir 
olay silsilesinden sonra bazı bankerlerin yerden bi
ter gibi bitmesiyle para üzerinde işlem yapan kişile
rin bu işlemi yapabilme kabiliyetine bakılmaksızın, 
gerekli incelemeler yapılmaksızın piyasada gayrî 
meşru, ya da istenmeyen şekilde doğmaları netice
sinde istenmeyen sonuç hâsıl olmuştur. 1000 küsur 
olduğu tahmin edilen lokanta garsonundan, hakika
ten güçlü bariker niteliğine ulaştığını söylediğimiz 
kuruluşlara kadar para piyasasını sermaye piyasasıy-
la karıştıran ve bu nedenle de, belki de hatalı bir 
uygulamanın veya bir noktada (Af buyurulsun) 
kontrolsüzlüğün neticesinde vücuda gelen bu yara
ların sarılması bakımından 2578 sayılı Kanunla öde
me aczine düşmüş, ödeme güçlüğüne düşmüş ban
kerlere ve işlemlerine müteallik konularda düzen
leme yetkisi Hükümete verilmişti; fakat 1447 sayılı 
Kanunla ilgili 2529 sayılı Kanunda öngörülen 1.2.1982 
tarihinin bir yıl ileriye atılmasına mütedair 36 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ve
rilmemişti. 
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Ne diyor bu 36 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name : 

«Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahvi
lat üzerine işlem yapılması veya borsaya kayıtlı ol
mayan kişilerin esham ve tahvilat işiyle uğraşmaları 
mümkün değildir. Bu harekete tevessül edenler bor
sa meclislerince cezalandırılır...» idarî bir ceza, 
1.2.1982 tarihine kadar da borsa kotuna; yani bu 
Kanunun yürürlük süresine kadar bu işlemlerin ya
pılabilmesi için gerekli organizasyonun kurulmuş ol
ması gerekir idi. 

Şekil itibariyle 2578 sayılı Kanunun hiç de içinde 
olmayan bir düzenleme, böylece 36 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile getirilmiştir. 

Komisyon müzakereleri sırasında Hükümete şu 
şekilde bir temennide bulunmuştuk. 

«Bu 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
2578 sayılı Yetki Kanununun içerisinde olamaz. Bu 
kararnameyi çıkardıktan sonra kanun getirin, gere
ğine inanıyoruz; zaten borsalarımız kurulmadı, bor
salar kurulmadıktan sonra borsa meclisinin teşekkül 
edip ceza yazması mümkün değil. Bu durumda an
cak bir kanun mevzuu olabilir bu yürürlük tarihinin 
ertelenmesi; inandığımız bu konunun ertelenmesi bir 

-kanun mevzuudur. 2578 sayılı Kanuna dayalı bir 
kararname hükmüyle bunun ertelenme imkânı yok
tur.» demiştik. 

Kaldı ki, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kam
biyo Borsaları Kanununda sadece bankerler de geç
miyor; külisyerler, Coberler, bankalar, diğer teşek
küller de geçiyor. Biz dedik ki, «2578 sayılı Kanunu 
sadece bankerler için verdiğimizi; yani ödeme aczi
ne düşsün düşmesin bütün bankerler için verdiği
mizi düşünsek bile bu külisyerler, coberler falan 
bunun dışında kalıyor. Bu durumda bunun yetki 
kanunuyla bağdaştırılması da mümkün değildir.» 

Bu husus Kanun Hükmünde Kararnamenin hu
zurunuza gelişine kadar yerine getirilmemiştir. Esa
sında Kanun Hükmünde Kararname iki gün gecik
meyle de yürürlüğe konulmuştur. 1 Şubat 1982 ta
rihinde yürürlüğe • girmesi gerekli olan bu Kanun 
Hükmünde Kararname 3 Şubatta kabul edilmiştir. 
Anayasanın amir hükmü muvacehesinde de iki gün
lük bir boşluk vardır. Kanun hükmünde kararna
meler ancak yayımlandıkları günde meriyete girer
ler, demiş idik. 

Bu bakımdan Maliye Bakanlığının 6 ay içerisin
de, Sermaye Piyasası Kanununun çıkmasından 6 ay 
sonrasına kadar, hatta daha fazla bir zaman sonra
sına kadar teşkil edemediği organizasyonun netice-
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sinde böyle bir ertelemenin zarureti, hatta mecbu
riyeti vardı. Bundan yana idik; ancak, «2578 sayılı 
Kânunla verdiğimiz yetki sadece ödeme güçlüğüne 
düşen bankerlerle ilgili idi. Eğer bunu bütün ban
kerlerle ilgili olarak bir düzenleme şeklinde anlaya
cak olursak bundan sonra vatandaş karşımıza çıkıp 
diyecektir ki, «Madem ki siz yetki kanunu aldınız; 
yetki kanunuyla kararname çıkarma yetkisi aldınız 
2578 sayılı Kanuna göre, o halde dışta neden dü
zenleme bıraktınız? Yürürlükte olan bankerlerle il
gili düzenlemeyi niye bu şekilde kanun hükmünde 
kararnamelerle yapmadınız der ve Devleti de so
rumluluk altına sokar», demiştik. 

Bu bakımdan, şekil olarak 2578 sayılı Kanunun 
kapsamında görmediğimiz 36 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyi mahiyeti itibariyle, çok değişik hü
kümler taşıdığı nedeniyle reddedilmesinden yana ol
duğumuzu arz etmiştik. Sayın Genel Kurulun huzu
runda da tekrar arz ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Tasarı üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Benden önce konuşan arkadaşımız problemin ay

rıntısı konusunda çok açık bilgi verdiler, konuştu
lar. Ben yalnızca bir prensip konusunda kısaca dü
şüncelerimi anlatmak istiyorum. 

Bu da; Türkiye'de kanun hükmünde kararname 
mekanizmasının kullanılmasına ilişkindir. Bunu, bel
ki bazı üyelerimizin dikkatlerini çekmiştir, baştan 
beri ısrarla savunmaya çalışıyorum. Maalesef gerek 
1971 yılında 1961 Anayasasında yapılmış olan de
ğişiklikten sonra, o Anayasanın 64 üncü maddesi
nin uygulanmasında, gerekse 1982 Anayasasının ka
bul edilmesinden sonra gördüğümüz uygulama ka
nun hükmünde kararname müessesesinin biraz ama
cından saptırılarak kullanıldığını göstermektedir. 

Aslında, kanun hükmünde kararname mekaniz
ması son derece istisnai hallerde, acele durumlarda, 
olağanüstü ihtiyaç gösteren durumlarda kullanılması 
gereken bir müessese olmalıdır. Yoksa biz olağan 
kanun mekanizmasının yerine kanun hükmünde ka
rarname müessesesini ikame ettiğimiz takdirde bu 
müesseseyi varlık nedeninin dışına çıkarmış oluruz. 

Şimdi, benden önce konuşan arkadaşımız gayet 
güzel açıkladılar. 36 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin dayandırıldığı Yetki Kanununda, o Yet
ki Kanununa göre çıkarılacak kararnamelerin ama
cı belirlenmiş. Denilmiş ki, «ödeme güçlüğü içinde 
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bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve ge
rekirse tasfiyesi ve bunlara para yatırmış olanların 
haklarının güvence altına alınması amacıyla bu ko
nuda Bakanlar Kuruluna bir yılsüreyle kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.» 

Anayasa diyor ki, «Yetki kanunu, amacı, kap
samı, ilkelerini belirler.» Niçin söylemiş bunları?.. 
Çünkü bu aslında yasama organına ait olan bir yet
kinin son derece sınırlı bir çerçeve içerisinde yürüt
me organına kullandırılmasıdır. Binaenaleyh, bunu 
kullandıracak olan organ kullandıracağı yetkiyi müm
kün olduğu kadar sınırlarını çizmek suretiyle belirli 
bir alanda kullandırmak istemektedir. Bu sınırlama 
aynı zamanda bunun kontroluna da imkan vermek
tedir. 

Bakın şimdi Malî İşler Komisyonunun 1 numa
ralı raporunda ret sonucuna varılırken ne deniyor: 

«Yetki Kanununa muhatap olan Bankerler Ka
nununun lafzından ve görüşme tutanaklarından da 
anlaşılabileceği gibi, ödeme güçlüğü içinde bulunan 
kuruluşlardır. Buna karşılık, 36 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin konusuna giren bankerler, be
lirli şartlarla borsaya kayıtlı kuruluşlardır. Borsa 
bankeri niteliğindeki bu bankerlerle Yetki Kanunu
nun muhatap olduğu bankerler arasında fark var
dır.» 

Daha sonra, yine 1 numaralı Malî İşler Komis
yonu raporunda; «Faaliyette bulunacak kuruluşlarla 
işlemleri hükme bağlanmaktadır. Başka bir deyimle, 
faaliyette bulunabilme şartlarını düzenlemektedir. 
Buna karşılık, 2578 sayılı Kanun, ödeme güçlüğüne 
düşmeleri nedeniyle faaliyetleri tasfiye edilecek ban
kerlerden söz etmektedir. Tasfiyeye tabi tutulan bir 
bankerin borsaya kaydolarak faaliyette bulunması 
söz konusu olamayacağından, bu erteleme, 2578 
sayılı Yetki Kanununun kapsamında olan bankerler
le ilgili olarak hiçbir anlam ve sonuç doğurmayacak
tır.» 

Şimdi, aynı Malî İşler Komisyonu iki numaralı 
raporunda bu defa bir aykırılık bulunmadığı sonu
cuna varırken de şöyle söylemektedir : 

«Bu yetkinin kullanılmasından elbetteki banker
lerin ödeme güçlüğü içine düşmelerini önlemek yet
kisi de yer almıştır. «... işlemlerin düzenlenmesi...» 
ibaresinin Hükümete bazı külfetler yükleyeceği şüp
hesizdir. Hal böyle olunca herhangi bir külfet getir
mesi söz konusu olmayacak bir düzenlemenin öde
me güçlüğü içine düşmemiş bankerler hakkında da 
(gerektiği anda ve şuyuuna imkân vermeden) bazı 

kararların alınmasına imkan verdiği şeklinde anla
şılması uygun olacaktır.» 

Şimdi, birbirinin aşağı yukarı tamamen zıttı; za
ten vardığı sonuçlar da birbirinin tamamen tersi. Bi
rinde ret sonucuna varıyor, ötekisinde kabul sonu
cuna varıyor; aynı Malî İşler Komisyonu. ' 

Şimdi, bu da göstermektedir ki, bu gelip, netice
de bir yorum meselesi olmaktadır. Malî İşler Ko
misyonunun bir numaralı yorumu mu doğrudur, iki 
numaralı yorumu mu doğrudur? Çünkü, «Bir doğru» 
derseniz ret sonucuna varacaksınız, «İki doğru» der
seniz kabul sonucuna varacaksınız. Demek ki, bu 
kadar geniş yorumlanabilecek bir konu. 

O halde, biz niçin Yetki Kanununda maksat, 
kapsam, ilke olsun istiyoruz?... Eğer böyle bir yo
ruma elverişli ise, o zaman Yetki Kanununda bu 
unsurları belirtmeye hiç gerek kalmamaktadır. Bi
naenaleyh, ben bu amaç çerçevesi içerisinde görmü
yorum; arkadaşımızın ayrıntılı bilgilerinden sonra 
bazı şeyleri tekrarlamamak için. Bence bu konuda 
yapılabilecek olan şey, bir tek maddelik kanun ge
tirip, söz konusu kanun hükmünün uygulamaya gi
rişini ertelemekti; yani olağan kanun yolu kullanıl
malı idi. Bu yol kullanılmamıştır, kanun hükmünde 
kararname yolu zorlanarak kullanılmıştır. 

Bunu bilgilerinize arz etmek istedim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Şengün, buyurun efen

dim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS

MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, değerli arkadaş* 
larım; 

Benden önce konuşan bir Komisyon üyesi ve 
Komisyonun bugünkü Başkanı ve diğer değerli üye
ler konuyu biraz daha teferruatlı olarak gözlerini
zin önüne sermiş bulunuyorlar ve birinci üye arka
daşım konuşurken, «Biz buna sadece şeklen muha
lifiz, aslında getirilmesi gereken bir tedvin hükmü 
idi. Bu Kararname ya kanun, ya da kanun hükmün
de kararname şeklinde mutlaka çıkarılmalı idi; çün
kü menkul kıymetler borsasının da böyle bir ertele^ 
meye zaman bakımından mutlaka ihtiyacı vardı.» 
dediler, yani itirazların şekil bakımından olduğunu 
bir kere daha belirttiler. 

Şimdi ben, ilk arkadaşımın görüşüne karşı şu
nu ileri sürmek istiyorum. Bir kere, Malî İşler Ko
misyonunuz hakikaten birinci raporunda bu konu-
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nun Yetki Kanunu çerçevesinde olmadığı yönünde 
bir karar almıştır; fakat daha sonra Malî İşler Ko
misyonumuza verilen bilgilerin ışığı altında da, bu 
kararının hatalı olduğu sonucuna varmış ve bu de
fa Hükümetin yanında yer almak suretiyle, bu Ka
rarnamenin Hükümete tanınan yetki çerçevesinde 
olduğunu kabul etmiştir. 

Değerli arkdaşlarım; 
Aslında bir ay sonra bu erteleme sona ermekte

dir. Şimdi, Malî İşler Komisyonunun, çoğunluğunun 
düşüncesi şudur : 

Bir ekonomi bütündür. Hele borsalar; para ve 
sermaye borsaları bütündür, birbirinden tefrik edile
mez. Bir bankerlik hadisesini hatırlayınız; bütün bir 
ekonomiyi nasıl allak bullak etmiştir. Bankerlik ha
disesi bütün ekonomide etkisini her yönden göstere
bildiğine göre, eğer bu Kanun hükmünde Kararna
me çıkarılmamış olsaydı, bu defa 1 Şubat 1982 de, 11 
ay önce, piyasada menkul kıymetler borsasında bir
takım aksaklıklar daha ortaya çıkabilecekti. 

Hükümet kendisini, kendisine verilen yetki için
de görmüş ve her ne kadar direkt olarak bankerlik 
müessesesini düzenlememekle beraber, borsa ban
kerliği müessesesi konusunda küçük bir değişikliği 
bu kendisine verilen yetki çerçevesinde yapabileceği
ne kanaat getirmiştir ve Malî İşler Komisyonu üye
lerinin çoğunluğu da, nihayet neticede Hükümetin 
bu kararının doğru olduğu konusunda birlik ol
muşlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer, 1 Şubat 1982 de bu madde hükmü bir yıl 

sonraya ertelenmeseydi, bu defa esham ve tahvilat 
borsasında da birtakım tersliklerin ortaya çıkması 
kaçınılmaz olacaktı. Borsada çalışan birtakım kişi
ler nahak olarak gereksiz bir şekilde büyük para 
cezalarına çarptırılacaklardı, borsada faaliyette, bu
lunmaktan men edileceklerdi ve özellikle zaten Tür-
kiyeMe bir tane olan İstanbul Esham ve Tahvilat 
Borsası çalkalanmaya başlayacaktı. 

Biz Komisyon olarak, 2578 sayılı Yetki Kanunu 
ile bu Hükümetin çıkardığı Kararnameyi bu yönden 
aynı anlamda gördük; birazcık geniş düşündük. Çün
kü, her ikisi de para ve sermaye piyasası ile ilgilidir 
diye düşündük. 

«Efendim, Hükümet niçin bir tasarı getirmedi?..» 
Evet, bir tasarı getirebilirdi, bunu yapmadı. Çünkü, 
kendisini 2578 sayılı Yasa içinde yetkili gördü. Sa
yın Tan'ın ifade etmeye çalıştıkları gibi, bu bir öl
çüde tefsir meselesi olmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Süresi bir ay sonra, yani 1 Şubat 1983 de sona 

erecek olan 36 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin değerli oylarınızla tesvip göreceğini ve Hü
kümetin bir yıl önce almış olduğu bu kararın tasvip 
göreceğini umar, hepinize derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OöLU — İzin verir misiniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklama mı yapa

caksınız efendim?. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin saygı
değer üyeleri; 

Huzurunuzda münakaşa edilmekte olan 36 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname, ilk defa Malî İş
ler Komisyonunda reddedildikten sonra, Hükümetin 
Genel Kuruldaki istemine uyularak Malî İşler Ko
misyonunca geriye alınmış ve tekrar müzakere edi
lerek Kanun Hükmündeki Kararnamenin kanunlaş
tırılması . konusunda Komisyon raporu hazırlanarak 
huzurunuza gelmiştir. 

Hadise şudur: Sermaye Piyasası Kanunu çıkarı
lırken düşünülmektedir ki, 1 Şubat 1982 tarihine ka
dar, o zamana kadar banker olarak faaliyette bulu
nan kişilerden borsa bankerliği yapacak olanlara bir 
Borsa Bankerliği Sertifikası verilecektir; kanundaki 
aranan şartlar yerine getirildiği takdirde. 

Sermaye Piyasası Kanunu incelenirse görülür ki, 
o şartlar içerisinde, bilhassa 200 milyon lira serma
ye ile anonim şirket şeklinde kurulmuş olma şartı 
getirilmiştir; Borsa Bankerliği Sertifikası alabilmek 
için. Fakat daha Sermaye Piyasası Kanununun yürür
lüğüne bir ay kala, yani «Şubat 1982 Yılı Bankerlik 
Patlaması» veya «Ankara Bankerlik Çökmesi» diye 
bir olağanüstü hal çıkmış ve Hükümet de zor du
rumda bulunan bankerlerin durumunu tanzim için 
2578 sayılı Kanunla, kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi almış ve 2578 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapma yetkisi de zaten verilecek kişilere ait 
olduğu için, o kanun hükmündeki kararname yetki
sinin içerisinde görülmüştür. Bu da filhal doğrudur. 

Zira, siz borsa bankerliği belgesi vermeyi düşün
düğünüz kişilerin, aşağı yukarı % 90 inin iflas etti
ğini görüyorsunuz. Bu takdirde borsa bankerliği ve
receğiniz müesseselerin kim olacağı ortadan kaybol
muş durumda ve 36 sayılı Kararname bu hadiseler 
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muvacehesinde çıkarılıyor ve deniyor ki; «biz 1 
Şubat 1982 tarihine kadar banker ismi ile piyasada 
faaliyette bulunan kişilerden, gerçekten menkul kıy
met ve kambiyo borsasında borsa bankerliği yapa
cak kişileri tespit ederek, bunlara bir bankerlik bel
gesi verecektik; ama şimdi bu bankerlerin hemen 
hepsinin bir kısmı hakkında iflas kararı alınmış, bir 
kısmı hakkında takibat başlamış, bir kısmı için Ma
liye Bakanlığı veyahutta Ticaret Bakanlığı talepte 
bulunmuş, bir kısmı için de vatandaşlar, yani bu 
bankerlere borç para vermiş olanlar, bu bankerle
rin iflasını talep etmiş durumdalar ve diğerlerinin du
rumunun da yani borsa bankerliği belgesi verilmesi 
lâzım gelen, bu meslekte çalışanların durumlarının 
da ne olacağı çok karanlık bir ortama bürünmüş. 
Bu vaziyette Hükümetin başvuracağı durum, hemen 
1 Şubat tarihinde elinde hangi bankerler varsa on
lara borsa bankeri belgesi vererek bunların borsada 
faaliyette bulunmalarını temin etmek olamazdı, işte 
bu olağanüstü durum dolayısıyla, kendisinin yetkisi 
içerisinde, güç duruma düşmüş bankerlerin durumu
nu tanzim etme yetkisi almış Hükümet, henüz iflas 
etmemiş bankerlerin de güç durumda olup olmadığı 
da belli olmadığı için, onları da bu çerçevede mü
talaa ederek, onların borsa bankerliği belgesi alma
ları tarihini bir yıl süre ile ertelemiştir ve bu ertele
me de çok isabetli olmuştur. Gerçekten, 1 Şubatta 
borsa bankerliğine layık görülen bazı müesseseler 
de, hatırlayacağınız gibi, haziran ayında aynı akı
bete uğramışlardır. 

Eğer bu Kanun Hükmündeki Kararname o za
man çıkarılıp uygulanmasa idi, mesela Kastelli mü
essesesi, anonim şirket şeklinde kurulmuş, sermaye
sini 200 milyona yükseltmiş, kanunun aradığı bütün 
şartları ihraz etmiş, bir de borsa bankerliği mües
sesesi ile kendisini tescil ettirmiş olacaktı. Bu karar 
çok isabetli olmuştur. 36 sayılı Kararname ile bu 
hemen durdurulmuş, hiç kimseye meşru bir şekilde, 
borsa bankeri olduğu belgesi verilmemiştir. Halen 
de verilmemiştir. Henüz faaliyette bulunan 7 ban
kerlik kuruluşu kalmıştır Maliye Bakanlığına müra
caat öden. Bunların durumu incelenmektedir; 1 Şu
bat 1983'e kadar bunlara bir borsa bankerliği bel
gesi verilip verilmemesi hususu karara bağlanacak
tır. 

Sayın Danışma Meclisi Üyeleri; 
Huzurunuzda söz almışken, çok önemli bir hu

susa bilhassa temas etmek istiyorum. 
Türkiye, Sermaye Piyasası Kanunu çıkartmış ol

makla beraber, gerek Maliye Bakanlığı olarak, ge-

— 248 

29 . 12 . 1982 0 : 2 

rek kurduğu sermaye piyasası kuruluşu olarak, ge
rek ihraçcı kurumlar olarak, gerek aracı kurum 
dediğimiz borsa bankerlerini de kapsayan kurumlar 
olarak, sermaye piyasasının ne olduğunun bilinme
diği bir ülke durumundadır.- Bunu, ben Bakan olma
dan önce hissettiğim için, Bakanlık görevine başlar 
başlamaz bu hususta bir teknik yardım talebinde 
bulundum IFC dediğimiz kuruluştan 3 kişilik bir he
yet geldi inceledi, demin de Yüce Meclisinize ifade 
ettiğim gibi, bilhassa bana verilen raporda;'«Sayın 
Kafapğlu, evet, Türkiye'de bunu bilen yok. Serma
ye piyasasının yeni baştan tanzim edilmesi lazım; 
çünkü 1929 model bir araba ile dünya seyahatine çık
mışsınız. (1929 model araba da, bizim Borsa Ka
nunumuz.) Borsası olmayan, borsası kurulmamış 
olan bir ülkede siz sermaye piyasasını tanzim etme
ye kalkmış olmakla büyük bir acelecilik etmişsiniz. 
Bunun, öncelikle borsasının kurulması lazım ve ara
cı kuruluş, ihraçcı kuruluş; hepsi borsada menkul 
kıymetlerini tedavüle koyar ve borsada ikinci arzda 
bulunulan ve aracı kuruluşların da alım satıma ta
vassut eden kişiler olacağını siz anlamamışsınız. Pi
yasanızda üremiş ve adeta bir ur şeklinde üremiş 
bankerleri sahiden borsada çalışabilir zannetmişsi
niz ve bu hükmü koymuşsunuz. Bunların borsada 
çalışmalarına imkan ve ihtimal yoktur.» diye rapor 
etmişlerdir ve «Size bu tekniği getirmek için 15 
kişilik bir heyet kurulması IFC Genel idare Kuru
lunca karara bağlanmıştır» demiştir. 

Dünyada pek çok ülkede borsayı ve sermaye pi
yasasını kuran Michigan Üniversitesinden Prof. 
Robbins Türkiye'ye edvayzır, yani müşavir olarak 
tayin edilmiştir. Bu müşavir, ilk defa 5 kişilik gru
bu ile gelmiş, hemen bütün ilgililerle; ihraçcı ku
rumlar, şirketlerimiz dahil, bankalarımız dahil, ser
maye piyasası kurulumuz dahil, Maliye Bakanlığı
nın yetkili kişileri dahil, herkes ile iki ay süreyle te
masta bulunarak araştırma yapmıştır. Bu araştırma 
sonunda; birisi kısa vadeli, birisi uzun vadeli tedbir
ler olmak üzere iki raporu Maliye Bakanına takdim 
edeceklerini ifade ederek (Bana 2 saatlik brifink ve
rerek) gitmişlerdir. 

Kısa döneme ait raporları 31 Aralık 1982 tari
hinden önce Maliye Bakanlığında olacaktır ve buna 
ait tedlbirler alınacaktır. 

Uzun vadede ise, gerek i'hraççı kuruluşlarımızı, 
gerek bankalarımızı, gerekse Sermaye Piyasası Ku
ruluşuna aldığımız yeni elemanları ve Maliye Bakan
lığı elemanlarını, başlangıçta 10 - 15 kişiyi öğret-
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men olarak yetiştirmek üzere Amerika'da eğitime 
tabi tutacaklar, onlar gelecekler Türkiye'de yetiştiri
ci bir eğitim yapacaklar ve ondan sonra, sağlama 
basarak, biz sermaye piyasasını yeniden tanzim et
me durumunda olacağız. 

«Peki, o zamana kadar Sermaye Piyasası Kurulu 
ne olacaktır?» diye bir sual varit olabilir. Birkaç gün 
sonra Yüksek Meclisinize yeniden Kanun Hükmün
de Kararname çıkarma yetkisine dair Hükümetin bir 
teklifi gelmektedir. Bu teklifte, hem bankalarda, 
hem sermaye piyasası kuruluşlarında (Sermaye Pi
yasası Kanununu da değiştirmek gayesiyle) hem 
Merkez Bankası Kanununda değişiklikler yapma hu
susunda Yüce Meclisinizden Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkartma yetkisi isteyecektir Hükümetimiz. 
Bu da Ocak 1983 başlarında 'her halde burada görü
şülecek; o zaman bu konuda daha tamamlayıcı ma
lumatı Yüksek Meclisinize arz etmek durumunda 
olacağız ve bu konudaki bazı Hükümet kararlarını 
da o safhada Yüce Meclisinize açıklamak imkânını 
bulacağımı ümit ediyorum. 

Bütün bu izahatım sonucunda, 36. sayılı Karar
namenin Yüce Meclisinizce tasvip edilme'si talebinde 
bulunuyorum; 

Arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Son sözü istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Son söz değil, görüşmeler devam 

ediyor efendim. Konuşabilirsiniz. 
AKİF ERGİNAY — Hükümet söz aldıktan son

ra iş bitmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, daha maddelere geçilme
si 'kabul edilmemiştir. Tümü üzerinde görüşmeler 
yapıyoruz Sayın Erginay. 

Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMÎ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Malî işler Komisyonu Başkanı olarak, getirdiği

miz raporun; tekabbül ettiğimiz değil, daha önce 
gelen rapor üzerinde (kendi Komisyonumla ilgili 
olduğu için) konuşmanın ne kadar zor olduğunu ön
celikle arz etmek isterim. Ama Sayın Bakan, «Yeni 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine dair 
yetki kanunu talebinde bulunacağız» deyince, ben 
tekrar söz almak mecburiyetini hissettim. 

2578 sayılı Yetki Kanunu, arz ettiğim gibi ve Sa
yın Tan'ın da buyurdukları şekilde, ödeme güçlü
ğüne düşmüş bankerlerle ilgili iken, kapsam genişle
tilerek (Elimizdeki Komisyon tutanaklarında da o 
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zamanki Maliye Bakanı Sayın Kaya Erdem'in gö
rüşleri vardır) bütün banker piyasasının düzenlen
mesine mütedair görülmüştür. Esasında, ruhunda, 
sadece ödeme güçlüğü içine düşenler vardır. 

Bizim ilk raporumuzun üçüncü bendinde belirt
tiğimiz gibi, velevki bütün bankerlerle ilgili görülse 
dahi, ertelediğimiz 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanunun metnini arz ettiğimde göre
ceğiz, bankerlerin dışında kuruluşlar da var. 

Madde 4. — «Asil aza, acentelerden ibarettir. 
Kayıtlı aza, coberler, bankalar, aracı kurumlar, men
kul kıymetler yatırım ortaklıkları, bankerler, sarraf
lar, kulisyerler ve senetleri borsada kayıtlı şirketler.» 
demektedir. 

(6 Ekim 1981 tarihinde çıkmış bir Kanundur bu). 
Bu kanunda diyorki. 

«Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller 
üzerinde borsada iş yapılması, borsada kayıtlı olma
yan kişi ve kuruluşların menkul kıymet alım - satı
mını meslek edinmeleri ve borsada kayıtlı olanların 
da bu işlemleri borsa dışında yapmaları veya fiyat
larını borsaların dışında teşekkül ettirmeleri yasak
tır. Bu yasağa uymayanlar hakkında, borsa meclisin-
cs fiilen önem ve mahiyetine göre 50 000 liradan 
200 000 liraya kadar para cezası uygulanır ve bun
lar bir ay süre ile borsa salonuna girmekten men 
olurlar.» 

işte bunu erteliyoruz biz. Kanunun tarihi 6 Ekim 
1981, Kararname tarihi 3 Şubat 1982. Ekim, Kasım, 
Aralık, Ocak, Şubat; dört ay sonra borsaları kurup 
teşkilatlandıramayacağını düşünmeden, bu Kanun 
Tasarısının yürürlük tarihini 1.2.1982 diye getiren 
Maliye Bakanlığı, 3.2.1982 de (bağışlasınlar, o za
manın yönetiminden bahsediyorum) ayıkmış ve iki 
gün gecikmeyle Kanun Hükmünde Kararnameyi 
defhal çıkartmıştır. 

Şimdi biz verdiğimiz yetki kanunlarında amaca 
ve ruha, Sayın Tan'ın da buyurdukları şekilde, uy
gun olarak kararname çıkmasını isteriz. Eğer verdi
ğimiz Yetki Kanununun başlığında yer alan bütün 
kelimelerle ilgili kanun hükmünde kararname türeti
lecek olursa, kapsam bayağı .genişlemiş olacaktır. 
Benim korkum budur. Bankerlerden, sadece ödeme 
güçlüğüne düşmüş olanları kastederken, bütün ban
ker piyasasını düzenleme durumunda kalınmıştır. 
Biz diyoruz ki, «Banker piyasası gayrı meşru bir pi
yasa idi, yanlış uygulamanın neticesi idi, düzenleme
ler dışında idi.» Tutanaklarda sabittir bu; Genel Ku
rul görüşmelerinde de, Komisyon görüşmelerinde de. 
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Bu bankerlerin düzenlemesine sdkülsa bile, ser
maye piyasası ayrı bir şey. Bu meşrudur; sermaye 
piyasası meşrudur. Bu sermaye piyasasında kulisyer-
ler olacaktır, coberler olacaktır, aracı kuruluşlar ola
caktır. Peki, bankerler ile ilgili düşünseniz bile, sa
dece bankerleri aldığınızda bu yetkiye istinaden, di
ğer kuruluşların borsadaki cezalandırılmalarını na
sıl 'kaldıracaksınız?.. 

Birinci olarak üzerinde durmak istediğimiz hu
sus buydu. Ciddî bir meseledir. Sermaye piyasasında 

'böyle ivedi düzenlemelere, düşünülmeden varılan ne
ticelere dayanılarak düzenlemelere gidilecek olursa, 
korkarım daha 'büyük kö'tü sonuçlar da doğabilir. 

Yetki kanunlarına dayanılarak çıkarılacak ka
nun hükmünde kararnameler yayımlandıkları gün 
yüfürlüğe girerler. Halbuki, elimizde bulunan 36 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname 3 Şubat'da girmiş, 
1 Şulba't'ı yürürlük tarihi olarak koymuştur. Bu ba
kımdan da, ne amaca uygunluğu, ne de meriyet tari
hi İtibariyle uygun bir kararname niteliğinde değil
dir. 

Benim arz ettiğim 'husus şu idi; 4 aylık bir periyot 
sonunda teşkilatlanması düşünülemeyen borsalar için 
bir düzenleme 4 ay Sonra getirilmiştir; ama bu dü
zenleme 'kanun hükmünde kararname olabilir belki, 
ahiden uyanılmıştır, fakat bu Kanun Hükmünde Ka
rarname reddedilinceye kadar mer'i olacağına göre, 
hâlâ su anda da Savın Konsevin tasdikinden sonrava 
kadar meri olacağına göre, neden Anayasanın ilgili 
hükmünü ya da verilen Yetki Kanununun ruhunu 
zedeliyoruz?.. Bu, Sayın Meclisimizi, Sayın Kon
seyimizi, hatta gelecekteki meclisleri, yetki kanunu 
verirken, düşündürecek bir husustur. İtimada şayan 
olarak çıkarılacak mevzuatla ancak yetki 'kanunları
nın itimat duyularak çıkarılacağı gerçeğinden hare
ketle, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin verilen 
Yet'ki Kanunu muvacehesinde olmadığı ve böylelikle 
her kelimeden bir yetki kanunu türetecek'tir düşün
cesiyle, bundan sonra Meclislerin Hükümetlere yet
ki vermekten çekinecekleri, bu yetki verme düşünce
sini zedeleyeceği bakımından karşı idim; karşıyım 
hâlâ, 

Üzerinde sayın üyelerimizin, Sayın Konseyin tas
dikine kadar hâlâ Hükümetin böyle bir imkânının ol
duğunu düşünerek, 36 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyi 2578 sayılı Yetki Kanunu muvacehesin
de düşünmelerini arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Balkan, buyurun efendim. 
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MALİYE BAKANI ADNAN BAŞE'R KAFA-
OĞLU — Efendim, şimdi önümüzde basılmış olan 
Malî işler Komisyonunun 9 Aralık 1982 tarihli ra
poru var 14 üncü sayfada. Bunda, Komisyonun da
ha önceki raporunun benimsendiği var ve Sayın Baş
kan da buna herhangi bir muhalefette bulunmamış. 
Buna rağmen, kendisinin muhalif olduğuna dair Ko
misyonun raporundaki tamamiyeti bozacak şekilde 
Meclis İçtüzüğüne aykırı bir davranış içinde bulunu
yor i 

Saniyen, Kanun tefsir edilerek 36 sayılı Kararna
me çıkarılmıştır; «Müşkül durumda bulunan ban
kerler için çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararna
menin içerisinde Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü 
maddesinin temdidi düşünülmüştür.» diyor. Çünkü 
Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine gö
re, borsa bankerliği verilecek kişiler belirsiz bir du
ruma gelmiş. Hepsi müşkül durumda mı değil mi? 
belirsiz bir durumda. Bu takdirde Hükümetin yapa
cağı başka bir şey tabiî 'ki yoktu, bunu erteleyecekti. 
Bunu da niçin yapıyor? Kanunla kendisine, zor du
rumda bulunan bankerler için kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisi verildiği için yapılıyor. Çün
kü hepsi zor durumda. 

'Bunun yadırganacak 'hiçbir hususu olmadığını 
zannediyorum. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Yal

nız bir hususun açıkhğa 'kavuşmasında müsaade eder
seniz gereklilik vardır. Bu benimseme raporu muha
lefetiyle birlikte benimsemedir. Yani, «Ben buna mu
halifim, bu muhalefetimle birlikte benimsiyorum.» 
demektir. Bu bakımdan İçtüzüğe aykırı bir husus 
bulunmamaktadır. 

Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. Maddelere geçilip geçilmeme
si hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi hususu 
kabul edilmiştir efendim. 

1 inci maddeyi okuyorum. 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Yürürlük Tarihinin Ertelenmesine Dair 36 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 

Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin 2.10.1981 tarih ve 2529 sayılı Kanununun 
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3 üncü maddesinin yürüdük tarihi 1.2.1983 tarihine 
ertelenmiştir. 

BAŞKAN ^- 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Sayın Komisyon bir açıklama yapacak mısınız 1 
inci madde üzerinde?.. 

İMALI İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA
İL ŞENGÜN — Açık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Açık efendim. 
BAŞKAN — ,1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
MADDE 2. — Bu Kanun 1.2.1982 tarihinden iti

baren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. İkinci madde üzerinde Sayın Tos-
yalı'nm bir önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 130 Sıra Sayılı IKanun Tasa

rısının yürürlükle ilgili 2 nci maddesinde, «Bu Ka
nun...» ibaresinden sonra «36 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yayımlandığı» ibaresinin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Lütfullah TOSYALI 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, redaksiyonla ilgili bir 

şey; açıklama yapacak mısınız efendim?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Bundan önceki ka

rarnamelerin kabullerinde bu hususu benimsemiştik 
Sayın Başkan. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
(MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ fSMA 

İL ŞENGÜN — Bir itirazımız yök efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE ©AKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tosyalı'nın re

daksiyonla ilgili önergesini Hükümet ve (Komisyon 
takdire bırakmaktadır. Bu nedenle, «36 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yayınlandığı» ilavesini is
tiyorlar; «Bu Kanun» ibaresinden sonra. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, Kanun 
Hükmünde Kararname o tarihte yayımlanmamış, 
meriyet tarihinde yayımlanmamış. 

BAŞKAN — Daha evvel işaret ettiniz. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Yayınlandığı tarihte değil, yayın
landığı tarihten 2 gün önce meriyete giriyor. Sayın 
Başkanım. O bakımdan bu ekleme yapılamaz. 

SÜLEYMAN SIRIRI KIRJCALI — 36 Sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnamenin yürürlük tarihi olan. 
Yayınlandığı değil de, 36 Sayılı Kanunun yürürlük ta
rihi o olandır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, 36 Sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin yayınlandığı şeklindeki öner
genize bir itiraz yar. «Uygun değildir» diyorlar. Öner
genizi geri alıyor musunuz efendim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Geri alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Önergenizi fgeri alıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Komisyondan geldiği biçimiyle kabul edenler... 
Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
TURGUT TAN — Sayın 'Başkan, tümü üzerin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Konuşmam sırasında Malî İşler Komisyonunun 

birbirine zıt iki sonuca varan ve farklı değerlendir
meler taşıyan raporlarını eleştirmiştim. Sayın Ko
misyon Sözcüsü burada yaptıkları konuşmalarda, «Biz 
birincide böyle sonuca varmıştık, ama ikincide Hükü
metin yanında yer aldık» deyimini kullandılar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biz bir hukuk tekniğinin nasıl kullanılacağı konu

sunda burada düşüncelerimizi açıklamaya çalışıyo
ruz. Hükümet getirilen bir hukukî düzenlemenin 
oportürünitesinin tartışılmasıyla, yerinde olup olma
dığının tartışılmasıyla kullanılan hukukî mekanizma
lar açısından sağlıklı olup olmamasının tartışılması 
birbirinden farklı şeylerdir. Biz bir hukuk mekaniz
masının, kanun hükmündeki kararname mekanizma
sının isabetli kullanılıp kullanılmadığı konusundaki 
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düşüncelerimizi burada açıklamaya çalıştık, isabetli 
olmadığını belirterek. Kaldı ki, bunun ne kadar isa
betli olduğunu Sayın Bakanımızın konuşmasından 
sonra biraz daha iyi anlamış oldum. Baştaki Yetki 
Kanununun verilmesi sırasında ki, geçici komisyonda 
da çalışmıştım, sonra burada görüşülürken de söz al
mıştım, idarede devamlılık esas olduğuna göre o za
manki Maliye Bakanının farklı olması sanıyorum so
nuçta bir değişiklik yapmaz, ama o zaman çok iyi 
hatırlıyorum, Sayın Bakan Kaya Brdem'e şunu söy
lemiştim: «Niçin sermaye piyasasındaki birtakım faa
liyetleri düzenleyen farklı kanunları bir araya getirip 
bu konuda biz yetki istiyoruz demiyorsunuz?» Çün
kü o zaman demişlerdi ki, «Efendim biz bilmiyoruz 
ihtiyaç ne zaman çıkar, bugün (Bankalar Kanununun 
filan maddesi değiştirilebilir acil olarak, ama bir ba
karız tikıi gün sonra Borsalar Kanununun filan madde
si değişikliği gerekebilir. Biz bunu öngöremiyoruz, 
sonradan ne oluyor; Hükümet birden sıkışıyor, baş
tan öngöremediği için, alelacele getirilyor.» 

Kaldı ki, niçin kanun yolu kullanılmıyor?.. De
min notlarımın arasından baktım 7 Aralıkta Danışma 
Meclisi Başkanlığına navale edilmiş tasarı da değil, 
Kanun teklifi şu anda bizden çıkmış durumda, ka
bul edilerek. Demek ki, son derece süratle jşleyen bir 
normal kanun yolu da söz konusu bulgun Türkiye' 
de, yani eskiden olduğu gibi Meclis Başkanlığına ha
vale edilip kanun tasarı ve teklifinin aylarca Meclis
te kalması da söz konusu değill. 7 Aralıkta Danışma 
Meclisi Başkanlığına verilmiş bir Kanun teklifi Mec
listen çıkmış durumdadır bugün. Demek ki, bu ka
dar süratle kanun yapma durumundayız. Önün için 
baştan birtakım konular öngörülmek suretiyle Yetki 
Kanunu pekala işletilebilir. Bankerlik müessesesi geç 
kalınmıştır düzenlenmekte, baştan Yetki Kanunu alın
mak suretiyle bütün yönleriyle, yalnızca tasfiyesi 

için değil, bütün yönleriyle bankerlik müessesesi bir 
Yetki Kanunuyla yetki istenip, kanun hükmünde ka
rarnameyle düzenlenebilirdi. Hükümet bu gecikmeyi 
kabul etmek durumundadır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
(MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA

İL ŞENGÜN — Sayın Başkan, söz istiyorum efen
dim. Konuşmacı şahsımla ilgili söz söyledi efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim son söz 
verildi. Biliyorsunuz son söz üyenindir. 

İMALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA
İL ŞENGÜN — Son sözde Komisyon Sözcüsüyle 
ilgili bir şey ifade edildi, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Artık son sözden sonra müsaade 
ederseniz /Komisyona söz vermem mümkün değildir 
efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA
İL ŞENGÜN — Satışımla ilgili söz edildi, onun için.. 

BAŞKAN — Efendim, bir sataşma mı kabul edi
yorsunuz bunu?.. 

MALÎ tŞİER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA
İL ŞENGÜN — Hayır efendim, bir açıklamaya ihti
yaç gösteriyor kabul ediyorum. 

BAŞJKAN — Müsaade buyurun Sayın Şengün, 
açıklama mümkün değil, ama sataşma için söz ver
mek mümkün... 

Sayın üyeler; Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tü
mü kabul edilmiştir. 

Hay irili ve uğurlu olsun efendim. 
Sayın üyeler; Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.35 

..«.• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 36 ncı Birleşimin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

5. — 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Getir Vergisi 
Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(11576) (S. Sayısı: 276) (1) 

BAŞKAN — Biraz evvel kabul buyurduğunuz 
öncelikle görüşülme kararına göre 31.12.1960 Gün ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerindeki mü
zakerelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın üyeler, Komisyon Raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Ra
porun okunmasını kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, Kanun Tasarısı üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar: Sayın Ergi-
ginay, Sayın Aydar, Sayın Doğu, Sayın Genç. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Görüşülmeye arz olunan bu yeni Kanun Tasarısı, 

Türk vergi sisteminde adeta geriye doğru bir nokta
yı ifade ediyor, kısmen. 

Vergi neye göre alınır?.. Vergi, kuşkusuz Anaya
samızın da belirttiği üzere, vergi, ödeme gücüne gö
re alınması gerekir. Bunun üzerinde uzunca durma
yacağım; fakat Birinci Dünya Savaşından önce ver
ginin alınmasında birtakım karineler, dış alemetler 
düşünülmüş, kabul edilmişti. Mesela Fransa'da «Ka
pı, pencere vergisi» vardı. Kapının, pencerenin büyük
lüğüne göre, santimetre hesabından vergi alınırdı. Bi
rinci Dünya Savaşından sonra bu gibi karineler ya
vaş yavaş daha başka şekiller aldı. Osmanlı İmpara
torluğunda, yine [Fransa'dan alınan bir «Temettü 
Vergisi» vardı ve geliri vergilendirmek isterken, iş 

(1) 276 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

sahiplerinin işjgal ettikleri işyerlerinin kiralarının mat
rah olarak alınmasını ve bunda iş görenlerin gördük
leri işlere göre derece derece oranlarda vergi alınma
sını kabul etmişti. Bizim 2395 sayılı ilk Kazanç Ver
gisi Kanunumuz da bunu esas kabul etmişti ve 1950' 
lere, 1949'a kadar da uygulanmıştı. 

Gaye esas şudur: Bir kimse çalıştığı yere şu ka
dar kira verebiliyorsa, gayri safi iradı, demek ki, o 
kazanıyor. Kuyumcuysa o kiranın % 70'i, 80'i; bak-
kalsa % 50'si, 40'ı şeklinde, böyle karinelere dayanı
larak vergi alınıyordu; fakat bu donmuş matrahtı. 
Onun için Türk vergi sistemine 1949'da getirilen bu 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisiyle bu şekilden ay-
rılındı; fakat yine de bir Esnaf Vergisi Kanunu ek
lenmişti ve bu 1955'e kadar da uygulandı, daha son
ra o da kaldırıldı, Gelir Vergisinin içerisine intikal et
tirildi. 

Çok özür dilerim, bir parça böyle gerilere gidip, 
bugünkü sisteme neden gelinmekte olduğunun anla
mını belirtmek istiyorum. 

Bütün dünyaca ideal bir sistem olarak kabul edi
len beyan usulü; çünkü bir kimse kendi gelirini her
kesten daha iyi bilir faraziyesine dayanılarak, herke
sin gelirini beyan etmesi ve bunun üzerinden de adi
lane vergi alınması esası kabul edilmişti. Gel gör ki, 
uygulamada mükelleflerin samimiyetine, olgunluğuna, 
hatta vergi ahlakına dayanan bu esas, ücretlilerin 
aleyhine, fakat serbest mesleğin, yahut da ticaret er
babının, sanayi erbabının, Ihatta ziraat erbabının lehi
ne işledi. Çünkü, iyi bir vergi idaresi kurulamadığı 
için, özellikle bizim gibi memleketlerde (italya, Fran
sa dahil; ama kuzey memleketleri biraz hariç; onlar
da vergi ahlakı çok daha kuvvetli gözüküyor) ve ver
gi idaresi de bizde geliştirilemediği için bütün bir 
Cumhuriyet devrinde, bugün serbest meslek erbabı; 
doktoru, mühendisi, avukatı, tüccarı, sanayicisinin, 
tüm mükelleflerin (aldığım bilgiye göre) % 7'2'si as
garî ücretin altında vergi matrahını bildirmektedir. 

Asgarî ücret, malum, geçim haddini gösterir. De
mek ki, bu sayın avukatlar, doktorlar, bu sayın tüc
carlar onun da altındaki bir gelirle geçinebilmişler-
dir; geçinebilmektedirler ki, beyannamelerinde ancak 
o miktarda gelir gösteriyorlar. 

— 253 — 



Danışma Meclisi B : 36 29 . 12 . 1982 O : 3 

Yakalanması zor; zaman zaman yakalanıyor. (Bir 
hayli suçlamalar vardır, bizde cezalar çok ağırdır. Hi
leli vergi suçu, kaçırdığı verginin 3 misli ceza alınır, 
kaçakçılık cezası, hileli vergi suçu dediğimiz; defter
lerinde çizme yapar, yapraklarını koparır, çift defter 
kullanır gibi hallerde ise bu kez hapis cezası vardır 3 
aydan 3 yıla kadar; fakat kolaylıkla uygulanamamış
tır. Çünkü hapis cezasını ceza mahkemesi verir bir 
taraftan, bir de bakarsınız aynı mükellef Danıştaydan 
kaçakçılık cezasını kaldırmıştır; yahut tersi. 

Bu itibarla uygulamalar böyle gelip giderken mem
leketimizde zaman zaman başka tedbirler de alınmış, 
onlar da kâr etmemiştir: Servet beyanı getirilmiştir, 
dejenere olmuştur denebilir. Bugün pek faydasını 
müdafaa edecek durumda değiliz. Verginin açıklan
ması usulü getirilmiştir; o da ilk seneler, adeta peni
silin icat edildiği devirde nasıl büyük bir etki yapı
yorsa bunlar da etkili olmuştur; ama çok kısa sür
müş, 1-2 sene, arkasından bunların da kuvveti düş
müştür. Açıklama suretiyle mükelleflere adeta, «Ba
kın, siz eğer gerçek gelirinizi beyan etmezseniz, bu 
gerçek geliri bilen kişiler sizin hakkınızda ihbarda 
bulunur, yakalanırsınız, hileli vergi suçu, kaçakçılık 
vesaire olur» tehdidi altında 1963 senesinde çıkarıl
mıştı. Hele ihtilalden sonra da acaba ne olacak diye 
millet ertesi yıl, daha ertesi yıl hakikaten vergi gelir
lerinde büyük artış görüldü; ama yavaş yavaş bu sis
tem kendi kuvvetini kaybetti. 

Cezalar bakımından da büyük bir gelişme olmuş
tur; ama onlar üzerinde fazla durmayacağım. Şunu 
en son belirtmek istiyorumi: Şimdi karşımıza gelen 
metin bize mükelleflerin kendi beyanlarının yanında 
bazı endis dediğimiz, bazı alamet dediğimiz husus
larda; eğer varsa evi, arabası, çocuğunu özel olarak 
hariçte okutabiliyorsa, büyük yat kulübü gibi kulüp
lere üye ise, yahut da arabası büyük ise 6 silindirli, 8 
silindirli gibi; birtakım endisler, birtakım dış alamet
ler, birtakım karineler esas alınmak suretiyle vergi
nin matrahını tespit etmek usulünü getiriyor. Yani 
diyor ki, siz bana bir defa asgarî ücretten aşağı da 
beyanda bulunsanız (194 200 lira), haltta zarar ettiği
nizi de beyan etseniz 194 200 lira gelir elde ettiğinizi 
ben farz edeceğim ve bunu matrah olarak vergiye 
tabi tutacağım, tşin esası bu. 

Gayet tabiî, bir mükellef 194 bin değil de 294 bin 
beyan ederse feni'mel matlup, onun matrahı da bu 
olacaktır; ayrıca asgarî ücret ölçüsü kabul edilmiş 
olmayacaktır. 

Bunun dışında, asgarî ücret bakımından bir ara
bası varsa, asıgarî ücretin yarısı ınispetinde bir gelir 
daha elde etmiş olduğu farz edilecek; bir kulüpte ise, 
yine elde ettiği bir misli daha farz edilecek; eğer ço
cuğunu özel olarak dışarıda okutuyorsa 580 küsur 
bin lira daha gelir elde etmiş olduğu kabul edilecek, 
çünkü «Üç katı» deniliyor, ©azı hususlar kanunda 
gösterilmiş, «tki katı» diyor, bazen «Yarısı» diyor. 
Dolayısıyla biz bununla gelir vergisi mükelleflerinin 
şu % 72 - % 75'ini hakikaten adaletsiz olan bir ver
gilendirme şeklinden biraz adaletli şekle sokmaya ça
lışıyoruz. Bu Kanun Tasarısının esası, «Felsefe» keli
mesini kullanmak belki büyük olacak, gayesi, temeli 
bu. 

Doğru mu yanlış mı, iyi mi kötü mü? 

Değerli arkadaşlarım; 
Her şeyde tarafsız olmayı bütün hayatımca şiar 

edinmiş bir insanım. Bu itibarla kendi mesleğimin de 
verdiği müktesebat sadedinde, hududunda, çerçeve
sinde şunu belirtmek isterim ki; bu memleketin ka
derine iştirak etmiş olan herkes o kaderin kendisine 
yüklediği yükü yüklenmelidir.. En büyük kabahat, 
Türkiyemizde maalesef Cumhuriyet Devrinde kuvvet
li bir vergi idaresinin kurulamamış olmasıdır. Diye
ceksiniz ki; bizde hangi idare kuvvetli olarak getiril
di? Ben onu bırakıyorum; fakat kuvvetli bir vergi 
idarî sistemi kurulsaydı vergi mükelleflerinin bu 
anlamdaki, âdeta yüzümüze güle güle vergi kaçırma
sını önlerdiniz. 

Bakıyorsunuz; arabası var Mercedes, evi var gü
zel villası var, dinlenme evi var; hanımında kürkler 
var; fakat bir beyannamesine bakıyorsunuz, «Efen
dim, ben bu sene zarar ettim» veyahut da «40 bin li
ra gelir elde ettim» diyor. Bunları bu anlamda bı
rakmak her halde memleket bakımından hem günah
tır, hem de yakışıksızdır. Getirilen tedbirler bunu ön
leyecek mi? Kısmen önleyecektir, tamamen önleme
sine imkân yok. Madem ki, «'Benim asgarî olarak 
194 bin lira gelirim var» diyorsun, hayhay, oldu; 
«Başka bir şeyim yok» diyorsun. Zararı da beyan etse 
bunu alacağız. «E, onu al» der; ama milyon kazan
mıştır, gayet tabiî milyon kazanmışsa, arkasını bırak
mayacağız, yine de tahkikat yapacağız; hesap uzman
larımız, müfettişlerimiz, gelir kontrolörlerimiz hepsi 
tahkikatını devam ettirecek, teftişlerini yapacak ve 
yakalarlarsa hem vergiyi, hem de cezasını alacak; 
ama işte o riski çok alıyorlar bizde işte. Bu gibi mü
kelleflerin % 72'si bu riski göze almışlardır, alıyorlar 
ve nadiren belki yakalanıp cezalandırılıyorlar; ama 
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bu anlamda onların vergi ödememekten doğan, tasar
ruf ettikleri miktarları da zaten çoktan o cezayı kar
şılayacak bir hale getirmiş bulunuyorlar. 

Nitekim, şunu arz edeyim. Bir mükellef kendisi
ne tarh edilen 'vergiyi beyan üzerine ödemediği tak
dirde ilk ay % 10, sonraki her ay için % 3, yani se
nelik % 43 nispetinde bir ıgecikme zammı öder. Ama 
öyle kimseler, öyle büyük tüccarlar vardır ki, banka
ya gitse % 80 nispetinde faiz ödeyecektir. «Devlete 
parayı vermem ki» diyor. «Hayhay bir sene bekle
rim, % 43 üzerinden fazlasını veririm; ama ben o 
parayı kullanırsam belki % 100 bir kârım olur» di
yor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gayet tabiî, bugünkü içinde bulunduğumuz ko

şullar şunu gösteriyor ki; vergileme, tabiî enflasyo-
nist baskılar, eski partizanca, sorumsuzca hareketler 
memleketimizde iktisadî ahiâk kadar vergi ahlakını da 
rencide etmiştir. 

Bu Kanun Tasarısıyla getirilen en mühim konu 
v olarak sözü şuraya getiriyorum; bunu kabul etmekte 

gereklilik var. Gereklilik var; fakat ölçüler bakımın
dan bazı endişelerim de var. Nitekim, bir önerge de 
vereceğim; böyle asgarî ücrete bağlamak biraz tu
haf. Bence bu sistem /Fransızlardan alınmış, Fransız 
kanundaki hükümlerin fotokopisini çıkardım, hani 
«Anahtarı bendedir» kabilinden, ona benzeyen şe
kilde almışlar. Zaten bizim birçok müesseselerimiz 
Fransa'dan alınır, Tanzimattan beri Osmanlı İmpa
ratorluğunda idarî yargıyı aldık, bambaşka şeyleri 
aldık aldık ve maalesef bunlardan, zannediyorum ki, 
zarardan başka fazla da fayda görmedik. Fransızlar 
tabiî protesto edecekler diye düşünmüyorum; ama 
herhalde Fransız usulleri genellikle bize gelmekle bü
yük sağlam bir netice de vermemiştir. 

Fransızların bu yola gitmesinin gerekçesi de, on
larda da bizdeki gibi böyle vergi kaçakçılığının orta
ya çıkmasıdır. Onlar diyorlar ki, «Notoire» tabirini 
kullanıyorlar. Yani, büyük birtakım lüks masraflar 
yaptığı görülen, bilinen kişilerin bazı ölçülere göre 
vergilendirilmesini kabul etmişlerdir, ölçülerin hepsi 
bizimkilerine benziyor denebilirse de bir kısmı ben
ziyor, bir kısmı benzemiyor. Mesela bizde, «Çocuk
larını dışarıda veya özel olarak okuttuğu takdirde 580 
bin lira daha yergi matrahına girer» diye bir hüküm 
var, onlarda böyle bir şey yok. Bizde, «Özel mahi
yette turistik olarak harice seyahate giden kişilerden 
de ayrıca bir kat oranında yine matraha eklenir» di
yor zannediyorum, Fransa'da böyle bir şey yok. Üs-
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telik Fransa'da böyle asgarî ücrete bağlama şekli de 
yok. Doğrudan doğruya kesin rakam, 30 bin frank, 
37 500 frank, 4 500 frank her silindir başına veyahut 
arabanın cinsine göre vergi konuyor. Üstelik araba
ların yeni olması, yeni olmaması bakımından da bu
rada bir dereceleme var, bizde o da yok. 20 senelik 
bir araban var veya yepyeni bir araban var; aynı şe
kilde ıgelir elde ettiğini kabul etmiş. 

Onun için bunların düzeltilmesinde fayda var ve 
ben teklifimde, bu ölçülerin yerine, asgarî ücreti esas 
almak ölçüsünün yerine doğrudan doğruya «120 bin 
lira» diye koymak ve o ölçülere göre bütün bu kalem
leri düzenlemeyi düşünüyorum. Teklifim eğer kabul 
buyurulursa zannederim daha akla uygun olacaktır. 

Arkadaşlar; 
Asgarî ücrete bağladığınız takdirde, yarın asgarî 

ücretin tekrar yükseltilmesi bakımından binbir hadi
se ortaya çıkabilir; ama diyeceksiniz ki, 120 bine bağ
ladığınız, enflasyonist hızla bunu nasıl düzenleyecek
siniz? Getirirler ayrı bir kanun; 120 bine 150 bin 
der, 200 bin der; bunda bir mani yok; fakat nasıl ol
sa bir ücretli kendisini ancak 16 200 lirayla geçindi-
riyorsa ey tüccar, ey avukat, ey bilmem doktor sen 
de bunu düşün, bundan aşağı beyanda bulunma de
yip âdeta böyle bir sosyal çatışma, bir sosyal kıstas 
ortaya koymak herhalde doğru değil. Doğrudan doğ
ruya rakamı koyarsınız, tster 120 bin, ister 150 bin. 
Eğer Sayın 'Komisyon ve Hükümet buna iltihak eder
se çok uygun olur ve ben de çok memnun kalaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Hayat standardı» ifadesiyle demek ki bu getiri

len sistem, aslında vergi kaçakçılığı bakımından mem
leketimizde çok şayi olan bir durumun az çok önle-
nebilmesini hedef alıyor; ama tabiî temennim odur 
ki, ayrıca vergi idaresinin de buna göre geliştirilmesi 
gerekir. 

Bu ölçülerde daha birçok sözler söylemek kabil. 
Mesela binanın, eğer kendisi oturmuyor da kirada 
ise, ne olacağı belli değil. «Bir binadan başka kendi
sinin oturduğu» diyor. Kendisi kirada ise ne olacak?. 
Orası açık değil. Sonra, «Emsal kira bedeli» diyor. 
Emsal kira bedeli Vergi Usul Kanunundaki esaslara 
göre belirlenir; ama Vergi Usul Kanununa atıf ya
pılmıyor, genel anlamda konuluyor; belki onun da 
konulmasında fayda var. 

Sonra, bugün artık medeniyet âleminde otomobil 
eski devrin bisikleti mesabesine düştü. Temenni ede
rim ki; bir arabası olanın bir evi olan gibi bu anlam-
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da ölçülere girmesin. Ölçülere soktuğunuz takdirde, 
bir arabasını bile vergiye tâbi tutmak kabilinden bi
raz ağır olur, 

Şunu da belirteyim: Bu, yalnız gerçek usule tabi 
serbest meslek erbabı, ticaret erbabı, bazı ölçülerde 
ziraat erbabı ve sanayi erbabıdır; memurlar, işçiler 
bu Kanunun, bu anlamdaki hükmünün tamamen dı
şındadır. İşçi statüsünde demeyeyim; fakat memur 
statüsünde birçok kişiler vardır ki, özel sektörlerde 
genel müdürler ayda net 300 bin, 400 bin lira alır
lar, altında hem kendisinin, hem hanımının merce-
desleri de vardır, kürkleri de olur; ama onlar bu Ka
nuna girmeyeceklerdir. Onlar vergi kaçırıyor mu?.. 
Kaçırmıyor; neden?.. Çünkü, o ücretli olduğu için 
kaynakta kesiyoruz, alıyoruz. O bakımdan işin man
tığı yanlış değildir; doğrudur. 

Aynı Kanun Tasarısında gerek ortalama kâr had
di, gerek asgarî ziraî ücret, gerek asgarî ziraî ölçüler, 
(gider esası gibi konularda Gelir Vergisi Kanununun 
maddelerine atıflar yapılmış ve bu hükümlerde de 
(Benim tespit ettiğim şekliyle) oldukça sıkı bir nizam 
ortaya getirilmek istenmiştir. Çünkü, bir kimsenin 
sattığı malın ortalama kâr haddi % 20 ise ve kendisi 
«Ben bunu % 20'den değil, % lO'dan sattım» derse 
kabul edilmez; o da bir nevi şu karinelere dayanan 
bir usuldür;» «% 20'den sattım sayarım ve ona göre 
de vergi alırım» diyor. OBu itibarla bunlarla, şu yeni 
gelen ölçüler bir kıyaslama şeklinde ele alınmış bu
lunuyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu geç vakitlerde sizi daha da yormak istemem; 

fakat önemli bir nokta daha var: Bir defa, hariçte 
özel olarak çocuklarını okutan şahsın 580 bin lira 
değerindeki bir vergi matrahının bulunduğunu far-
zettirmesi, bence birkaç bakımdan yersiz. 'Bir defa 
deriz ki, eğitime yapılan masraf yatırımdır, öyle şe
killer olur ki bir baba kendi çocuğunu burada fakül
teye kaydettiırememiştir, imtihanı kazanamamıştır 
yahut çocuğun istediği fakülte olmamıştır; elindeki 
imkânlarla çocuğunu hariçte okutturmaya çalışacak
tır. Evini satar, borç alır, malını yer, her şeyi yapar 
ve çocuğunu gönderir, okutur. E, ben şimdi bir ka
saba yahut bir şehir avukatıysam... İmkânı yok ora
da senede bir milyon lira kazanayım ki, bunun da 
karşılığı yok. Bu itibarla, yatırım mesabesinde gözü
ken bu ölçünün kaldırılması gerekir. Eğer kabul bu-
yurulur ve Yüksek Heyetiniz de uygun görürse bu 
hükmün çıkarılması hakkında da bir önerge vermiş 
bulunuyorum. 

Diğer bir konu, verginin yürürlüğe girmesi tari
hidir. 

Değerli arkadaşlarım, maliyede genel bir prensip
tir ki, bir şahsın yaptığı işler sırasında hangi vergile
me kanunları varsa, bütün faaliyetleri bakımından o 
vergileme kanunlarına göre kendisini ayarlar ve so
nunda da ona göre vergisini öder; bunu bilir. Anlat
mak istediğim; geriye yürürlük hükmünün bulunma
sıdır. Malî kanunlarda esas budur; ama Anayasamız
da bunu koymadık, çünkü Devletin fevkalade ihti
yacı olur: Bir buhran zamanı olur, bir servet vergisi 
koyar yahut eski harp kazançlarını vergilendirmek 
için bazı hükümler getirebilir, buna mani yok; fakat 
burada böyle bir durum görmüyorum. Onun için, 
1.1.1982'den itibaren uygulanmasına taalluk eden 
esas, yani «1982 yılında evi bulunan, arabası bulunan 
yahut bu şartlara haiz olanlar da buna girer» dediği
niz takdirde, o zaman makable şamil bir hüküm ge
tirmiş oluyorsunuz. 

Ben, eğer böyle bir kanun çıkacağını bilmiş ol
saydım, belki avukatlığımı bırakırdım. Nitekim, bu 
Kanun çıkarsa, hemen belirteyim bizim birçok emekli 
hâkimlerimizin yapmakta oldukları avukatlıklara son 
verilmiş olacaktır; onlar hemen dilekçeyi hazırlayıp 
vergi idaresine «Bu yıldan itibaren avukatlık mesleği
mi terk ettim» diye bildireceklerdir. Hele tesadüfen 
bir otomobili varsa yahut bir de evi varsa; üstelik 
yalnız mükellefe değil, (Kanun Tasarısını gördünüz) 
kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü 
olduğu kimselere ait olması kâfi.. Binaenaleyh, sizin, 
eşinizin ve bir de çocuğunuzun birer arabası varsa, 
bizim tabirle yandınız. Dolayısıyla kazanç bakımın
dan da bu anlamdaki ölçü ağır oluyor. 

Bu sebeple, bunu belki biraz daha hafifletmek.., 
Gerçi, ben 194'ten, 1'20'ye indirmek suretiyle hafiflet
miş oluyorum. Yüksek Heyetiniz bunu kabul ederse, 
zannediyorum Hükümet de buna uyar; ama verginin 
geçmiş bir yıl bakımından nazara alınmasını pek tav
siye etmem. Bu hükmün de düşünülerek 1984 başına 
bırakılması; binaenaleyh, mükelleflere sene içerisinde 
kendilerini İdare edebilecek bir durumda kendi vazi
yetlerini almaları imkânını bırakmak lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kimsenin, kanunun gösterdiği çerçeve içerisin

de vergilendirilmesini önlemesi hakkıdır, tabiî hak
kıdır; Jean Jeacques ıRousseau'nun anlamında da ta
biî hakkıdır. Çünkü, Devletin sonradan çıkaracağı 
bir kanunla başka bir takım hallere bağlanmam, ken
di hakkımdan beni mahrum etmek anlamına gelir. 
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Bu itibarla, mesela «Ben zaten bir kasabada avu
katlık yapmayacaktım yahut doktorluğu bırakacak
tım fazla bir gelirim de yoktu, niye gireyim bu işe?..» 
diyebilecek olan bir kimseye; «Efendim, sen geçen se
ne böyle idin, gel vergini ver şu şekilde, asgarî şudur» 
deyip müşkülata sokmak doğru değildir; fakat başın
dan beri belirttiğim gibi, aslında bu sistemin şu mem
lekette vergiyi kaçırmayı adeta sanatı mutadı haline 
getirmiş olan 7O0-8O0 bin mükellefin bu durumunu 
belki tecziye etmek değil; fakat onları memleketin 
bütün icaplarına uymaya davet etmektir. Bu davete 
gönülden katılmamızda fayda var, gereklilik var. 

Bu memleket hepimizin: Ücretli vergisini ta kay
nağında tamamen Ödüyorsa, işçi alın terinin karşılı
ğında bu kadar bir vergiyi haberi olmadan ödüyor
sa; sen beyannameni verip «Nasıl olsa bunu göremez
ler, bilemezler» deyip de böyle lâ-şey mesabesinde bir 
beyannamede vergi geliri, matrahı gösterirsen; bu, bu 
memleket bakımından senin burada kalman için bile 
haksızlıktır. Çünkü kamu hizmetinden, sosyal hiz
metinden, sağlık hizmetinden, bayındırlık hizmetinden; 
hepsinden, hepsinden istifade ediyorsun; fakat senin 
ona katkın (Ki, Anayasamızın da 161 inci maddesin
de gösterilmiştir) hiç mesabesinde oluyor. Bu aynı 
zamanda bir suiistimaldir, bu bir istismardır. 

Tekrar etmekten de hazer etmek, yani çekilmek 
isterim; fakat netice itibarıyla maddelerde de gereği
ne göre söz almak hakkımı muhfuz tutuyorum. Bu 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde sonuç itibarıyla 
zannediyorum ki, bazı değişiklikler yapmak ve örne
ğin Kurumlar Vergisi Kanununda da vakıflara taal
luk eden bir hususta yine bir önerge verdim; onu da 
killdırmak gerekir. Müsaadenizi rica edeceğim, bu
nu da kısaca arz edeyim; belki Sayın Komisyon ve 
Hükümet buna da uyar. 

Efendim, bugünkü sistemde kendi gelirlerinin ta
mamını kendi giderlerine hasretmiş olan vakıflar, 
Bakanlar Kurulu kararıyla Gelir Vergisi, Kurumlar 
Vergisi vesaireden muaftır. Bu, bugün tespit edilmiş
tir. Eskiden % 80 idi, (Bakanlar Kurulu son değişik
liklerle bütün gelirlerinin vergi dışı kalacağını kabul 
etmişse; diğer taraftan iştiraklerden dahi alacağı ge
lirler gene vergi dışı olacaktır; fakat şimdi Komisyo
nun. getirdiği 21 inci maddede bir hüküm var. «Bu 
vakıflar belirli şirketlere yatırdıkları ortaklık serma
yeleri dolayısıyla alacakları iştirak kazancı, Türk Si
lahlı iKuvvetlerine taalluk eden vakıflar dışında oldu
ğu takdirde kaynaktan vergiye tabi olur, Kurumlar 
Vergisine» diyor. Bunun ilk bakışta doğru olduğu dü

şünülebilir; fakat vergi eşitliği bakımından yanlış ol
duğunu zannediyorum. Üstelik kendi gelirlerini şura
ya, buraya, cebine koymuyor bu zevat, kendi gelirle-
lerini vakfın gerektirdiği, vakfın statüsünde belirtilen 
hizmetlerine sarf ediyor. Eğer vakıf bir sosyal gaye 
bakımından faydalıysa, böyle bir ayrım yapmak ben
ce doğru değildir. Binaenaleyh, Kurumlar Vergisin
deki o fıkranın değiştirilmesini uygun buluyorum, 
bu hususta da bir önergem var. 

Beni bu geç vakitlerde bu kadar uzunca dinledi
ğiniz için hepinizden özür dilerim; fakat saygılarımı, 
sevgilerimi de kabul edeceğinizi ümit ederim. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Türkiye'nin var olma ve yok olma konusunda da

yanmak mecburiyetinde olduğu kanunlar meyanında 
bulunan Vergi Kanunlarımız, dar zaman aralıkları 
içerisinde ele alınarak bugünkü sosyo - ekonomik ha
yatın hemen yanı başında birtakım ağır darboğazlar 
ortaya çıkarabilecek bir düzenleme içinde huzurunuza 
getirilmiştir. 

Kanun Tasarısının Başbakanlıktan Yüce Meclise 
gönderiliş tarihi 14 Aralıktır. Komisyonda görüşül
mesi ve huzurunuza getirilmesi arasında geçen süre, 
çok dar bir süredir. 

Kanunun genel esprisine bakıldığı zaman, iki ana 
noktada bir düzenleme getirilmek istendiği ifade edil
mektedir. Nitekim, gerekçede de bu açıkça ifade edi
liyor. «1. Teknik düzenleme ihtiyacından, 2. 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun ve onu değiştiren Ka
nunun geçen süre içerisinde ortaya çıkardığı ihti
yaçlar bakımından» deniliyor. 

Oysa, Türkiye çok ağır şartlar yaşayarak bugüne 
gelmiştir. Ekonomisi sarsıntı geçirmiştir, sosyal ha
yatı sarsıntı geçirmiştir, müesseseleri sarsıntı geçirmiş
tir. Böyle bir ortamda millete yeni yükler tahmil et
menin fevkalade düşündürücü olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Elbetteki kalkınma yolunda olan bir ülke
de harcamaları karşılayacak gelirlerin, vergi yoluyla 
toplanması esastır; ancak demin Sayın Hocamın da 
kendi vukufiyeti içerisinde sunduğu Türkiye'de vergi 
sisteminin bozukluğu, yeni vergi ihdası halinde daha 
çarpık, daha değişik ve sosyal adaleti bir çok yönle
riyle ortadan kaldırıcı sonuçlar doğurmaktadır. Üzün
tüyle kaydetmek lazım gelir ki, maliye idaremiz, vergi 
sistemimize mütenasip bir gelişme trendi gösterme-
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mistir, bu bir hakikattir. Vergi yasalarının çıkarıl
ması ayrıdır, çıkmış olan yasaların uygulanması da 
ayrıdır; ama çıkan yasaların her şeyden evvel uygu
lanacağı toplumun hayat tarzına, gelişme biçimine, 
kaldırabileceği kadar verginin konulmasına bağlıdır. 

Gelen Tasarıda, Yüce Komisyonun kabul ettiği, 
özellikle 16 ncı madde hayat standardı kavramı ikili 
vergi sistemini getirmektedir, çift vergi sistemini ge
tirmektedir, bu bir, İkincisi, gelişme yolunda olan bir 
ülkede «Gemimi kurtarırsam kaptanım» diyebilen in
sanların hayat mücadelesine takoz konulmaktadır. 
Hayat standardını geliştiren ülkeler, her şeyden evvel 
az gelir gruplarıyla yüksek gelir grubu arasındaki 
sıkışmış kalmış olan orta sınıfın güçlenmesini amaç
lar, bu demokrasinin temel kuralıdır. Demokrasiyi 
bir ülkede yerleştirmek istiyorsanız, gelir düzeyi yay
gınlaştırılmış ve sosyal adaletin yerleştirilmiş olduğu 
geniş kitlelere bakmak suretiyle vergi kanunlarını 
ihdas etmek lazım gelir. 

Bunun ötesinde, vergi adaleti dediğimiz kavram 
ile verginin adaletli dağılma arasındaki kavramda 
farklılıklar vardır. Getirdiğiniz Yasa vergi adaletini 
yansıtabilir; fakat uygulamada vergi toplamadaki 
adalet gerçekleşmiyor ise, işte Türkiye'de her zaman 
söz konusu edilen bordro mahkûmları dediğimiz me
mur kitlesinin sırtına yükü vurmuş olursunuz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir de 24 Ocak kararları vardır Türkiye'de. 24 

Ocak kararlarının bugünkü anlayış içerisinde rayına 
oturtulabilmesi için getirilmiş bir vergi düzenlemesi 
de değildir bu. Bu, sadece geriye doğru gidilerek 
(Sayın Hocamın açıklıkla ifade ettiği gibi) 1982 yı
lında bütün mükelleflere teşmil edilecek olan bir ver
gi kanunudur, bu fevkalade büyük bir haksızlıktır. 

Sayın Hükümet öteden beri, geçim indirimini as
garî ücret seviyesinin üstüne çıkaracağını ifade etmiş
tir ve söylemiştir; bunu bir politika olarak da ortaya 
koymuştur. Dar gelirli memurun sıkıntısını ortadan 
kaldırıcı bu beyan, bu Kanunda da yerini almamıştır. 
Bu düzenleme yapılırken, ülkenin içinde bulunduğu 
ortamın heyeti umumiyesinin dikkate alınması lazım 
gelir. Hemen çarçabuk, «Malî yıl bitmektedir» diye
rek, Yüce Meclise getirilmiş böyle bir ekspres kanu
nun anlaşılmadan buradan çıkabileceği endişesini ta
şıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bilindiği gibi, gelir vergisi sistemimiz tümüyle 

samimiyete dayanan bir sistemdir. Siz gelirinizi sa
mimî olarak göstereceksiniz ve yaptığınız (Kanun

ların göstermiş olduğu) giderleri de onun karşısına 
yazacaksınız ve böylece elde edilen vergi matrahı 
üzerinden verginizi ödeyeceksiniz. 

Bu samimiyet Türkiye'de gayrisamimî boyutlar 
kazanmıştır. Bu gayrisamimî boyutlar içerisinde Ma
liye idaremiz takipçi olmak durumuna düşmüştür. 
O kadar ki, yapmak. istediği düzenleme, kullanmak-
istediği personel, kiralamak, hatta satın almak için 
uğraştığı vergi binaları bir ölçüde bu sistemsizlik ne
deniyle Devlete yük olmaya başlamıştır. 

Bu itibarla vergi sistemimizin gerçekten yeni bir 
yöne doğru götürülmesi ve bu sistemsizlikten kurtarıl
ması şarttır. Getirilen Tasarı bu sistemsizliğin içeri
sinde bir parça olarak görülmektedir, ve yine bir par
ça olarak kalacaktır. 

Bu itibarla, ben bu Tasarının, zaten ağır vergi yü
kü içerisinde olan mükellefleri, samimî ^mükellefleri 
daha ağır yük altına sokacağı endişesini taşıyorum. 

Tasarının tamamına karşı olduğumu arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Doğu, buyurunuz efendim. 

AHMET SENVAIR DOĞU — Sayın Balşlk'an. değer-
il!i iarikaid'aşflarıırn; 

Gün ıgene h'iız verlgliei'îerin ıgünü. Vergi kanunları 
iki senedir ıgündleimde ilk sırayı allıyordu; bugün İde 
ıgfdnıe, görüyorsunuz gündemlde ilk sırada. Herhalde 
ıbu ıglM'işle hiç ıgiltmeyecidk; endişelerim (bu, 

Efendim, hatırlarısınız, patllamenitolaomi'ZMiJ çalış
madığı devrelerde 'bir p'aritli lilkitMar oldu, ibir tais'an 
hazırladı; öHtekİ ımıulhlaitefelt paritisi onu enıgeledi (ta
sarıyı çıkartılmadı. Zaman oldu muhalefetteki parti 
iktidar oldu, bu defa iktidardaki muhalefete geçti; 
o da bir vergi kanunu tasarısı hazırladı öteki karşı 
çıktı, o da çıkmadı. Vengi /Kanunumu çıkaramamak 
bütçeçiliği ciddî olmaktan çıkardı. Bütçeciliği ciddî 
olmaktan çıkarınca da IMaliyenin gücü ve Devletimi
zin gücü oldukça zayıfladı. 

^ 12 Eylül sonrasııuın ulyigum şaırMan ibize1 vengi İka-
ouniaıraıı çikarma liımlkânııu yamalttu. Yüce Konseye 
esıki Ibir GdlrHer Geniel Müdürü oüariaik şahsan şük
ran ibarçıl'uyum. Kısa sürede 'toplandı, 30'a yalkın 
(Mulhıfefilf değiışlilkiikleri saylıyorum) ıkanua değişik
liği yapıldı. Aritılk Verigli dairesi o hale ıgefldi iki; ver
gi Itoanunları irnıallaltlhaneisi, dalhâ sıonra 'telbliğ imalat-
hıandsi...: Ne1 ibaşımıızı ikaışıyacalk zamanımız 'OÜafbiit-
di, nıe yaptığıımız işin realksüyonunu mlülkdlef çevre
lerinden toplayıp ona göre düzeltme imkânımız ola
bildi. 
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Şimdi demek listediğim şu: Yalardır vengti kanu
nu çıkaramamanın azabını Devlete çektirdik, şimdi 
kolay vergi kanunu çıkaralbMmenin azabını da ımü-
kelefllere çektiriliyoruz. Bunda çok Atinalı olmak la
zım. Verjgi kanunları değişikliği muitlliaka gerekli olan-
laır içim tbetn de şapka çıkarıyorum'; gayet tabiî bunla
rı yapacağız. Fakat sadece bazı maddelere güzellik 
getlirmek için, olmiasa 'da olacak kaJbiinden olan bazı 
değişiklikler getirerek mükellefleri şaşrataanîn vergiye 
karşı reaksiyonu arttıracağını ve bu nedenle vergiden 
kaçırılacağını, aksiyon - reaksiyon den(gesıini boza
cağını, Ibünun ıda verigli ıgelMerü -hâ&ılaltınia menfi yön
de tesir edeceğine şahsen inanıyorum. Hatırlayacak

sınız değerli artkadaşlarıım; bunu (her vesilelerle bu 
kürsüden di© ıgetirtmişimdir, 

Şiımdi, (huzurunuzla (gelen Vergi Kanunları Tasa
rılarının iki veçhesi var. Bunlardan Ibür (tanesi, de
min dediğini sekiyle halklikatten düzeltilmesi gereken 
bazı değişiklikler var. Bunlara ben saygı duyuyorum. 

Sayın Balkana da kutlamak istiyorum. Hakikatten ken-
dliımce vergicilikte üürdClerin dalha aız vergilenmesini 
öngören (bir ayırtma premsilbinli, özlür dlileyerek ifade 
ederim, '19812'dieiki değişiklikle kayırma prensibi ha
line getirmenin vergicilikle bağdaşan hiçbir yanı yok

tu. Geten Tasarı metnindeki değişükikfe her -şeyden 
lönce 'vergi (tekniğine hiçbir şekliyle uymayan, vergi 
adaletine hiçlbir şekliyle uymayan 'bu değişiklik öne-
dilimiştir. Sayın Balkana huzurunuzda bir defa daha 
teşekkür etmek ötüyorum. 

Efendim, verlgiı kanunu çıkarmanın esas anagaye-
si Devlette 'kaynak yaratmakltir. Verig'i kanununu iste
diğiniz Ikadar Ibol ve mlülkemmel çıikaon değerli ar
kadaşlarını, Ver(gii Ikanunlaırı bir silahıtır, bu silahı kul
lanacak silahenldaz elinizde olmadığı sürece, bunu 
(kulanadalk elamanınız ellinizde almadığı sûrece mü
kelleflere karşı olan sevgi kaçırmadaki savaşta her 
zaman İM aliye Bakanlığı ve idare İkan kaybına duçar
dır ve yıllardır bu yeniğinin acısını çekmektedir. 
VerlgJİ kanununu çıkanyoruız, koyuyoruz, uygulaya
cak adam bulamıyoruz. îşte ortaya ıgeliıyor; vergi 
hâsılları yok, kaynak yok... Her şeyden önce gönül 
ister İM-, buma bir çare buHalım. 

Vertgi kanunlarını hazırladığımız zaman bunu, 
meselenin (elmanın) bir yarısı olarak en acı biçim
de dile getiren arikadaşlarınıızdan 'bir tanesiyim. Sa
yın eski Genel Müdür, sevgili üstadımız Kafaoğlu, 
Balkan ctauşlardır; kendisinin gündeminde de benim 
genel müdürlüğüm zamanında ilik sırayı alan konu 
iıdarî ısılalhaHtır, hâlâ kendi glündernlerindedir. Bakan 

olalı yanılmıyorsam aşağı yukarı affitı - yedi ay oldu, 
idarî ısüahalt yönlünden en ufacık bir kıpırdama göre
medik. Kendilerine bir lazer silahı da verdik değerli 
arikadaşlarım; Kamu idaresinin' yeniden düzenlen-
mesii için kanun gücünde kararname çıkarma yetki
si verdik. 

Gönül iisiterdi ki, günün önemine binaen, kaynak 
sorunun haıt düzeyde olmasına binaen ilk önce Ma
liye Bakanlığımızın şu köhne Teşkilat Yasaisını bir 
dört döflüük düızelterek huzurunuza geltirelimı ve 
böyle palyaıtif, Ibaşağırısına asprin malhliyeltlinde ola
cak vergi kanunu değişikliklerine de gerek kalma-
sın... 

Değerli arkadaşlarını; 
Ben hep şunu iddia ederim ki, hesap uzmanıyken ver

gi kanunlarını değiştirmeden, hiçbir değişiklik yap
madan ben bu verigli hâsılatım arttırırım; ama bana 
(istediğimi personeli, istediğim teçhizattı ve isıttediğim 
üafldtii verin., 

Şimdi, çok acıdır sayın arkadaşlarım; size bir-iki 
rakamı dile getirmek istiyorum : 

1980 Malî Yılı Bütçesinde bir Maliye vergi me
murunun aylık masrafı 18 000 lira idi. Bu 18 000 li
ra ile vergi toplayacağız, yoklamaya gideceğiz, vergi 
denetimi yapacağız, o zamanki vergi yargılarını hal
ledeceğiz, yer kiralayacağız, müstahdem kullanaca
ğız... Size sorarım; bu gerçekçi bir rakam mıydı de
ğerli arkadaşlarım?.. Bu rakamla acaba vergi gelirle
rini ne kadar artırabilirdik? Artıramadık. Biz geldik, 
benim genel müdürlük zamanımda bunu artırdık. 
Sayın arkadaşımızın zamanında da bu, bugün Gelir
ler Genel Müdürlüğünün Bütçesi aşağı yukarı 14 mil
yar lira denebilir. Bir ortalama daha yaptım ben; 
Gelir İdaresinde 30 000 kişi çalışıyorsa muhtelif se
viyede (merkezde ve taşrada), adam başına aylık mas
raf 40. 000 lira. Şimdi size sorarım; aoaba özel sek
törde çok mühim iş gören yahut benim bir vergi dai
resi müdürümden daha az iş gören, bir yoklama me
murundan daha az iş gören bir personelin ücreti aca
ba 40 000 lira mıdır? önce meseleyi bu şekliyle orta
ya koymak lazımdır. 

Vermeden almak Tanrıya mahsustur, değerli ar
kadaşlarım; Tanrı bile verdiği canı alır. Biz, Maliye 
Teşkilatına hiçbir şey vermeden, veremeden vergi 
hâsılatını artıralım, dersek bize gülerler. Nitekim ak-
lıbaşında mükellef zümresi de Maliyenin bu tür dav
ranışlarına devamlı surette gülmüşlerdir. 

Ben diyorum ki, gelin kendimize yedi cihanı gül
dürmeyelim, bunun tedbirini alalım. Bunun tedbiri 
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de Vergi Kanunu çıkarmak değil, çıkardığın Vergi 
Kanununu, yarım yırtık da olsa, uygulayacak adam 
bulabilmektir, diyoruz. Bunun çaresini bulamadığı 
sürece Maliye Bakanlığı, bakanımız kim olursa ol
sun, ben iddia ediyorum ki, vergi hâsılatını artırmak 
mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca, Yüce Heyete bununla ilgili bir çarpıcı mi
sal daha vereceğim : 

Efendim, 1979 senesi beyannameli mükellefler sa
yısı, o zamanki hesaplamalarımıza göre, 1 milyon 
536 bin kişi idi ve bunlar da sıfırla 115 bin lira ara
sında matrah bildiren vergi mükellefinin miktarı 
(Yüzde olarak söylüyorum, bu verdiğim 1,5 milyon 
mükellefin içinde) yüzde 93,5 idi. Gerisi 12Ö'den yu
karı matrah bildirenlerdi, (Yani yüzde yedilik bir kıs
mı demektir bu) vergi gelirlerine katkıları yüksekte 
olsa, vergi hâsılatı içindeki payları son derece düşük
tür. 

Efendim, şimdi Sayın Arkadaşım Genel Müdür
den bir not aldım; huzurunuza gelmeden kendi ken
dime şöyle bir hesaplama yaptım : 1,5 milyonluk be
yannameli vergi mükellefi sayısında azalma olmuş. 
1 milyon 491 bin vergi mükellefi beyannameli ola
rak kayıtlı. Bunların içerisinde sıfırla 120 bin lira 
matrah bildirenlerin miktarı 1 milyon 86 bin kişi, 
Bunun ise geneldeki yüzdesi yüzde 72,8. Demek ki, 
biz o kadar vergi kanunu çıkarmışız, bir süre tebliğ 
çıkarmışız, bir sürü masraf yapmışız, bir sürü göz-
nuru dökmüşüz; ama 120 bin liraya kadar matrah 
bildirilenlerin, genel mükellefler içerisindeki oranını 
yüzde 93 'ten yüzde 72'ye düşürebilmişiz. Başarı or
tada değerli arkadaşlarım; takdiri sizlere bırakıyo
rum. ^ 

Demek ki, vergi kanunu çıkarmak, adına «Hayat 
Standardı» da deseniz, vergi hâsılatını artıracak bir 
sihirli lamba değil. Önce buna teşhis koymak lazım
dır. 

Efendim ben, Bütçe - Plan Komisyonu üyesiyim, 
muhalefet şerhi verdim hayat standardıyla ilgili ola
rak ve huzurunuza onun için geldim. Esas hayat 
standardı konusunda da bazı çarpıcı açıklamalarda 
bulunmama müsaade etmenizi isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hayat standardı bir nevi otokontrol sistemidir. 

idarenin güçlü olması halinde uygulanabilecek bir 
sistemdir. îdare, demin söylediğim şekilde zayıf ol
duğu sürece bu silahı kullanması, vergi hâsılatını ar
tırması son derece güçtür. Elimizdeki mevzuatta oto
kontrol sistemleri bellidir : Gider esası, ortalama kâr 
haddi esası, gayri safi hâsılat esası ve servet bildirimi. 

Şimdi, servet bildirimi benim gözümde, (Eski bir 
hesap uzmanı olarak) Maliyedeki inceleme elemanı
nın elindeki bir lazer silahıdır değerli arkadaşlarım. 

Bu silahla mücehhez bir Maliye teşkilatı gerekli 
incelemeleri yapabilse, ben iddia ediyorum ki, biraz 
önce de söyledim, vergi hâsılatını artırmak mümkün; 
ama neye dayanıyor? Mükellefin beyanına göre in
celeme yapıyorsunuz. Mükellef servet bildiriminde 
bazı beyan unsurlarını bildirmemişse, bunu yakala
manız büyük bir şanstır veyahut tesadüfe kalmıştır. 
Hayat standardı esasında da yaklaşım aynen budur. 
Mükellefin kendi beyanıyla bağlısınız. 

Şimdi ben huzurunuza bir misal getireceğim. Ben 
Karabük Vergi Dairesi mükellefiyim, orada ikamet
gâh gösterdim, beyannamemi orada veriyorum; fa
kat Adana'da kayıtlı Mercedes marka arabam var, 
Antalya'da bir yazlığım var, Sinop'ta bir yazlığım 
var, Burhaniye'de bir yazlığım var. Bununla da kal
madım, iki tane arabam var; birisi çocuğumun adı
na kayıtlı, diğeri hanımın adına kayıtlı; bir tanesi 
Konya'da, diğeri Manisa'da. Şimdi yıllık beyanname
yi veriyorum; ilgili haneyi dolduracağız. Nerede ne
yim var, hiçbirini dolurmadım. Şimdi sorarım size: 
Bu idare nasıl bulacaktır?.. 

Karabük'te beyanname vermişim, Karabük'e de
netleme elemanının gitmesi beş - altı aylık bir turne 
sürecindedir; devamlı inceleme elemanının bulunma
sı aşağı yukarı mümkün değildir. Gitse bile, zaten 
adamı merkezden göndeririz kıpırdayacak hali yok
tur; kendine verilen işleri görür bitirir. Mükelleflere 
bakıp da eğilip de : «Kardeşim bir de hayat standar
dı esasına göre şunları bir gözden1 geçireyim» deme 
şansı yoktur, 

Şimdi, bu sistemi uygulayıp, vergi geliri hâsılatı
nı artırmak mümkün müdür değerli arkadaşlarım? 
Vicdanınıza hitap ederek sormak istiyorum. Bu, he
men dile gelen aksaklıklardan bir tanesi. Başka bir 
hususu daha dile getireceğim değerli arkadaşlarım : 

Öyle bir vergi mükellefiyim ki, bir kuruşluk gay
rimenkulum yok. Patrimuanım, likit hepsi mevduat 
sertifikasına bağlı. Çok güzel irat elde ediyorum. Ma
liyenin bundan haberi yok; yüzde 25 stopaj yapıyor, 
onunla yetiniyor. / 

Onun dışında, başka gelirlerim var. Farz edelim 
herhangi bir şeyin komisyoncusuyum. Çok yüklü 
paralar da kazanıyorum. Hem ikametgâhımda, hem 
de dükkânımda yüksek kira ödüyorum. Bununla da 
kalmıyor üç taksi firmasıyla anlaştım ve bunlara da 
yüklü paralar ödüyorum, hiç arabam yok. Onun dı-
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şında, çok yakınım olan birine bir yat aldım, yat ih
tiyacımı da onunla gideriyorum. Haydi gelin baka
yım beni bulun da vergilendirin değerli iarkadaşlarım.. 
Nasıl bulup vergilendireceksiniz beni? Tesadüfe ka
lıyor. Bu sistemin tutarlı olabilmesi her şeyden önce 
şunu yapmak lazım; bilgisayar; Vatandaş Ahmet 
Senvar Doğu'nun Türkiye'nin dört tarafında kayıtlı 
ne gayrimenkulu var, bunu idare bilme durumunda; 
bunu bilecek. Türkiye'nin dört ilinde kayıtlı ne kadar 
motorlu vasıtanı var; traktörüm olabilir, dolmuşum 
olabilir, vasıtam olabilir, özel arabam olabilir... 

Onun dışında, banka sisteminde faize verdiğim 
ne kadar mevduatım var? Yahut borsaya kote edilmiş 
hisse senetlerimden bir sene içerisinde alıp sattığım 
miktarlar nedir? Bunları bilmediğiniz ölçüde bu sis
temi nasıl dört dörtlük uygulamak mümkündür? Be
ni esas endişeye sevk eden tarafı bu. 

Bu silahı verelim Maliyeye. Hiçbir zaman veril
memesini bu gerekçeyle düşünmedim değerli arka
daşlar. Verip de bu gerekçeyle kullanamazlarsa bi
zim hâlimiz ne olur, hep onu düşünürüm. 

Maliye Bakanlığı şimdiye kadar bir tenakuz için
dedir değerli arkadaşlarım. Hep bir sürü yetkiler is-
temişizdir; ama bu yetkileri kullanıp kullanmayaca
ğımızı hiç düşünmemişizdir. Şunun için bir kanun 
çıkmıştır, Maliye Bakanına yetki vermişizdir, falan
ca için bir kanun çıkmıştır, hep yetki bizde olsun 
demişizdir. Vergicilikte bu böyledir. Bakın saydım 
size otokontrol silahlarını. Buna bir de şimdi yenile
rini ilave edeceğiz. Yani lazer ışınlı bir servet ince
leme silahı varken elinizde, idare istiyor ki, lütfen 
ne olur şu mantar tabancasını eksıik etme, ara sıra 
patlatayım da mükellefleri korkutayım, ben bundan 
vergi alayım.. Bunu biraz daha ciddî bir platform
da tartışmakta ben fayda görürüm değerli arkadaş
larım. 

Bu nedenle hayat standardı esasının.mevzuatımı
za bu şekliyle girmesine benim gönlüm elvermedi. 
Sayın Üstat bağışlasınlar beni; iki genel müdür ola
rak çok değişik noktalarda hep aynı frekansı paylaş-
mışızdır. Kendilerine Yüce Konseyde danışmanlık 
yaptıkları zamanda bir genel müdür olarak şükran 
borçluyum; ama diyorum ki, gelin şu standardı bu
raya sokmayalım. İdareyi güçlendirelim, vergi hâsı
latını bu şekilde artıralım. 

Benim genelde söyleyeceklerim, değerli arkadaş
larım, bunlardır. Takdir tabiî Yüce Heyetinizindir. 
Sayın Erginay Hocam dile getirdiler. Hayat standar
dı esasını asgarî ücrete bağlamanın çok büyük mah
zurlarını düşünüyorum. 

Şöyle bir hatırlayalım; bu Meclisin kompozisyo
nu serbest meslek erbabı, hukukçular (Daha çok avu
katlar) ve doktorlardan oluşur. Daha sonra bunların 
yanında ticarî kazanç elde eden mükellef kısmından 
da Meclise girdiği çok vakidir. Zürra, aşağı yukarı 
her devrede zaten Meclisin üçte birine yakın bir ek
seriyet oluşturur. Böyle bir Meclisi kuracağız. Bu 
kompozisyon bir aşağı iki yukarı aynı şekliyle yine 
tecelli edecek, göreceğiz. 

Şimdi, bu kompozisyonu haiz bir Meclis, hayat 
standardıyla ilgili vergi verme konusunda bu silahı 
devamlı surette isteyerek kendi hakkında uygulattı
racak... Düşünebiliyor musunuz, mümkün müdür bu? 

Hele hele de asagarî ücrete bağlamışsınız. Asga
rî ücretin yükseltümemesi için ne mümkünse Meclis
lerden veya Hükümet kanadından gelecektir. Ben 
üzülürüm değerli işçi kardeşlerimizin böyle bir han
dikapla başbaşa kalmalarına. 

Gönül isterdi ki, hayat standardı esasını madem 
getirdiniz, asgarî ücrete bağlamayın. Asgarî ücrete 
neden bağlıyorsunuz? 

Sonra, kendi içinde de tutarlı değil değerli arka
daşlarım. Asgarî ücretin bir enflasyondan dolayı ar
tış hali var, bir gerçek prodüktivitenin artmış olma
sından dolayı getirilen artış hali var. Acaba bunların 
ikisini bir noktada bağdaştırmak mümkün mü? Ben
ce mümkün değil. 

Eğer Sayın Hocamın önergesi tasvip görür de as
garî ücretten bunu soyutlayarak başka parametrele
re bağlamak mümkün olursa, sanırım bu müesseseye 
temelden karşı olmama rağmen Yüce Heyetiniz en 
iyi şekliyle bunu Konseye gönderip kanunlaşma şan
sı verecektir. 

Huzurunuzu fazla işgal ettim. Gün vergicinin; 
ama daha vergiciliğin seansı bitmedi, devam edece
ğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu . 
Sayın Genç... 
KAMER GENÇ - - Sayın Başkanım, benim ko

nuşmam yarım saat sürecek. Bu bakımdan, eğer uy
gun bulursanız yarına bırakabilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşmanıza lütfen 
başlayın .Daha vaktimiz var efendim. 

Buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Çok önemli bir Yasa Tasarısını görüşüyoruz. Sa

at 14.00'ten beri arkadaşlarımız yoğun bir çalışma 
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içinde .Bu saate kadar çok yorulduklarını düşündü
ğüm için bunun yarına ertelenmesini istedim; ama 
takdir Yüce Başkanlığa ait, ben buna bir şey demi
yorum. 

Sayın rakadaşlar; 
Şimdi ben önümüze gelen Kanun Tasarısını in

celediğim zaman Bütçe - Plan Komisyonunun çok 
açık bir hata yaptığımı gördüm. Şimdi, İçtüzüğümü
zün 34 üncü maddesine bakarsak burada komisyon
ların yetkileri şöyle sıralanmış; diyor ki : 

«Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun 
tasarı ve tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya 
reddedebilirler, birbirleri ile ilgili gördüklerini birleş
tirerek görüşebilirler. 

Komisyonlar 86 ncı maddedeki özel hüküm ve 
Kurucu Meclis hakkındaki; 2485 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belli edi
len hususlar dışında kanun teklif edemezler, kendi
lerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşa
mazlar...» 

Şimdi Komisyonumuz, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 18 inci maddesinin değiştirilmesi Hükü
met tarafından teklif edilmediği halde, kendisi tut
muş resen bunu değiştirmiş. Kanaatimizce bu şekil
de Komisyonun kendi kendine karşısına gelen bir 
yasa tasarısını bir tarafa bırakıp da, yeni bir madde
yi ele alması, o konuda bir kanun teklif etmesi anla
mına gelir. Tüzüğümüze göre kanun teklif etmede 
ancak 10 kişilik Danışma Meclisi üyesinin teklifiyle 
mümkün olur. Kanun teklif etmenin usulleri tama
men Tüzükte belirtilmiştir. Dolayısıyla 1 inci madde 
kanaatimizce getiriliş şekliyle İçtüzüğümüze aykırı
dır. Bunun müzekeresi sırasında Yüce Kurulunuzca 
değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Sayın arkadaşlar; 
Şimdi, bütçe müzakereleri sırasında Sayın Maliye 

Bakanımız, bir düşünürün diliyle, maliyecileri devle
tin çoban köpeklerine benzetildiğini söylediler. Biz 
istiyoruz ki, Maliye Teşkilatının bu zihniyetten kur
tulması gerektiğine inanıyoruz. Bir defa siz Maliye
yi tatmin edemezsiniz, 15 bin lira veya 20 bıin lira 
maaş verdiğiniz bir kontrol elemanına nasıl milyon
luk vergi incelemesini yaptırabilirsiniz? Bu eşyanın 
tabiatına aykırıdır. 

Sayın Bakanlığımız karşımıza birtakım kanunlar 
getiriyor, diyor ki, «Ben şu Gelir Vergisini 2361 sa
yılı Kanuna veya 5374 sayılı Kanuna göre tahsil ede
miyorum; ama siz bana yeni bir kanunla yetki verir
seniz ben buna göre tahsil ederim.» Yani bizim kar-
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şımıza getirilen kanun, «Bir şeyin adı türlü müdür, 
çeşitli midir?» şeklinde böyle bir ifade değişikliğidir. 
Yoksa bizim Gelir Vergisi Kanunumuzun temel fel
sefesinde kişilerin gerçek gelirlerinin vergilendirilme
si ilkesi kabul edilmiştir .Bu 1950 yılından beri uygu
lanan gelir vergisi sistemimizin temel ilkesidir. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanlığımız kendi teşkilatını 
kuvvetlendirir, bir reorganizasyona gider, bir bilgi 
işlem merkezini kurarsa, mükelleflerin gerçek gelir
lerini vergilendirme imkânına her zaman için sahip 
olabilir. Bu yola gitmedon ister hayat standardı ol
sun, ister gider bildirimi olsun, ister götürü gider, ol
sun, ister servet beyanı olsun veya buna benzer bir
takım otökontrol sistemleriyle hiçbir zamart Maliye
mizin memleketimizdeki vergi adaletini temin etmesi 
ve gerçek vergiyi tahsil etmesi mümkün değildir. 

Şimdi alalım mevcut yasalarımızdaki maddeleri: 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumun 91 inci maddesi, 
yıllık beyannamenin şekli ve muhtevasını belirttik
ten sonra, mükelleflerin gider bildiriminde bulunma 
ilkesini getiriyor; «İşyeri dışında kalan yerler için 
ödenen kiralar,..» Bakın hayat standardındaki konu
larla mukayese edelim : «Sayfiye giderleri, özel oto
mobil vesaire kara, su, hava taşıtları ve bunların tak
ribi giderleri, hizmetçi, mürebbiye, şoför, bahçıvan 
gibi özel hizmetlerde çalıştırılanların sayısı ve bun
ların takribi giderleri, öğrenim giderleri, kati miktarı 
bilinmiyorsa takribi gideri, geçim, ısıtma, aydınlat
ma, telefon giderleri, dernek ve kulüplere ödenen ai
datlar, gerçek miktarları, gerçek miktarları bilinmi
yorsa takribi miktarları...» Bu devam edip gidiyor. 

Şimdi' Sayın Bakanlığımız elinde mevcut Yasa 
ile kendisine verilen bu imkânları kullanamıyorum, 
diyor; yani ben bu kanunlara göre mükelleflerin ger
çek giderlerini tespit edemiyorum, diyor .Bu defa 
ne getiriyor? Asgarî sisteme bağlı bir sistem getiri
yor, diyor ki; böyle asgarî bir taban olursa bunların 
giderlerini kolaylıkla yakalayacağım... Benden önce 
konuyu izah eden arkadaşlar belirttiler, bu teşkilatla 
bana göre hangi kanun gelirse gelsin, Maliyeye hangi 
yetki verilirse verilsin, Maliye Bakanlığının bu teşki
latıyla gerçek vergiyi tahsil etme [imkânı yoktur. 

Şimdi, vergiyi tahsil etmekle de mesele bitmiyor 
sayın arkadaşlar. Birtakım vergiler tahsil ediliyor da 
nereye gidiyor? 

Şimdi elimizde birtakım misaller var. Bir Keban 
Barajı misali var. Keban Barajı yapıldığı zaman tah
min edilen istimlâk bedeli neydi, gerçek istimlâk be
deli kaç liraya ulaştı? Arkasından Karakaya Barajı 
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meselesi var. Şimdi yürürlükte olan Anıayasamızm 
46 ncı maddesinde der ki; yasa kamulaştırmayı ver
gi değeri, emsal bedeli veya herhangi bir başka değer 
esas almak suretiyle yaptırabilir. Emlak Vergisi Ka
nununa ilave edilen geçici bir madde ile kamulaştır
maların vergi değeri üzerinden yapılacağı ilkesi geti
rilmiştir. 

Bizim haber aldığımıza göre, Karakaya Barajı ya
pımında istimlâk edilen vatandaşların taşınmazları 
için tahakkuk eden kamulaştırma bedeli 6 milyar ci
varında bir rakamdır. Bunun 1,5 milyar lirası öden
miş, 4,5 milyar lirası ödenmemiş veya birtakım ki
şiler daha beyanname vermemiştir. Yarın Keban Ba
rajı nedeniyle yapılan hata Karakaya Barajında da 
işlendiği takdirde, 6 milyar lira tutan kamulaştırma 
bedeli 60 milyar liraya çıkacaktır. Yani burada ne 
oluyor? Bizim idarelerimiz Devlet gelirlerini isabet
li harcamak için gerek i çabayı sarfetmiyorlar de
mektir. 

Ben Tunceli'ye gittim. Ovacık'la Hozat arasında 
bir karayolu yapılıyor. Karayoluınıun üzerinde de 
köprüler yapılmış. İnanınız sayın üyeler; köprülerin 
üzerinden hiç bir vasıta geçmemiş; fakat betonlar 
kendi kendine dökülmüş, demirler açıkta kalmış hiç 
bir vasıta da geçmiyor. Yani ne oluyor? Devletin 
parası suya atılıyor, kontrol mekanizması çalışmıyor, 
birtakım müteahhitler büyük suiistimaller yapıyor, 
vatandaşın cebinden çıkan paralar da böyle sulara 
atılmak suretiyle, hiç bir hizmete doğru cevap vere
cek şekilde harcanmayınca, siz trilyonlar da toplasa
nız, bunun harcamasını kontrol altında tutmadıktan 
sonra, Devletin bir lirasını bir lira olarak değerlen-
dirmedikten sonra neye yarayacaktır. Mesele burada
dır. 

İkincisi; Devletimizin tahakkuk eden gelirleri 
vardır. Biz Sayın Maliye Bakanımıza Bütçe görüşme
leri sırasında sorduk, dedik ki, sizin hali hazırda özel 
teşebbüste tahsil edemediğiniz gelir, Kurumlar Ver
gisi ve kaçakçılık cezalarının yekûnu ne kadardır, 
taksitlendirdiğiniz ne kadardır? Bize 7 milyar liralık 
bir rakam söylediler. 

Sayın arkadaşlar; 
Vergi kanunlarının uygulanmasında cezalara her

hangi bir gecikme zammı tahakkuk ettirilmemekte- ı 
dir; yani siz 100 milyon liralık bir kaçakçılık cezası
nı bir mükellefe tahakkuk ettirdiğiniz zaman, bunu i 
10 sene sonra da tahsil etseniz, gerçi zamanaşımına | 
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uğratmamak için birtakım işlemler yapılıyor; ama yi
ne 100 milyon lira olarak tahsil edersiniz. Şimdi, Ma
liye teşkilatımız tahsilatı da ciddiyetle yapmamakta
dır. Bu da vergi gelirlerinin zamamnda toplanmasında 
ve yerinde harcanmasında büyük kayıplara sebebi
yet vermektedir. Yani bizim, teşkilatın organize edil
mesi ve toplanan paraların yerli yerine harcanmasını 
vurgulamaktaki amacımız, evvela biz bilgimiz dahi
linde olan bir vergiyi toplayalım ve onu gerçek ihti
yaçlarımızın gerektirdiği yerlere gerekli hassasiyetle 
harcayalım diyoruz. 

Yine, Sayın Maliye Teşkilatımız sık sık vergi af
fı tasarılarını Meclislerin karşısına getirmektedir. 
Bir peşin vergi getirdiler, bir Tahsilatı Hızlandırma 
Kanunu getirdiler; şimdi görüyoruz, servet affını ge
tiriyorlar veya ona benzer birşey (daha haberimiz ol
madı), yeniden değerlendirme sistemini getiriyorlar. 

Şimdi, vatandaş niye vergi versin sayın üyeler?.. 
Bakıyor ki, Maliye Bakanlığı ikide bir af kanunu ge
tiriyor, cezaları tenzil ediyor, gerekli tahsilatı yapmı
yor; yani niye vergiyi versin?.. Vermiyor, kendisi 
harcıyor; «Maliye Bakanlığı Teşkilatı nasıl olsa be
ni affediyor benim vergim -müteaddit aralıklarla af
fediliyor...» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika müsaade 
eder misiniz efendim?.. 

Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuştur. 
Ancak, Sayın Genc'in konuşması devam etmektedir 
ve bu arada da bir önerge verilmiştir. Bu nedenle, 
Sayın Genc'in konuşmasının tamamlanmasına ve bu 
önergenin de işleme konulmasına kadar, sürenin uza
tılması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler,., («önerge ne?» sesleri) 

Yarın (Perşembe) saat 10.00'da toplanma teklifi 
vardır; bunu da sonunda oylarınıza sunacağım efen
dim. 

Müsaade ederseniz Sayın Genc'in konuşma süre
sini oylayalım, onu bilahara Genel Kurula arz ede
riz efendim. 

Sayın Genc'in konuşmasının bitimine kadar süre
nin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. .Kabul etmeyenler.. .Kabul edilmemiş
tir. 

Günlük çalışma süremiz dolmuştur... 
A. AVNİ ŞAHİN — Usul hakkında efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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A. AVNl ŞAHİN — Efendim, zatıâliniz oylama
yı «Sayın Genc'in konuşmasının bitirilmesi» şeklin
de yaptınız; bu süresiz bir oylamadır. O itibarla, bel
li bir süre verseydiniz, mesela beş dakika ile sınırla-
saydınız, bağlayabilirdi efendim. 

(«Oylandı» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, gerekli oylama yapılmış
tır. 

Değerli oylarınızla çalışma süresi bittiğinden, 
30 Aralık 1982 Perşembe günü saat 14.000'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
36 ncı BtRLEŞİM 

29 Aralık 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (1/543) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1982) 

(2) Ahmet Mehmet ULUĞBAY Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/18) (S. Sa
yısı : 263) (Dağıtma tarihi : 24.12.1982) 

(3) LeVon Ekmekjiian Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet 'Komisyonu Raporu. (3/450) (S. Sayısı : 266) 
(Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(4) 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin 2.10.1981 tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlük tarihinin Ertelenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve İktisadî İşler 
ve Malî İşler komisyonları raporları. (1/137) (S. Sa
yısı : 130, 130'a 1 inci Ek ve 130'a 2 nc'i Ek) (Da
ğıtma tarihi : 23.12.1982) 

X (5) Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhe'basma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1969 'Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/212) (S. 
Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (6) Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 Bütçe Yılı 
Kesinihesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi 'Başkanlığının 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/231) 
(S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi • 17.12.1982) 

X (7) Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Kesin-
heSafoına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol Daire
si Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Damşma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/239) (S. Sayı
sı : 247) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (8) Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı 
Kesinihesa'bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/268) (S. Sa
yısı : 248) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (9) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe 
Yılı Kösinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başikanlığı Tezkeresi ile Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/277) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (10) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe Yılı Kesinlhesabına Ait Uygunluik Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/302) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (11) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/329) 
(S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (12) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 

(Devamı arkada) 



Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/340) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

(13) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/546) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
20.12.1982) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
9 Arkadaşının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi.• (2/3) (S. Sayısı : 259) (Dağıt
ma tarihi. : 20.12.1982) 

(15) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /549) (S. Sayısı: 
267) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(16) İdarei Umumiyei Vi'layat Kanunu Muvak
katinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1982) 

(17) 'Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unva
nının Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/74) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(18) 647 .sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra

poru. (1/545) S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1982) 

(19) 5434 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Adalet komisyonları raporları. (1/547) (S. Sayısı : 
272) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(20) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(21) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday 
Öğrenciler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/77) 
(S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(22) 4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/570) (S. 
Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(23) 21.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1 576) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 25.12.1982) 

(24) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 263 

Ahmet Mehmet ULUĞBAY Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Ge
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(3 /18) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 10 Kasım 1980 
Sayı : 301-10906 

Konu : İdam cezasına hükümlü Ahmet Mehmet Ulubay 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ »BAŞKANLIĞINA 

Cemalettin Çiftçi ile Fikri Tokgöz'U ayrı ayrı tarihlerde paralarına tamahen öldürmek ve izinsiz silah ta-
sumak suçlanndan sanık İsparta İli Yayla Mah. Hane 131 Cilt 712 Sahife 30*da kayıtlı Osman oğlu Zefcha'-
dan olma 21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğbay)'m T. C. K.'nun 450/7 inci maddesi uyarınca 
ötün» cezası ile mahkûmiyetine dair İsparta Ağır Ceza Mahkemesince verilen Hüküm* Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesince tasdik edildiğinden yapılacak diğer (işlemler içlin Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet 
Bakanlığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin tasdik ilamı, konu 
hakkındaki Adalet Bakanlığı yazısının sureti ile birlikte 4.12.1975 günlü 5/4-7371 sayıh yazımızla Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 30 Hizaran 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/18 
Karar No. : 63 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cemalettin Çiftçi'yi 15.10.1973, Fikri Tokgöz'ü 16.2,1974 ıtarihlerinde paralarına tamaen öldürmek ve izin
siz memnu siliah taşım'alk suçlarından sanık İsparta (ilinin Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 7/2 ve Sayfa 38'de 
kayıtlı Osman oğlu Zeü'ha'dan olma 21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ullüğbay'ın Cemıaietfcin Çiftçi'yi öl
dürtmekten Türk Ceza Kanununun 450/7 ve 1803 sayılı Af Kanununun l/B maddelerine istinaden 30 yıl ağır 
hapis cezasına ve Fikri Tökgöz'ü öldürmekten yine Türk Ceza Kanununun 450/7 maddesine göre idam 
cezası ile mahkûmiyetine ve 613-6 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine muhalefetten hir yıl hapis ve 500 lira 
ağır para cezası ile cezalandırılmasına daür İsparta Ağır Ceza Mahkemesinin 4.2.1975 günlü Esas 1974/68, 
Karar 1975/16 sayılı hükmü Yargıtay Birinci Ceza Dairesiniin 21.10.1975 gün, Esas 1975/975, Karar 1975/3372 
sayılı âlamıyla onanmak suretiyle kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya Başbakanlığın 14.12.1975 gün, 
5/4-7371 sayılı Tezkeresine ekli olanak Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş, 12 Eylül 1980 tarihine kadar 
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dosya görüşülemediğinden ve belirlenen tarihte Türkiye Büyük Millet Medisimkı feshedilmesi üzerine Başba
kanlığın 10 Kasım 1980 gün ve 301/10906 sayılı yazısıyla Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığıma intikal et
tirilmiş ve bilahara 2485 sayılı Kanunla kurulan Danışma Metisinin çalışmaya baş'lamasından sonra İçtü
züğün 86 ncı maddesi gereğince Adalet Komisyonuna havale olunan dosya Adalet Bakanlığı temsilcisinin 
katılmasıyla yapılan toplantıda incelenip görüşüldü. 

Sanık Ahmet Mehmet Uluğbay'ın kumara düşkün olduğu, evdeki birtakımı analların satışından elde edilen 
paraları 'kumarda 'kaybetmiş olmasından dolayı borçlandığı ve para sıkıntısına düştüğü 15.10.1973 günü 
23 AK 550 plaka sayılı Murat mıarka taksi otomobiliyle çalışmak üzere evinden çıkan öldürülen Cemalettin 
Çiftçi'nim akşamdan sonra aralarındaki anlaşma gereğince sanığı otomobiline alarak İsparta'dan Dinar istika
metine hareket ettikleri ve bir süre gittikten sonra öldürülen şoförde para olduğuna kani bulunan sanığın 
bir fırsatını bularak 7,65 mm. çapındaki 691686 numaralı Brovnig mıarka tabancasını çekerek ona ateş ettiği 
çıkan kurşunun sağ kulak kepçesini delerek kafasından yaraladığı şoför Cemalettin Çiftçi'nin almış olduğu 
bu yaranın etkisiyle beyin harabiyetinden öldüğü, bilahara sanığın öldürdüğü şoförün ceplerimi karıştırarak 
bulabildiği, miktarı bilinmeyen parasını aldığı ve hatta bozuk paranın arabanın içine düştüğü, ölüyü bagaja 
kilitledikten sonra otomobili söğüt ağaçları arasına bırakarak otomobilin kontak, ve kapı bagaj anahtarla
rını alarak olay yeninden uzaklaşıp izlini kaybettiği, 

10.2.1974 tarihinde 'de 9 mim. çaplı 93084 numaralı valiter nıaırka bir tabancayı kasaba dışında izinsiz ta
şıdığı ve bununla müteaddit el maskûn olmayan mahalde ateş ettiği, 

Bu alaydan bir süre sonra sanığın 16.2.1974 günü otomobil tamirciliği yapan ve" eskiden beri arkadaşı 
olan Fikri Tokgöz'ün atölyesine giderek kendisine 'ait bulunan motosikletini tamir ettirmek üzere ona bı
raktığı ve tamir ettirip geri aldığı, 'aynı gün' adı geçen'Fikri Tokgöz'ün ayakkabı tamircisi akrabası olan 
Tevfi'k Akdemir'in dükkânına gittiği, ayakkabilarını alarak borcunu ödemek üzere bir cebinden 5 - 10 li
ralıkları d'ğer cebinden deste ile 500 liralıkları çıkardığı bu sırada da aynı dükkânda bulunan sanığın öl
dürülen Fikri'de çokça para 'bulunduğunu görüp anladığı, 'ayrıca o gün 'akşam üzeri Fikri'nim evine gidip el
bise değiştirdiği evindeki 10 altın bilezik parasını otomobil almak için karısından 'aldığı, sanığın arkadaşı Fikri'yi 
kent lokantasına misafir ederek gece yeyip içtikleri bu sırada Fikri'nin Antalya'ya giderek Skoda marka ara
ba almak istediğini söylediği, Filkri'nin bu özel durumunu anlayan sanığın onu hemen otomobil atarak hu
susunda ikna ederek motosikletinin arkasına bindirip gece" saat 22.0(0 şuralarında lokanta önünden hareket 
ettikleri şehirden çıkarak gece Yakaören Köyü yoluna geldikleri zaman bir kolayını bularak yine 691686 nu
maralı 7,65 mm. çaplı Brovnig marka tabancasını çekerek ateş ettiği çıkan kurşunun başın oksipital bölge
sine saplandığı bir boş kovanın orada bulunduğu Fdlkri'niin alimış olduğu bu yaranın etkisiyle beyin harabiye
tinden öldüğü ve bundan sonra sanığın öldürdü Şü m'PİVtulün ceplerinin astarının dışarıda- bulunduğu ve cese
din etrafında bozuk paraların saçılmış olduğu, Fikri'nin üzerinde mevcut bulunan paralarını alarak ımotorsikle-
tine binip olay yerinden uzaklaştığı, 

Ertesi günü sanığın cesedin kaldırıldığı hastaneye ajeld'ği cenaze törenine katıldığı, karakola gelip size 
yardıımıım dokunabilir mi? Sözlerini sarfettiği hareketlerimden, sarfettiği sözlerden şüphe edilerek zabıtaca 
üzerinde yapılan aramada üzerinde (Zülfü Saka) yazılı bir maskota bağlı olarak otomobil anahtarlarının bu
lunması üzerinle bu anahtarların 1'6.10.1973 tarihinde öldürülen Cemalettiın'im taksi otomobiline ait olabile
ceği şüphesi üzerimde durularak kardeşi Ceımalettin'de bulunan (23 AK 550)) plaka numaralı otomobil getirt
tirerek yapılan uygulamada 22.2.1974 günlü bilirkişi raporuna göre 'gerek kontak ve gerekse kapı ve bagaj 
anahtarlıarının bu otomobile uyduğu söz konusu amahtahlarım orijinal olduğu, 'bu arabanın şoför mahallinde 
'bulunan 7,65 mm. çaplı boş kovan ile Fikri Tokgöz'ün öldürüldüğü yerde bulunan bir adet kovan otopside 
Filkri'nin başından çıkarılan mermi gömleğinin sanığın annesi tarafından saklandığı yerden alınıp ve tanık 
Ali Telli aracılığı ile zabıtaya teslim edilen sanığa ait bulunan iki tabancadan 691686 numaralı 7,65 mm. 
çapındaki Brovnig marka tabanca ile atılmış olduğu ve sanığın 10.2.1974 tarihinde kasaba dışında meskûn 
olmayan yerde attığı mermi kovanlarının diğer 9 imim. çapındaki tabancasına uyduğu 3.6.1974 günlü ekspertiz 
raporunda tespit edildiği, sanığın cebinde bulunan maktul Cemalettin Çiftçi'hıin arabasının kontak ve kapı 
bagaj anahtarlarının takıl! bulunduğu Üzerinde Zülfi Saika yazılı maskotun Zülfi Saika 'tarafından, öldürül
mesinden önce maktul Cemalettin Çiftçi'ye verilmiş olduğu, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 263) 
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Dosyadaki tutanaklar 'İle ölülerin muayenelerini haVi zabıt varakalarından vesaik evrak 'ile duruşma zabıt
namelerinden, tanık beyanlarından, İsparta Ağır Ceza Mahkemesinin ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
kesinleşmiş ulamlarından andiaşılimuş ve (ilamlarda münakaşa ve Ikabul edildiği giıbl sanığın 15.10.973 tarihinde 
parasına tamam Oemıatettin Çifitçi'yi öMüırdüğünden dolayı Türk Ceza Kanununun 450/7 ve 1803 sayılı 
Af Kanununun l/B maddesine göre 30 sene ağır hapis cezasına, 1*6.2.1974 tarihinde Pilkri Tokgöz'ü yine 
parasına tamahen öldürmekten dolayı Türk Ceza Kanununun 450/7 mdi maddesine göre (idam cezası ile 
mahkûmiyetine ve üziinsiz ateşli silah bulundurmak suçundan dolayı da 6136 sayılı Kanunun 13 üncü mad
desinle göre 'biır yıl hapis ve 500 lira ağır para cezası ile oezalanıdırıltmasına sanığın cezalarından başkaca 
kanunî ve takdiri sebeplerle indirme yapılmasına yer olmadığına İsparta Ağır Ceza Mahkemesince 4.2.1975 
gününde Esas 1974/68, Karar 1975/16 sayılı liılaımıyla oybirliği (itle karar verildiği ve Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesince de bu mahkûmiyet hükmünün 21.10.1975 ıtarihinde oybirliği ile onanmak suretiyle kesinleştiği 
anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki açılküamalar karşısında hükümlü Ahmet Mehmet öluğbay hakkındaki idam cezasının yerine 
getirilmemesinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 64 ve Da
nışma Meclisi İçtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Ahmet Mehmet Uluğbay hakkındaki ödüm 
cezasının yerine getirilmesine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile ka
rar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAYAZIT 
Başkan 

(Bulunmadı) 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

(Çekimserlik gerekçem saklıdır.) 

Necip BİLGE 
Üye 

(Bulunmadı) 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

(Bulunmadı) 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

(Bulunmadı) 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettın YARKIN 
Üye 

(Muhalifim. Gerekçe eklidir.) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 263) 
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ÇEKİMSERLİK OY GEREKEÇESl 

Anayasamızın yürürlükteki 11 inci ve 14/4 maddesine rağmen,* 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk Kanunlarını uygula

maktan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerek
mektedir. 

Ancak, Anayasanın 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in

fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, dava 
dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yefine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siya sal-vicdanî bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle göz önünde bulundurulması ge
rekir : 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm ce
zasının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. Ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile suç
lunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası 
mahkûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp- bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ce
zadır. Ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. 
Meselâ şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 

4. Ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar. Ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun istenmesinden çok sonra 
son verilmesi nedeniyle, maişeri vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen za
man süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını 
yerine getirmekte yarar yoktur. 

5. ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yeri
ne getirmeme hususunda kanun ısdar edemez Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşu
mu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Baş
bakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Ko
misyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz 
imkansızlaşır. Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben in
faz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaati
ni belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bu
nun gibi «Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu 
kullanırım, hata varsa günahını Hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hük
mün yerine getirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tâbi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbiri
ne karıştırarak vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi ye
rine getirmek imkânı da yoktur. 

Yukarıdaki arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasa
nın 64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisin
den beklenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir : Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu 
ele geçer geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun ısdarı gerekir. 
Suçlunun ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî-içtimaî 
fayda yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa par
çalasın, ele geçirilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yeri
ne getirilir. Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdir-
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de, artık vahşi hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. öldürülmesinde hiçbir 
fayda yoktur. Tutsak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile 
izah edilebilir. İntikam ise Devlet olma ile bağdaşmaz. 

ölüm' cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti
rilmesinde içtimaî siyasî-ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylül'den bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu nok
taya ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bu günkü infazlar için ay
nı faydanın bulunduğu söylenemez. 12 Eylül'den çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanla
rın bu cezalarının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla ba§-
başa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi hu
susunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü say
gılarımla arz ederim 1.7.1982 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi Adalet 
Komisyonu Üyesi 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. Önce, karara muhalif kalmamın, hakkında idam cezası verilen kişiyle ve olayla hiçbir ilgisi yoktur. 
2. Çok uzun bir süredenberi fikir yönünden ve ilke olarak, ölüm cezalarının hep karşısında oldum. Ya

ni bir kanunla öldürme kararı verilmesini kabul edememişimdir. Ancak pozitif hukukumuzda bu cezaya 
yer verildiğine göre, yargı olarak yapılacak bir şey elbetteki yoktur. 

Diğer yandan yine fikir olarak, ölüm cezasımn en müessir bir ceza olduğu da bana göre kesin değildir. 
Belkide en müessir ceza, bir anda infaz edilip biten bir ceza değil, çektirilen cezadır. Bu nedenledir ki, 1950 
yılından beri sık sık çıkarılan af kanunları, cezaların çektirilmesini engelleyerek müessiriyetini kaybettirmiş
tir, 

Anayasamızın 64 üncü maddesinde, «.... mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getiril
mesine karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir.» hükmü yer almıştır. Bu hükme gö
re yasama görevi yapan meclislerin ölüm cezasının yerine getirilmesine olduğu gibi, bu cezanın yerine getiril
memesine karar verme de yetkileri içindedir. Benim oyum,'yerine getirilmemesi yönündedir. 

Böylece, infaz edilmeyecek bir ölüm cezası sonunda, hakkında idam1 kararı verilenin, idam hükümlüsü 
olarak ömür boyu cezaevinde kalmasının daha müessir bir ceza olacağını düşünmekteyim. 

Arz ederim. 
1 . 7 . 1982 

Şarefettin YARK1N 
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Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/18 
Karar No. : 6 

Adalet Komisyonu Raporu 
— II — 

22 Ekim 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ahmet Mehmet (Uluğbay) Ulubay Hakkındaki Ölüm, Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi, 14 Ekim 1982 gün ve 06-2634 sayılı yazınız gereğince Komisyonumuzun 21 Ekim 1982 günlü 2 nci 
Birleşiminde görüşülerek adı geçen tezkere hakkında eski komisyonca düzenlenen 30.6.1982 gün ve Esas No. 
3/18, Karar No. 63 sayılı rapor ve metin Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Bulunmadı. . 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üya 

Bulunmadı. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunmadı. 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı* 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

imzada bulunmadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halit GELENDOST 
Üye 

Bulunmadı. 

Ömer Adnan OREL 
Üya 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkındaki ÖMim Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 21.10.1975 tarih ve 1975/975 Esas, 1975/3372 Karar sa
yılı ilamı ile kesinleşen, İsparta Ağır Ceza Mahkemesinin 4.2.1975 tarih ve 1974/68 Esas, 1975/16 Karar sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/7 nci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, 
İsparta ili, Merkez ilçesi, Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 7/2, Sahife 38'de nüfusa kayıtlı Osman oğlu, Ze-
liha'dan olma 21.3.1942 doğumlu, Ahmet Mehmet Uluğbay hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür-
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 266 

Levon Ekmekjian Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/450) 

TC 
Başbakanlık 

.Personel Genel Müdürlüğü 12 Ekim 1982 
Sayı : 19-301-W40 

Konu : Ölüm Cezası. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakimîyefinde bulunan topraklardan bir kısımnt, Devlet İdaresinden ayır
mak amacı Ue eylem yapmak sucundan, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 numaralı Askeri Mahkemesinin 
7.9.1932 gün ve 1982/296-282 esas ve karar sayılı hükmü ile ölüm cezasına mahkûm edilen ve bu cezası, 
Askeri Yargıtay 1 inci Daimuıun 6.10.1982 gün ve 1982/650-627 esas - karar sayılı ilama Ue onanan, 
Kvork oğlu, Efânya'dan 1958 yılında obua, Lübnan uyruklu Bourj Hamaud Kasabası, Trakfcam nüfusuna ka
yıtlı Levon EKMEKJÎAN hakkındaki dava dosyası ve Millî Savunma Bakanlığının 11,10.1982 gün ve 
1982/3666-5-K/41 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 12 Kasım 1982 
Esas No. : 3/450 
Karar No. : 15 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyetinde bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak amacıy
la 7.8.1982 günü saat 16.15 sıralarında Ankara Esenboğa Hava Alanı terminal binasında silahlı ve bombalı 
baskın düzenleyerek 9 kişinin öldürülmesi ve 78 kişinin yaralanması eylemini yapmak suçundan sanik Kvork 
oğlu, Efimya'dan olma 1958 doğumlu, Lübnan uyruklu, Bourj Hamaud Kasabası Trakkam nüfusunda ka
yıttı, (Sahte 'kimlik hüviyeti Samir Süleyman YUSUF) (Örgütte kullandığı kod ad» Abou Raşit) iyi derece
de arapça, ermenice, türkçe ve derdini anlatacak kadar ingilizce bilir, orta derecede tahsilli ermeni asıllı Le
von EKMEKJtAN'ın hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesi gereğince ölüm cezasj ile 
mahkûmiyetine dair Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askerî Mahkemesinin oybirliği ile verdi
ği Evrak 1982/648, Esas 1982/296, Karar 1982/282 sayılı 7.9.1982 tarihli hüküm, Askerî Yargıtay -Birinci 
Dairesince 6.10.1982 gün ve 1982/650 Esas, 1982/627 Karar sayılı ilamıyla oybirliği ile onartarak kesinleşmiş 
bulunduğundan Başbakanlığın 301-12740 sayılı, 12 ELkim 1982 tarihli tezkeresine ekli olarak 12.10.1982 tarihin
de Komisyonumuza havale edilen dosya, Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla yapılan toplantıda 
tetkik ve müzakere olunmuştur. 
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Mahkeme ve Yargıtay ilamlarında yazılı olduğu üzere, merkezi, Lübnan'ın Beyrut şehrinde bulunan 20 Ocak 
1975 tarihinde kurulan Marksist - Leninist bir görüşe sahip bulunan Türkiye ve müttefiklerini can düşmanı sa
yan ermeni davasını ancak silahlı mücadele ile çözebileceği görüşünü savunan Ermenistanın Kurtuluşu için 
Ermeni Gizli Ordusu (EKtEGO) ASALA örgütü mensubu ve Lübnan uyruklu sanık Levon EKMEKJÎAN 
ile arkadaşı Zohrap SERKÎSYAN örgüt yöneticileri tarafından verilen talimat gereğince sahte olarak dü
zenlenen pasaportlarla Türkiye'ye girip 7.8.1982 günü saat 16.15 sıralarında Esenboğa Hava Alanının yolcu 
salonunda ve lokantasında bulunan kalabalığa karşı el bombalan atarak ve silahlarla ateş ederek taarruzda bu
lundukları, yolculardan ve görevlilerden 9 kişiyi öldürüp 78 kişiyide yaraladıkları ve sanığın arkadaşı Zoh-
rap SERKlSYAN'ında bu silahlı çatışmada öldüğü bu suretle sanık Levon EKMEKJÎAN'ın fiili, ASALA 
adı ile tanınan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî, tarihî ve tabiî sınırları içindeki ülkesinin bir kısmı 
üzerinde bir (Ermenistan) Devleti kurmayı amaçlayan silahlı propaganda, katliam ve cinayet planlarının bir 
parçasım işlediği sabit görülerek hakkında. Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesinin uygulanması suretiyle 
ölüm cezası ile mahkûmiyetine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar muvacehesinde hükümlü hakkında verilen ölüm cezasının yerine getirilmemesinde 
kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 87 ve Danışma Meclisi İç
tüzüğünün 86 ncı maddesi gereğince hazırlanan Levon EKMEKJÎAN hakkındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine dair ilişikteki kanun tasarısı Damşma Meclisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere tanzim edilen işbu rapor saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT M. Fevzi UYGUNER Enis MURATOĞLU 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Serda KURTOĞLU Yavuz ALTOP İbrahim BARANGİL 
Kâtip Üye Üye 

Bulunmadı. 
Necip BİLGE Halil ERTEM Halil. GELENDOST 

Üye Üye Üye 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK Beşir HAMİTOĞULLARI Ömer Adnan OREL 

Üye Üye Üye 
Turgut YEĞENAĞA 

Üye 
Bulunmadı. 

12 Kasım 1982 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Levon EKMEKJÎAN Hakkında Ölüm Cezası mıı Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —• Askerî Yargıtay Birinci Dairesinin 6.10.1982 tarih ve 1982/650 Esas, 1982/627 Karar sa
yılı ilamıyla kesinleşen Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askerî Mahkemesinin 7.9.1982 tarih 
ve 1982/648 Evrak, 1982/296 Esas, 1982/282 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 125 inci madde
si uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan Lübnan uyruklu, Bourj Hamaud Kasabası Trakkam 
nüfusunda kayıtlı, Kvork oğlu, Efimya'dan olma 1958 doğumlu Levon EKMEKJİAN hakkındaki ölüm ce
zası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİ (S. Sayısı : 276) 

31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3 . 6 . 1949 
Gün ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1/576) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 14 Aralık 1982 
Başkanlığı 

Sayı: K. K T. D. 18/101 - 1374/07305 

DANIŞMA MEOIİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7 . 12 . 1982 tarihinde karar
laştırılan «31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayıh Gelir Vergisi Kanunu ile 3 , 6 . 1949 Gün ve 5422 Sayıh Ku
rumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederimg 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

31 . 12 . 1960 GÜN VE 193 SAYILI GELİR VERGİSt KANUNU İLE 3 . 6 . 1949 GÜN VE 5422 
SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KA

NUN TASARISI VE GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kuramlar Vergisi Kanununda son iki yıl 
içinde çeşitli Kanunlarla değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. 

Ancak, değişikliklerden bu yana geçen dönem içinde bir kısım vergi kanunlarında yapılan değişikliklere 
paralel olarak yeni teknik düzenlemelerin yapılması gerektiği gibi, bu dönem içinde uygulamanın ortaya 
çıkardığı ihtiyaçlarında giderilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Bu nedenlerle, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklik yapan «31 . 12 . 1960 gün ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3 . 6 . 1949 gün ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklk 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» hazırlanmış bulunmaktadır. 
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31 . 12 . 1960 GÜN VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE 3 . 6 . 1949 GÜN VE 5422 
SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KA

NUN TASARISI MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen hâsılata uygu
lanan 40 000 liralık istisna, günün koşullarına uygun olarak 120 000 liraya yükseltilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendi değiştirile
rek, fiilî yemek ve yatmak giderleri karşılığı yapılan ödemelerin harcırah gündeliğinin mukayesesinde dik
kate alınmaması esası getirilmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile, gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde eşin ücretine 1/2 oranında uygulanan 
özel indirim tutarının tam olarak uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 4. — Bu madde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenen vergilerin, ticarî kazan
cın tespitinde gider olarak indirileceği hususuna açıklık getirmek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Bu madde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenen vergilerin serbest mes
lek kazancının tespitinde gider olarak indirileceği hususuna açıklık getirmek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Bu madde ile, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilme
sine ilişkin 2361 sayılı Kanunla getirilen vergilendirme esasları değiştirilerek, menkul kıymetlerin iktisap ta
rihinden itibaren bir yıl içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağlanan kazancın 100 000 lira
yı aşan kısmının değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi, menkul kıymetin iktisap tarihinden itibaren 
bir yıl geçtikten sonra elden çıkarılmasından sağlanan kazançların ise, vergilendirilmemesi öngörülmektedir. 

Madde 7. — Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdî işletmenin, sermaye şirketine devrolun-
ması veya kollektif ve adi komandit şirketlerin sermaye şirketine dönüşmesi halinde değer artışı kazancının 
hesaplanmayacağı ve vergilendirilme yapılmayacağına ilişkin yürürlükteki 81 inci madde hükmünün Ticaret 
Kanunu hükümlerine paralel olmaması nedeniyle bu maddeden beklenen fayda sağlanamadığından anılan 
madde yeniden düzenlenmektedir. 

Yeni düzenleme ile, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdî işletmenin sermaye şirketine dev-
rolunmasında veya kollektif ve adi komandit şirketlerin.sermaye şirketlerine dönüşmesi halinde devir bilan
çosunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre değerlendirilmesine imkân tanınması ve değerlemeden do
ğan farkın, vergilendirilmemesi suretiyle maddeye işlerlik kazandırılmıştır. 

Madde 8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin (a) fıkrasında yapılan değişiklikle 
gelirin, sadece bir işverenden elde edilen ücret ile tamamı tevkif yolu ile vergilendirilmiş bulunan ve gay-
risafi tutarları toplamı üç milyon lirayı aşmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından veya götürü 
usulde tespit edilen ticarî ve meslekî kazançlardan yahut bunların bir kaçından ibaret olması durumunda 
gelirlerin beyan edilmesini; birden fazla işverenden ücret alınması ve ücretlerin tutarları toplamının üç mil
yon lirayı aşması halinde ise, gelirlerin beyan edilmesini sağlayacak şekilde anılan fıkra yeniden düzenlen
miştir. Diğer taraftan, 2574 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu eklenen ve vergisi tevkif suretiyle 
ödenmiş mevduat ve tahvilat faizleriyle faizsiz olarak verilen kredilere karşılık alınan kâr paylarının ihtiya
rî toplama ve beyanla ilgili üç milyon liralık haddin hesabında dikkate alınamayacağı ile ilgili anılan fık
ranın iki numaralı bendinde yer alan parantez içi hüküm bent kapsamından çıkarılmıştır. 

Madde 9. — 87 nci maddenin özünde değişiklik yapılmamakla birlikte, 86 ncı maddenin (a) fıkrasında 
yapılan değişikliğe paralel olarak, madde yeniden düzenlenmekte, diğer taraftan 2574 sayılı Kanunla mad
deye eklenen ve hiçbir şarta bağlı olmaksızın vergisi tevkif suretiyle ödenmiş mevduat ve tahvilat faizleriyle 
faizsiz olarak verilen kredilere karşılık alınan kâr paylarının beyanını ihtiyarî kılan hüküm madde metnin
den çıkarılmıştır. 

Madde 10. — Bu madde ile, kurumların dağıtılabilir kârlarının bulunmaması halinde, elde ettikleri ver
giden istisna edilmiş menkul kıymetlere ilişkin faiz, temettü ve ikramiyeler dolayısıyla vergi ödemek duru
munda kalmamalarını sağlamak amacıyla, söz konusu kazançların dağıtılmaması halinde tevkifata tabi olma
yacağı hükme bağlanmaktadır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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Bu madde ile ayrıca, 94 üncü maddenin 9 numaralı bendine eklenen parantez içi hüküm ile, tahvilat faiz
lerinin tam mükellef kurumlara ödenmesi halinde de; tevkifat yapılması esası getirilmektedir. 

Madde 11. — Bu madde ile, bankaların vadeli mevduata, şirketlerin de ihraç ettikleri tahvillere ilişkin olup, 
vadesi gelmediği halde dönem kâr ve zararının saptanmasını temin için gider kaydettikleri faizlerden tevkifat 
yapılmamasını sağlamak amacıyla 96 ncı maddenin birinci fıkrası değiştirilmektedir. 

Madde 12. — Bu madde ile, Kanunun Özünde bir değişiklik yapılmamakla birlikte, mevduat faizlerinden 
kesilecek vergilerin bildirilmesi ile ilgili olarak maddede yer alan ve normal süre dışında tanınan ek bir aylık 
sürenin sadece yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesine ve 
ödenmesine ilişkin olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Diğer taraftan, daha önce 94 üncü madde uyarınca yapılacak tevkifatlarla ilgili muhtasar beyannamelerin 
üç ayda bir verebilme hakkı sadece çalıştırdıkları hizmet erbabı ona kadar olan işverenlere tanınmışken, 
vergi dairesinin iş yükünü azaltmak ve çalıştırdıkları hizmet erbabı yirmiden az olan işverenlerle vergi dai
resini sık sık karşı karşıya getirmemek amacıyla, çalıştırdıkları hizmet erbabı yirmiden az olanların üç ayda 
bir muhtasar beyanname verebilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bu beyannamelerin hangi aylarda verileceği açıkça 
gösterilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile, Kanunun 111 inci maddesinin (A) bendinde yer alan «perakende satış» ibare
sine açıklık getirilmektedir. 

Diğer taraftan, ortalama kâr haddi esasının uygulanması ile ilgili 111 inci maddede 2361 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklik sonucu hizmet işletmeleri ve her nevi taşıma işleri yapanların beyan ettikleri gayrisafi 
hâsılat, bu mükellefler için takdir komisyonları tarafından takdir edilmiş asgarî gayrisafi hâsılatla mukayese 
edilmek ve bildirdikleri giderlerde dikkate alınmak suretiyle aradaki fark üzerinden ikmalea tarhiyat yapıl
ması esası getirilmişti. Ancak, iş nevi itibariyle asgarî gayrisafi hâsılatın tespitinin imkânsızlığı halinde kont
rolün firma bazında yapılmasının uygun alacağı düşünülerek hizmet işletmeleri ve her nevi taşıma işi yapan
ların beyan ettikleri gayrisafi hâsılatın inceleme elemanlarınca tespit edilecek gayrisafi hâsılat ile mukayese 
edilmesi ve bildirdikleri giderlerde dikkate alınmak suretiyle aradaki fark üzerinden kusur cezalı tarhiyat ya-
pıümaısı öngörülmıekıtedirT 

Madde 14. — Bu madde ile, malî yılın 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerinde değişik
lik yapan 2493 sayılı Kanunla takvim yılı olarak değiştirilmesi sonucu bütçe gelirlerinin malî yıl içinde den
geli bir şekilde dağılımını sağlamak amacıyla gelir vergisi taksit ödeme zamanları yeniden düzenlenmekte
dir. Ayrıca 2454 sayılı Kanunla 117 nci maddeye eklenen ve gelir vergisi ile peşin ödeme taksitlerini vade
sinden önceki taksit süresi içinde veya ödeme süresinin ilk 15 günü içinde ödeyen mükelleflere vergilerini 

v indirimli olarak ödeme yapma hakkını veren hüküm, geçen süre içinde pratik bir yarar sağlamadığı gibi vergi 
daıiıreîerinAn dş yükünü de artırdığından, madde metininden çıkarılmıştır. 

Madde 15. — Bu madde ile, Kanuna 2361 sayılı Kanunla eklenen ve gerçek usulde gelir vergisine tabi 
ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edil
mek üzere getirilen peşin ödeme esası, bugüne kadar geçen süre içerisinde beklenen vergi emniyeti ve fişkal 
amacı yeterince sağlayamadığından, peşin Ödemeye ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmış ve madde «hayat 
standardı esası» başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. 

Bilindiği gibi, mevcut belge düzeninin tam olarak uygulanamadığı alanlarda gerçek gelire yaklaşmak ama
cıyla gelirle servet ve gider ilişkisini düzenleyen müesseselere gelir vergisi sisteminde «otokontrol müessese
leri» veya «otokontrol araçları» denilmekte ve mevcut Gelir Vergisi Kanunumuzda bunlardan «ortalama kâr 
haddi ve asgarî gayrisafi hâsılat esası», «asgarî ziraî kazanç», «gider» ve «servet beyanı» esasları yer al
maktadır. 

Bu madde ile, otokontrol araçlarına benzer bir müessese olarak «hayat standardı esası» adı altında yeni bir 
otokontrol aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntem gerçek usulde gelir vergisine tabi bulunan ticarî, ziraî 
ve meslekî kazanç sahiplerini kapsamaktadır. Söz konusu kişilerin, elde ettikleri gelirlerin asgarî ücret dü
zeyindin altoda kalamayağı varsayımına dayanan bu yöntem, hayat standardı göstergelerinin de nazara alın
ması suretiyle yaşam, düzeyi, beyan edilen gelirin sağlayabileceğinin çok üstünde olan mükelleflerin gerçek ge
lirlerine vergi incelemeleri dışında da yaklaşılabilmesi imkânı sağlanmış olmaktadır. 
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Şu kadar ki bu müessese geçmiş yıl zararlarının mahsubunu engellemediği gibi beyan dönemine ilişkin zara
rın da kaldırılması anlamım taşımamaktadır. 

Madde 16. — Bu madde ile, kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratların dağıtılmaması halinde 
yapılacak gelir vergisi tevkifatının ödenmesinde kolaylık sağlamak amacıyla tevkif edilen verginin üç eşit 
taksitte ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 17. — Bu madde ile, 2574 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen ve aynı Kanu
nun 13, 18, 46, 47, 48 ve 53 üncü maddelerinde yer alan maktu hadleri ve miktarları % 100'e kadar artırma hu
susunda Bakanlar Kuruluna yetki veren mükerrer 123 üncü maddenin kapsamı genişletilerek 17 ve 21 inci madde
lerdeki maktu miktarlarında artırılması sağlanmaktadır. 

Madde 18. — Bu madde ile geçici 12 nci maddenin (B) bendinde değişiklik yapılarak, 1598 sayılı Malî 
Denge Vergisi Kanununun 1.1.1983 tarihinden itibaren kaldırılması dolayısıyla 1983 yılında % 1 olarak uy
gulanması gereken Malî Denge Vergisinin alınmasını sağlamak amacıyla, 1983 takvim yılı gelirlerine uygu
lanması gereken gelir vergisi tarifesindeki nispetler % 1 oranında artırılmış bulunmaktadır. 

Madde 19. — Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinin 11 numaralı 
fıkrasında yapılan değişiklikle, sadece Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeyi amaçlayan ve Bakanlar Kuru
lu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara sermayeye iştirak nispetinde ödenecek kâr paylarının kurum
lar vergisinden istisna edilmesi sağlanmış olup, diğer vakıflara ödenecek kâr payları vergi kapsamına alın
mıştır. 

Madde 20. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine 9 numaralı bent hükmü 
eklenmiştir. 

İhraç edilen menkûl kıymetlerin aracı kuruluşlar eliyle satışında, kanunî hadlerin altında vaki satışların 
kayıtlarda aracı kuruluşlara ödenen komisyon olarak gösterildiği müşahade edildiğinden, bu gibi işlemlerin 
önlenmesi ve sermaye piyasasında menkûl kıymet satışlarında görülen farklı uygulamaların giderilmesi ama
cıyla kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak üzere, menkûl 
kıymetlerin nominal değerinin altında satışından doğan farklar ile komisyonlar ve benzeri adlarla yapılan öde
melerin kurumlar vergisi matrahının tespitinde hâsılattan gider olarak indirilmemesi esası getirilmektedir. 

Madde 21. — <Bu madde ile yapılan değişiklikle, gayrimenkul sermaye iratlarında tevkifat oranı, tevkif 
yoluyla vergilendirilen mükelleflerin vergi yükünün beyannameli mükelleflerin vergi yüküne yaklaştınlması 
ve vergi adaletinin sağlanması amacıyla, % 30 olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca (bb) bendine eklenen parantez içi hükmü ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 7 ve 8 
numaralı bentleri uyarınca vergi tevkifatına tabi tutulan kazançlardan, bu madde hükmüne göre ayrıca ku
rumlar vergisi tevkifatı yapılmayacağı konusunda maddeye açıklık getirilmiştir. 

Madde 22. — Bu madde ile, malî yılın 1050 sayılı Muhasebeî Umumîye Kanunu hükümlerinde değişik
lik yapan 2493 sayılı Kanunla takvim yılı olarak değiştirilmesi sonucu bütçe gelirlerinin malî yıl içinde den
geli bir şekilde dağılımını sağlamak amacıyla kurumlar vergisi taksit ödeme zamanları yeniden düzenlenmek
tedir. 

Madde 23. — Maddenin (a) fıkrası ile, daha önce 2572 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılması 1.1.1984 
tarihine bırakılan 1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanunu ile bu kanunda ek ve değişiklik yapan kanun hü
kümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür. 

Maddenin (b) fıkrası ile de, mükerrer 80 inci madde de yapılan değişiklik sonucu menkûl kıymetlerin 
iktisap tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra elden çıkarılmasından sağlanan kazançların vergilendirilme-
mesi öngörüldüğünden, mükerrer 81 inci maddenin 3 üncü bendinde yer alan ve menkûl kıymetlerin iktisap 
tarihinden sonra elden çıkarılması halinde vergiye tabi safi değer artışı kazancının tespitine ilişkin hüküm 
madde metninden çıkarılmıştır. 

Geçici Madde 1. •— Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 21 inci maddesi hükmünün 1982 
takvim yılına ilişkin olup 1983 Mart ayında beyan edilecek gelirler hakkında uygulanmayacağı hususuna açık
lık getirilmektedir. 
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Geçici Madde 2. — Bu düzenleme ile toplama yapılmayan haller ve ihtiyarî toplamaya ilişkin Gelir Ver
gisi Kanununun 86 ve 87 nci maddelerinde yapılan değişikliklerin, 1982 takvim yılı kazançlarına da uygu
lanması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 3. — Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 9 numaralı bendinde yer alan ve tam 
mükellef kurumlarca elde edilecek tahvilat faizlerinden vergi tevkif atı yapılmasını düzenleyen hüküm 1.1.1983 
tarihinden sonra ihraç olunacak tahviller hakkında uygulanması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile, 1.1.1983 tarihinden önce gider yazılmak suretiyle hesaben ödeme kav
ramı içine giren ve üzerinden vergi tevkifatı yapılmamış ödemeler için, Gelir Vergisi Kanununun bu Ka
nunla değiştirilen 96 ncı maddesi hükmünün uygulanması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 5. — Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 117 nci maddesinde düzenlenen «hayat standardı 
esası» nın gerçek usulde gelir vergisine tabi bulunan ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahiplerinin 1982 Tak
vim Yılı kazançlarına da uygulanmasını sağlamak amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 6. — Bilindiği üzere; 1475 sayılı îş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik, 14 üncü mad
desinde; her hizmet yılı için ödenecek kıdem tazminatının 30 günlük ücret tutarından aşağı olamayacağı ön
görülmüş ve aynı maddede ayrıca her hizmet yılı için ödenecek 30 günlük ücret tutarı, günlük asgarî ücretin 
30 günlük tutarının yedibuçuk katından fazla olamayacağı şeklinde tanımlanmıştır. Bu hüküm daha sonra, 
Anayasa Mahkemesi kararı ile 14.4.1980 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş bulunmaktadır. 

12.7.1975 ile 14.4.1980 tarihleri arasında, 1475 sayılı îş Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan ve 30 
günlük ücretin tanım ve tavanını belirleyen hüküm, vergi idaresi tarafından Gelir Vergisi Kanununun 25 inci 
maddesinin (2320 sayılı Kanunla değişmeden önceki) 7 numaralı bendi uyarınca işten çıkma ve çıkarılma 
tazminatlarının vergiden müstesna tutulacak 24 aylık kısmının tespitinde dikkate alınmış, idarenin bu uygu
laması Danıştay in sürekli hale gelea kararları ile de benimsenmiştir. 

İdarenin Danıştay kararları ile benimsenmiş bu uygulaması Sayıştay denetçileri tarafından tenkit konusu 
edilmiş ve aynı konuda bir yandan Danıştay kararları doğrultusunda işlem yapılırken, diğer yandan, Danış-' 
tay kararları doğrultusunda işlem yapan idarî birim elemanlarına Sayıştay'ca zimmet çıkarılmıştır. Uygulama
da mevcut bir karışıklığı gidermek amacıyla, anılan tarihler arasında işten çıkan veya çıkarılan hizmet erba
bına ödenen işten çıkma tazminatının 24 aylık istisna tutarının hesaplanmasında, her hizmet yılı için gün
lük asgarî ücretin 30 günlük tutarının yedibuçuk katını ve en fazla 24 yıllık tutarını aşmaması esası geti
rilmektedir. 

Geçici Madde 7. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 11 numaralı ben
dinde yapılan değişikliğin, kurumların 1982 takvim yılı kazançlarına da uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 24. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 25. — Yürütme maddesidir. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 
T. C. 

Danışma Meclisi 25 Aralık 1982 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/576 
Karar NoK: 106 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 14 Aralık 1982 tarihinde Yüksek Başkanlığınıza sunulan ve 15 Aralık 1982 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilen, «31 . 12 . 1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3 . 6 . 1949 
Gün ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve ge
rekçesi, Komisyonumuzun 21 Aralık 1982 günlü 22 nci, 22 Aralık 1982 günlü 23 üncü ve 23 Arahk 1982 
günlü 24 üncü birleşimlerinde, Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı, son yıllarda vergi kanunlarında yapılan değişikliklere paralel olarak ve uygulamada ortaya çıkan 
aksaklıkların giderilebilmesi için Getir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasını ve 
yine Gelir Vergisi Kanununa eklenen yeni bir madde ile, Kanuna 2361 sayılı Kanunla eklenen ve gerçek 
usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının carî vergilendirme dönemi
nin gelir vergisine mahsup edilmek üzere getirilen peşin ödeme esasının, peşin ödemeye ilişkin hükmünün 
yürürlükten kaldırılarak, yerine «Hayat Standardı» başlığı altında yeni bir sistem eklenmesini öngörmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Türk Vergi Sisteminin, köklü bir değişiklik yapılarak ye
nliden düzenlenımesi gerektiği, görüşü üyelerimizce dile getirildi ve yapılan oylama sonunda, maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. . • •# 

Maddelerin görüşülmesine geçildiğinde, verilen bir önerge ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, Ser
best Meslek Kazancılarında istisna ile ilgili 18 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılması benim
senmiş ve telif ücretlerinde bir takvim yılı İçinde elde edilen hâsılatın 200 000 liralık limit 300 000 liraya 
ve yabancı memleketlerde elde edilen hâsılatın da 400 000 liralık limiti 500 000 liraya çıkartılarak tasarıya 
1 inci madde şeklinde eklenmiştir. 

Mesken olarak kiraya verilen gayri menkullerden elde edilen (hâsılata uygulanan istisnayı düzenleyen 
1 inci maddede, gayri safi geliri yüksek meblağlara ulaşan mükellefler ile, diğer vergi mükelleflerini tef
rik etmek amacıyla, tasarıdaki 120 000 liralık limit 500 000 liraya çıkartılmış yapılan bu değişiklikle 2 nci 
madde olarak kalbul edilmiştir. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, Vergi Tevkif atı Nispetleri ile ilgili 105 inci maddesinin 1 inci fık
rasının 7 numaralı bendi ile üçüncü fıkrası metni, nama ve hamiline yazılı menkul kıymetlerle, nama yazılı 
ve isimsiz mevduat hesaplarına ait faizlerin farklı nispetler üzerinden vergilendirilmesini, ayrıca ekonomik 
durumda meydana gelen değişikliklere paralel olarak vergi tevkifat nispetlerinin esnek bir yapıya kavuşturul
masını sağlamak amacıyla değiştirilmiş ve 14 üncü madde olarak tasarıya ilave edilmiştir. 

Malî yılın, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerinde değişiklik yapan 2493 sayılı Kanunla 
takvim yılı olarak değiştirilmesi sonucu bütçe gelirlerinin malî yıl içinde dengeli bir şekilde dağılımını sağla
mak amacıyla gelir vergisi taksit ödeme zamanlarını yeniden düzenleyen 14 üncü maddeden, «diledikleri 
takdirde, münhasıran işe başladıkları yıla ait olarak ödemeleri gereken» ibaresi çıkartılmış yerine, vergi 
tekniğine uygun olarak «o yıla ait» ibaresi konulmuş ve yapılan bu değişiklikle, 17 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının peşin ödemelerine 
ilişkin hükümlerini yürürlükten kaldıran ve «Hayat Standardı Esası» başlığı altında yeniden düzenleyen 
ve bugüne kadar geçen süre içinde beklenen vergi emniyetini ve fişkal amacını yeterince sağlayamayan, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 117 nci maddesini değiştiren tasarının 15 inci maddesi 16 nci mad
de şeklinde, Gelir Vergisi sistematiğine uymak amacıyla, «DOKUZUNCU BÖLÜM» «Hayat Standardı Esa
sı»; başlığı altında mükerrer madde olarak tasarıya eklenmiş ve bu sebeple geçerliliğini yitiren mükerrer 117 
nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
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5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmasını 
öngören 21 inci madde, 23 üncü madde olarak ve Bakanlar Kuruluna tevkifat nispetlerini yeniden düzenle
me yetkisi veren yeni bir 4 üncü fıkranın eklenmesiyle kabul edilmiştir. 

Tasarıya ilave edilen yeni maddeler sebebiyle, Geçici 1, 2, 4 ve 5 inci maddeler metninde ba'hsi geçen 
madde numaraları yeniden düzenlenmiş, tasarının diğer maddeleri Hükümetten geldiği şekliyle, madde nu
maraları değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Malî İşler Komisyonu'ndan 16 . 12 . 1982 gün ve 577/169 sayılı yazımız ile istenen görüş, tasa
rının Komisyonumuzda görüşülmeye başlandığı güne kadar Komisyonumuza intikal etmemiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

20 indi maddede söz hakkım 
saklıdır 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

6 ncı maddenin yeterli tanzim 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Muhalefet şerhim eklidir 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DtNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

16 ncı maddede söz hakkım 
saklıdır 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Genelde söz hakkım saklıdır. 
Muhalefet şerhim eklidir 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

16 ncı maddeye karşıyım 
Tümü üzerinde söz hakkım 

saiklıdır 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

İmzada bulunamadı 
edilememesi nedeni 'ile uygulamada 

huzursuzluk yaratacaktır. 
(16 ncı maddenin tümüne karşıyım) 

İbrahim SEN OCAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

İmzada bulunamaidı 

Türe TUNÇ BAY 
Üye 

Söz hakkım saiklıdır 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakkım saiklıdır 

Şadan TUZCU 
Üye 

Muhalefet şerhim eklidir 
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KARSI OY YAZISI 

li Maddede öngörülen Hayat Strandardı esasının, sosyal refahı artırmak gayesiyle kurulmuş sosyal de
mokrasilerde, fertleri refahtan vazgeçirici fonksiyon ifa etmesi mümkün bulunmaktadır. 

2. Asgari ücret değişkenlerinin kullanılması, çalışan zümreyle belli mükellef zümresini karşı karşıya ge
tirecek, asgari ücretin arttırılmaması yönünde baskılara neden olup sosyal barışı bozabilecek tehlikeler taşı
maktadır. 

3. Bu müessesenin başarı şansı, çok güçlü bir vergi idaresine sahip olmanın yanında geniş bir bilgi sa
yar ağının devreye sokulmasıyla mümkündür. 

4. Vergi İdaresi, her 'beyannameyi mutlaka bir ön tacelemeye alacak ıdenetıiım elemanlarıyla takviye edil
meden yaşaman olayları taklip mümkün olaınıııyacaktır. İdare sahip olduğu denetüm demanlarryla diğer oto-
Ikontrol müesseselerimi (gider 'bildirioıi, ortalama kâr haddi, gayri »afi hasılat ve servet bildirimi gibi) mües
sir bir biçimde Hazine lehine uygulayamazken, yenli bir otokantrol müessesesine gerek yoktur, Kaldı ki Kat
ma Değer Vergisine geçiş zaten özlenen otokonıtrolu ternıin edecektir] 

5. Yıllık beyan esasının uygulandığı vergi sistemimizde karinelere dayanarak matrah emniyeti temini 
uygun bir yol değildir. 

6. Böyle bir müessesenin vergiciliği, bu dönemde girmesi bu yılfci seçim saıthı mailinde partilere siyasî 
amaçlı kullanıma şansı verecek niıtelikıtedir. Bu nedenle, 'bu ve benzer değişikliklerin seçimle geDecek Parlamen
to ve Hükümetlere bırakılması daha makuldür. 

7. Serbest meslek erbabında bu müessesenin uygulanmasının çok spesifik mahzurları göz ardı edilemez. 
Meselâ kendisini yılda ilki - üç büyük davaya göre hazırlamış bir avukatla, mesleğe yenıi girmiş "bir avukatın 
faaliyet kesafetleri ve hayat seviyeleri aym ölçülenle vergilıendliırilemez. Başka bir deyişle 2 davayı zevk için 
alan bir avukat sahibi olduğu malvarlığı nedeniyle kazammıadara vergi vermeye zorlanabilecektir. Bu yönüy
le meslekî faaliyetten vazgeçirme yönü de vardır. 

8H Bu uygulamada mükellefe beyanı ile birlikte açıklama imkânı ve hakkı da tanınmaması uygulamada 
çeşitli haksızlıklara yol açabilecektir. 

9. Peşin verginin kaldırılması ile doğacak vergi kaybım karşılayamayacağı gibi uygulamada peşin vergi
den daha çok karışıklıklar ve aksaklıklar getirecektir. 

10. Özel otomobil yerine anlaşmalı taksi kullanılması, mesken veya işyerine sahip olmadan çok yüksek 
kiralar ödeyerek faaliyette bulunulması getirilmek istenen müessesenin işlememesine yol açacaik zaaflar 
olarak kabul edlmel'idiır. 

İl.. 'Mükelleflerin, defter veya beyannamelerinde gösterdikleri gelirlerde olduğu gibi, idare bu esaısda da 
mükelleflerin bildirimleriyle ilk planda bağlıdır. Eskiden olduğu gibi, maliyenin doğruları bulması ya tesa
düflere veya denetimin etkinliğine bağlı kalacak, sistemi kendiliğinden çalıştırmak mümkün ollmayıacaktır. 

Ahmet Senvar DOĞU İbrahim GÖKTEPE Orhan BAYSAL 

Şadan TUZCU Recai DÎNÇER Abdurrahman Ali GİRMEN 

Türe TUNÇBAY 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

31.12.1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 120 000 lirası 
gelir vergisinden müstesnadır.» 

MADDE 2. — 193 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«2. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile 
denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü söz
leşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık veri
len gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise 
veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)» 

MADDE 3. — 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«2. Özel indirim : Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde günde (150), ayda (4 500), yılda (54 000) lira 
ayrıca indirilir.» 

MADDE 4. — 193 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihkak, damga ve belediye vergileri, harçlar ve 

kaydiyeler gibi aynî vergi, resim ve harçlar»; 

MADDE 5. — 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«2. Meslekî kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen aydınlatma, ısıtma, telefon, kırta

siye giderleri, müstahdem ücretleri, meslek, ilan ve reklam vergileri ile işyeriyle ilgili aynî vergi, resim ve harç
lar»; 

MADDE 6. — 193 sayılı Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Her ne şekilde olursa olsun iktisap edilen menkul kıymetlerin (kurucu hisse senetleriyle diğer her türlü 
intifa senetleri dahil) iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağ
lanan kazançların bir takvim yılındaki tutarının 100 000 lirayı aşan kısmı», 

MADDE 7. — 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Vergilendirilmeyecek değer artışı kazançları : 
Madde 81. — Aşağıda belirtilen hallerde değer artışı kazancı vergilendirilmez. 
1. Ferdî bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine de

vam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (Bilanço esası
na göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde aynen devi r alınması; 

2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdî bir işletmenin bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

31 . 12 . 1960 gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3 . 6 . 1949 gün ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanunî mirasçılarının şiir, hikâye, 
roman, makale, röportaj, karikatür, film, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, 
radyo ve televizyonda yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını sat
mak veya bunlar üzerinde mevcut haklarını devir ve tsmlik etmek veya kiralamak suretiyle bir takvim yıh 
içinde elde ettikleri hasılatın 300 000 lirası (Yabancı memleketlerde elde edilen hasılatın ayrıca 500 000 lirası) 
Gelir Vergisinden müstesnadır.» 

MADDE 2. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. -

«Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 500 000 lirayı 
aşmayan gayri safi hasılatın 120 000 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır.» 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarınm 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

bütün halinde devrolunması ve ferdî işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, Türk Ticaret Kanunu hü
kümleri uyarınca değerlendirilmiş^ bulunan devir bilançosuna göre hesaplanan özsermaye tutarında ortaklık 
payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.); 

3. Kollektif ve âdi komandit şirketlerin, 2 numaralı bentte yazılı şartlar dahilinde nevi değiştirerek ser
maye şirketi haline dönüşmesi (Kollektif ve âdı komandit şirketlerin şekil değiştirerek anonim şirket haline 
dönüşmesi halinde şekil değiştiren kollektif ve âdi komandit şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortak
lık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.);» 

MADDE 8. — 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
a) Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece; 
1. Ücretlerden (Birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayrisafi tutarları toplamı üç mil

yon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç); 
2. Tamamı tevkif yolu ile vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı üç milyon lirayı aşmayan 

menkul ve gayri menkul sermaye iratlarından; 
3. Götürü usulde tespit edilen ticarî ve meslekî kazançlardan veya bu kazançlarla 1 ve 2 numaralı bent

lerde sayılanlardan;» 

MADDE 9. — 193 sayılı Kamımın 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir^ 
«ihtiyarî toplama ve beyan; 
(Madde 874 — Tam mükellefiyette, vergiye /tabii' yıllık gayri safi ıfcazanç ve iratlarının toplamı üç milyon 

Kirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan ücret, mıenıkul 
ve gayri mıenıkul sermaye iratları ile götürü usulde' vergilendlkıimıiş bulunan ıtioarî ve mesleki kazançlarıyla 
ücretlerini beyannameye liıthal etmeleri (ihtiyarîdir. 

Ücretler (Birden fazla işverenden ücret 'alan ve ücretlerinin yıllılk gayri safi tutarları toplamı üç milyon 
lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç) götürü usulde tespit olunan ticarî ve meslekî kazançlar ile ka
zanç ve iratların isıtiısnıa hadleri içinde kalan kısımları üç milyon liralık haddin hösabında nazara alınmaz. 

Ticarî, ziraî (götürü gider usulüne göre tespit edilen ziraî kazançları ficin ıbeyanmame verenler hariç) ve
ya meslekî kazançlarını yılık beyanname ille bildirmek mecburiyetinde olanlar yukarıda yazıh (ihtiyarî top
lama hakkından faydalanamazlar. 

Geliri telif ve patent haklarının ıkıiralanmasmdan ibaret ölüp da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif su
retiyle gelir vergisi ödemiş olan dar mükellefiyete tabi kimselerim bu gelirleri için yıllık beyannaımıe vermeleri 
lilht/iyarîdür.» 

MADDE 10. — 193 sayılı Kanunun 94 üncü ımaddeslinin birinci fıkrasının 8 ve 9. numaralı bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirdlımıişıtir3 

«8. Dağıtılsın veya 'dağıtılmasın (Kuramlar Vergisi Kanonunun 8 inci maddesinin 3 numaralı bendinde 
yazılı kazançların dağıtılmaması hali hariç) kurumların yalbancı memleketlerde elde ettikleri kazançlar île 
Türkiye'de elde ettikleri iştirak kazançları dışında kalan ve Kurumlar Vergisinden muaf veya (müstesna kazanç 
ve iratlarından (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendine göre vergiden müs
tesna tutulan kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat sırasında bu kazanç tutarıma isabet eden giderler tevki-
fat matrahından indıirillir)»; 

«9. Tahvilat faizlerinden (Tam mükellef kurumlarla ödenenler dahi)»; 

MADDE 11. — 193 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birindi fıkrası 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Vergi tevkifatı, 94 üncü madde kapsamına giren lafcten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu 

maddede geçen hesaben ödeme deyimi, bu vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahip
lerine karşı borçlu durumda gösteren' her türlü kayıt ve işlemleri ifade" eder.» 
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MADDE 9. — Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

'MADDE 12. — 193 sayılı Kamunun 98 ikici mıaddesıi aşağıdaki şekilde değiştirilımliştir, 

«Muhtasar beyanname ; 

a) Verilme zamanı : 

Madde 98.- — 94 üncü ımadde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar ıbir ay içlinde yaptıkları 
ödemder veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 
20 nci günü akşamına (kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye 
mecburdurlar., YıÜ sonlarımda tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden (kesilecek vergilerin bildirilmesi içim 
bu süre bir ay uzatılır* 

Aynı 'belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödemderim ve tahakkukların ve bunlara ait 
vergilerin ıbir merkezden ibiılidirilmesli caizdir. 

Çalıştırdıikları hizmet erbabının sayısı yirmi ve daha 'az olan işverenler, 94 üncü maddeye göre yapacak
ları 'bilcümle tevkilfatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı oldukları vergi dairesine evvelden bildirmek 
şartıyla her ay yerime Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylamın 20 nai günü akşamına kadar verebilirler.» 

MADDE 13. — 193 sayılı Kanunun 111 imci maddesinin (A) ibendıime aşağıdaki fıkra dklenmliş, (B) ben
di ide aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki hükümde yer alam «perakende satış» tam malfcsat; satışı yapılanı rnı'adde ve ımalzemenimi ay
nen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır, 

«IB) Otel, motel,, tatilköyü, pansiyon, bar, pavyon, dansing, 'gazino, lokanta, kahvehane, kırbahçesi, plaj, 
hamam, 'kuaför salonu, erkek 'beriberi, güzellik salonları, tamiıhaneler ve emsali hizmet işletmeleri sahiple
rimin! ve her nevi taşıma işiyle uğraşanların gösterdikleri gayri safi hâsılat, imcdeme elemanlarınca yıl için
de yapılan tespitler esas alınarak hesaplamacak asgarî gayri safi hâsılata göre düşüik bulunduğu takdirde, 
beyan olunan gayri safi hâsılat yerime bu suretle tespit edilecek asgarî gayri safi hâsılat vergi tarhına esas 
tutulur^ Şu kadar iki, bu suretle (bulunacak safi kazanç mülkdleflerce tevsik edilen giderler toplamımın '% 20' 
sinden düşük olduğu takdirde vergi tarhına esıas alınacalk miktar, giderler toplamınım % 20i'sidıir. Ancalk 
bu »bent hükmüne göre tarhiyat yapılabilmesi içim tespit edilen farkMık medeniyle mükelleften izahat iste-
milmıesıj ve mülkdlefin süresi içinde 'izahat vermemiş olması veya verdiği izahatın yeterli görülmemesi şart
tır.»! 

MADDE 14. — 193 sayılı Kanunum 117 mdi maddesİnliın Ibirimci fıkrası aşağıdakiı şddilde değiştirilmiş 
ve son fıkrası yürüdükten kaldırılmıştır. 

«Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerimden' tahakkuk ettirilen Gdir Vergisi Marit, Haziranı ve Eylül 
aylarında; götürü usulde tespit edilen ticarî kazançlar ile serbest meslek kazançları üzerinden tahakkuk et
tirileni Gelir Vergisi ise 'Nisam, Ağustos ve Kasım aylarımda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Ancak ka-
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(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı ben
di ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«7. 94 üncü maddenin; 
a) 9 numaralı bendinde yazılı ödemelerden, 

aa) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden % 25, 
ab) Diğerlerinden % 25, 

b) 10 numaralı bendinde yazılı ödemelerden, 
ba) Nama yazılı tahvil faizlerinden % 25, 
bb) Diğerlerinden % 25, 

c) 11 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 25,» 
«Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan tevkifat nispetlerinin her birini ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye ve

ya yukarıda yer alan nispetleri aşmayacak surette yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 15. — Tasarının 13 üncü maddesi 15 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

zançlan götürü usulde tespit edilen icarî ve meslekî kazanç saMplerimden takvimi yılı içinde (işe başl'ayam-
l'aır» diledikleri takdirde, münhasıran işe başladıkları yıla ait olarak ödemeleri gereken Gelir Vergisini bir 
sanraıkıi yılın Gelir Vergisi taksıitleriyle birlikte ve üç eşit talksıiıtte ödeyebilirler.:» 

MADDE 15. — 193 sayılı Kanunun mükerrer 117 ndi ımadldesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hayat Standardı Esası : 

Mükerrer Madde 117* — Gerçek usulde gelir vergisine ıtalbii ticarî, ziraî ve meslieikî kazanç sahiplerinin 
beyan ettikleri gelir (zarar beyan ©dilmesi hali dahil); yıllık asgarî ücret tutanına (ziraî kazanç sahipleri ile 
ilfcinei sınıf tacirler için bu mıiktaom yansına) aşağıda belirtilen hayat standardı göstergelerine göre belirlenen 
ilavelerim yapılmıasımdan sonra bulunacak tutardan düşüık olduğu takdirde, 'bu şekilde tespit olunan tutardan 
31 inci miaddedeki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktar vergi tarhına esas alınır* 

Hayat Standardı Göstergeleri İlave Bdiecek Tutar 

L Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarıma ve bak
makla yükümlü olduğu diğer kişilere aiıt özel 
binek otomöbiierinıin her biri' içlin' işletmelerin
de kayıtlı olanlar dahi) 

— Silindir hacmi 1 600 (dahil) cc'ye kadar olanlarda 
— Silindir Ihaomi 1 600 cc'den fazla olanlarda 
2i Mükellefin kendisine, eşime, çocuklarıma ve balk

ımakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait olup 
bizzat kullanılan birden fazla binaların (Sayfiye 
ve di'nlenme evleri dahil) her biri içim 

3. Mükellefin kendisime, eşine, çocuklarına ve bak
makla yükümlü olduğu diğer kişilere ait (tşlet-
meye kayıtlı olanlar dahil) her biri için, 

— Hava taşıtı, yat, kotra, yelkenli, sürat teknesi için 
— Motorlu, motorsuz diğer tekmeler içim 
4. Üye olunan ve refah kanıtı dernek ve kulüplerim 

her biri içim (Bu dermek ve kulüpler Maliye Ba-
ıfcanlığraea belli edür.) 

5. Özel hizmetlerde çalıştırılan; 
— Şoför, rnıürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve 

Ibenzerierimin her biri için 
— Kaptan, pilot ve benzerlerinim her biri içim 
6^ Yarış altı yetiştirenlerde her bir yarış atı içim (tay

lar dahil) 
7i Yurt içinde paralı öğrenim kurumlarımda öğre

nimde olan çocuMapn her biri için (burslu olan
lar hariç) 

85 Yurt dışında kendi hesabına okutulan1 çocuklarım 
her biri içim 

Yıllık asgarî ücret ıtutarımiin bir katı 
Yıllık asgarî ücret tutarının iki katı 

Yıllık asgarî ücret tutarınım bir katı 

Yıiık 
Yıttk 

ücret tutarının beş katı 
ücret tutarımın bir katı 

Yıllık 'asgarî ücret (tutarının bir katı 

Yıllık asgarî ücret tutarınım bir katı 
Yıllık asgarî ücret tutarının sekiz katı 

YıMik (asgarî ücret tutarınım bir katı 

Yıllık asgarî ücret tutarımın yarısı 

Yıllık asgarî ücret tutarının üç katı 
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MADDE 16. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Dokuzuncu Bölüm olarak «Hayat Standardı» başlığı 
altında aşağıda yazılı mükerrer 116 ncı madde eklenmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Hayat Standardı Esası 

Hayat Standardı Esası : 

MÜKERRER MADDE 116. — Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahip
lerinin beyan ettikleri gelir (zarar beyan edilmesi hali dahil); yıllık asgari ücret tutarına (ziraî kazanç sahipleri 
ile ikinci sınıf tacirler için bu miktarın yarısına) aşağıda belirtilen hayat standardı göstergelerine göre belirle
nen ilavelerin yapılmasından sonra bulunacak tutardan düşük olduğu takdirde, bu şekilde tespit olunan tutar
dan 31 inci maddedeki indirimler yapıldıktan sonra ka JI miktar vergi tarhına esas alınır. 

Hayat Standardı Göstergeleri İlave Edilecek Tutar 

1. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bak
makla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel binek 
otomobillerinin her biri için (İşletmelerinde ka
yıtlı olanlar dahil) 

a) Silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olanlarda 
b) Silindir hacmi 1601 (dahil) cc'den 1900 cc'ye ka

dar olanlarda 
c) Silindir hacmi 1901 (dahil) > cc'den fazla olanlarda 
2. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bak

makla yükümlü olduğu diğer kişilere ait olup biz
zat kullanılan birden fazla binaların (Bağımsız bö
lümler, katlar, sayfiye ve dinlenme evleri) her biri 
için 

3. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bak
makla yükümlü olduğu diğer kişilere ait (işletme
ye kayıtlı olanlar dahil) her bir 

a) Hava taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için 
b) On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekne

ler için 
4. Üye olunan refah kanıtı dernek ve kulüplerin ber 

biri için (bu dernek ve kulüpler Maliye Bakanlı
ğınca belli edilir.) 

5. özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştı
rılan; 

a) Şoför, rnürebbiye, aşçı, hizmetçii, bahçivan ve ben
zerlerinin her biri için 

b) Kaptan, pilot ve benzerlerinin her biri için 
6. Yarış atı yetiştirenlerde her bir yarış atı için (tay

lar dahil) 

Yıllık asgari ücret tutarının yarısı 

Yıllık asgari ücret tutan 
Yıllık asgari ücret tutarının iki katı 

Yıllık emsal kira bedelinin yarısı 

Yıllık asgari ücret tutarının beş katı 

Yıllık asıgari ücret tutarı 

Yıllık asgari ücret tutarı 

Yıllık asgari ücret tutarı 
Yıllık asgari ücret tutarının beş katı 

Yıllık asgari ücret tutarının yarısı 
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Hayat Standardı Göstergeleri İlave Edilecek Tutar 

9. Turistik amaçlı yurt dışı seyahatlerde, seyahate 
katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bak
makla yükümlü olduğu düğer 'kişilerden herhirinin 
her sayahati için, Yıllık asgarî ücret tutarının ıbirbuçulk katı 

Bu maddenin uygulanmasında vergilendirme dönemi başında geçerli olan ve İş Kanununa göre tarım 
işçileri dışında 'kalan işçiler için belirlenımiş bulunan yıllıik asgarî ücret tutarı esas alınır. 

Yıl içinde işe başlayan veya işi bırakan mükellefler için faaliyette bulunulan süreler göz önünde tutulur. 
Bu madde, birden fazla talkvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin devam ettiği yıllar ve 

bu yıllar için geçerli olan asgarî ücret tutarları göz önüne alınarak topluca uygulanır. 
Bu maddeye göre yapılacak tarhiyata itiraz tahakkuk eden verginin tahsilini durdurmaz. 
Mükellefler (kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları diğer kişilere ait olup yıl

lık beyannamede toplanması zorunlu olmayan vergiye tabi gelirleri bulunduğunu belgdendirdikleri taikdiırde 
bu esasa göre yapılan tarhiyat Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir. 

88 indi maddeye göre yapılacak zarar mahsubu ile 89 uncu maddeye göre yapılacak indirimler yalnızca 
bu madde gerçeğince tespit edilecek geliri aşan gelir kısmı için mümkündür. 

Vergi ineellerneleri ile saptanan matrah farkları üzerinden veya 111, 112, mükerrer 112, 113 ve 115 inci 
maddelere göre yapılacaik tarhiyat, tarhiyata konu olacak farkların bu maddeye göre hesaplanan geliri veya 
bu gelire isabet eden vergiyi aşan kısmına inhisar eder. Şu kadar ki, bu maddenin veya 113 ve 115 indi mad
denin uygulanmasında (Vergi incelemeleriyle beyanı zorunlu giderlerin daha yüksek olduğunun belirlenmesi 
durumu hariç) mükellefleroe 91 inci madde uyarınca beyan edilen ve hayat standardı gösergeleri arasında 
yer alan unsurlara İlişkin gider tutarları, bu maddede belirtilen tutarlara göre düşük ise maddedeki tutar
lar; yüksek ise beyan edilen tutarlar esas alınır.» 

MADDE 16.: — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ->un 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 119. — 94 ve 96 ncı maddeler gereğince yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenler tarafından be

yanname verecekleri süre içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır. Ancak, 94 üncü maddenin 8 
numaralı bendinde yazılı kazanç ve iratların dağıtılmaması hal/inde yapılacak vergi tevkif atı biri beyanname 
verme süresıinde, diğerleri Kurumlar Vergisinin ikinci ve üçüncü taksitleriyle birlikte olmak üzere üç eşit 
taksitte ödenir.» 

MADDE 17. — 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,; 
«Mükerrer Madde 123. — 13, 17, 18, 21, 31, 46, 47, 48 -ve 53 üncü maddelerde yer alan. mıaktu^hadlerin 

ve miktarların her (birini ayrı ayrı veya toplu olarak üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir.,» 
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Hayat Standardı Göstergeleri İlave Edilecek Tutar 

7. Yurt içinde paralı öğrenim kurumlarında öğrenim
de olan çocukların her biri için (burslu olanlar ha
riç) Yıllık asgari ücret tutarının yarısı 

8. Yurt dışında okutulan çocukların her biri için (gi
derlerini yurt dışında çalışarak karşılayanlar hariç) Yıllık asgari ücret tutarının üç katı 

9. Turistik amaçlı yurt dışı (Kıbrıs hariç) seyahat
lerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, ço
cukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer 'kişiler
den her birinin her seyahati için, Yıllık asgari ücret tutarının bir buçuk katı 
Bu maddenin uygulanmasında vergilendirme dönemi başında geçerli olan ve tş Kanununa göre tarım işçileri 

dışında kalan işçiler için 'belirlenmiş bulunan yıllık asgari ücret tutarı esas alınır. 
Yıl içinde işe başlayan veya işi bırakan mükellefler için faaliyette bulunan süreler göz önünde tutulur. 
Bu madde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin devam ettiği yıllar ve bu 

yıllar için geçerli olan asgari ücret tutarları gözönüne alınara'k topluca uygulanır. 
Bu maddeye göre yapılacak tarhiyata itiraz, tahakkuk eden verginin tahsilini durdurmaz. Ancak, Danıştay 

ve vergi mahkemelerince bu davalar öncelikle ele alınır ve dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç 
bir ay içinde karara bağlanır. 

Mükellefler kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları diğer kişilere ait olup, yıllık 
beyannamede toplanması zorunlu olmayan vergiye tabi gelirleri bulunduğunu belgelendirdikleri takdirde bu 
esasa göre yapılan tarhiyat Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir. 

88 inci maddeye göre yapılacak: zarar mahsubu ile 89 uncu maddeye göre yapılacak indirimler yalnızca bu 
madde gereğince tespit edilecek geliri aşan gelir kısmı için mümkündür. 

Vergi incelemeleri ile saptanan matrah farkları üzerinden veya 111, 112, mükerrer 112, 113 ve 115 inci mad
delere göre yapılacak tarhiyat, tarhiyata konu olacak farkların bu maddeye göre hesaplanan geliri veya bu 
gelire isabet eden vergiyi aşan kısmına inhisar eder. Şu kadar ki, bu maddenin veya 113 ve 115 inci maddenin 
uygulanmasında (Vergi incelemeleriyle beyanı zorunlu giderlerin daha yüksek olduğunun belirlenmesi durumu 
hariç) mükelleflerce 91 inci madde uyarınca beyan edîlen ve hayat standardı göstergeleri arasında yer alan un
surlara ilişkin gider tutarları, 'bu maddede belirtilen tutarlara göre düşük ise maddedeki tutarlar; yüksek ise be
yan edilen tutarlar esas alınır.» 

MADDE 17. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

«Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi Mart, Haziran ve Eylül ay
larında; götürü usulde tespit edilen ticarî kazançlar ile serbest meslek kazançları üzerinden tahakkuk ettirilen 
Gelir Vergisi ise Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Ancak kazançları gö
türü usulde tespit edilen ticarî ve meslekî kazanç sahiplerinden takvim yılı içinde işe başlayanlar, o yıla ait 
Gelir Vergisini bir sonraki yılın Gelir Vergisi taksiti eriyle birlikte ve üç eşit taksitte ödeyebilirler.» 

MADDE 18. — Tasarının 16 ncı maddesi 18 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 17 nci maddesi 19 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 18. — 193 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«B) 1983 takvim yılına ait Gelir Vergisine tabi gelirler, 
1 000 000 liraya kadar % 36 
3 000 000 liranın 1 000 000 lirası için 360 000 lira; fazlası % 41 
5 000 000 liranın 3 000 000 lirası için 1 180 000 lira; fazlası % 49 

10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 2 160 000 lira; fazlası % 59 
15 000 000 liranın 10 000 000 lirası için 5 110 000 lira; fazlası % 69 
25 000 000 liranın 15 000 000 lirası için 8 560 000 lira; fazlası % 74 
25 000 000 liradan fazlasının 25 000 000 lirası için 15 960 000 lira; 

fazlası % 65 
Nispetinde vergilendirilir.» "^ 

MADDE 19. — 5422 sayıl Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 11 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«11. Safî kurum kazancından, gelirlerinin tamamını Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye tahsis eden 
vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara sermayeye iştirak nispetinde ödenecek miktarlar.» 

MADDE 20. — 5422 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki 9 numaralı bent eklenmiştir. 
«9. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak üzere, men

kul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında sat şından doğan zararlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri her tür-
lü giderler.» 

MADDE 21. — 5422 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Kurumlar Vergisi tevkif atı; 
a) Ücretlerden % 30, 
b) Serbest meslek kazançlarından % 30, 
c) Gayrimenkul sermaye iratlarından % 30, 
d) Menkul sermaye iratlarından; 
aa) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 5, 7 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı ödemelerden % 25, 
bb) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 30, bunun 

dışında kalan menkul sermaye iratlar ndan % 20 (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 7 ve 8 numa
ralı bentleri uyarınca vergi tevkifatına tabi tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hükmüne göre ayrıca tev-
kifat yapılmaz. 

e) Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayrî maddî hakların satışı, de
vir ve temliki mukabilinde alınacak bedellerden % 35, 

Nispetine göre yapılır.» 

MADDE 22. — 5422 sayılı Kanunun 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ödeme Süresi : 

Madde 40. — Kurumlar Vergisi, Nisan, Temmuz ve Ekim aylamda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 
Hesap dönemleri veya beyanname verme süreleri Maliye Bakanlığınca tayin olunan mükellefler tarafından bi
ri beyannamenin verildiği ayda, diğerleri ise, bu ayı takip eden üçüncü ve altıncı ayda olmak üzere üç eşit 
taksitte ödenir.» 
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MADDE 20. — Tasarının 18 inci maddesi 20 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kaibui edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 19 uncu maddesi 21 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 22. — Tasarının 20 nci maddesi 22 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 23. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kurumlar Vergisi tevkif atı; 
a) Ücretlerden % 30, 
b) Serbest meslek kazançlarından % 30, 
c) Gayrimenkul sermaye iratlarından % 30, 
d) Menkul sermaye iratlarından; 
aa) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 5, 7 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı ödemelerden % 25, 
bb) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 30, bunun dı

şında kalan menkul sermaye iratlarından % 20 (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 7 ve 8 numa
ralı bentleri uyarınca vergi tevkifatına tabi tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hükmüne göre ayrıca tevki
fat yapılmaz), 

e) Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, de
vir ve temliki mukabilinde alınacak bedellerden % 35, 

Nispetine göre yapılır.» 
«Bakanlar Kurulu dar mükellefiyete tabi kurumların yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve iratlarından 

yapılacak vergi tevkifat nispetlerinin her birini ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya yukarıda belirtilen nispet
leri aşmayacak surette yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 24. — Tasarının 22 nci maddesi 24 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 23. — a) 1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri, 
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇtCt MADDE 1. — 1 inci madde ile değiştirilen 21 inci madde hükmü 1982 takvim yılına ait olup 

1983 takvim ylı Mart ayında beyan edilecek gelirler hakkında uygulanmaz. 
GEÇİCİ MADDE 2. — 8 inci madde ile değiştirilen 86 nq maddenin (a) fıkrası hükmü ile 9 uncu madde 

ile değiştirilen 87 nci madde hükmü 1982 takvim yılı gelirlerine de uygulanır. 
GEÇİCİ MADDE 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 9 numaralı bendinde yer 

alan ve tam mükellef kurumlara ödenecek tahvilat faizlerinden tevfikat yapılmasına ilişkin hüküm 1.1.1983 
tarihinden sonra ihraç olunan tahvillere ödenecek faizler hakkında uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 11 inci madde ile değiştirilen 96 ncı madde hükmü, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce gider yazılmak suretiyle hesaben ödeme kapsamına giren ve tevkifata tabi tutulmamış bulunan 
ödemeler hakkında da uygulanr. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 15 inci madde İle değiştirilen mükerrer 117 nci madde hükmü, ticarî, ziraî ve 
meslekî kazancından dolayı 1982 takvim yılında gerçek usulde vergilendirilen mükellefler hakkında da uygu
lanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1475 sayılı İş Kanununa tabi olup da, 12.7.1975 ile 13.4.1980 tarihleri (bu tarihler 
dahil) arasında işten çıkan veya çıkarılan hizmet erbabına ödenen işten çıkma tazminatı - her hizmet yılı 
için, günlük asgarî ücretin 30 günlük tutarın n 7,5 katını ve en fazla 24 yıllık tutarını aşmamak "koşulu ile -
Gelir Vergisinden müstesna tutulur. İstisnanın hesaplanmasında yıl kesirleri tama iblağ olunur. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yer alan düzeltmeye ilişkin hükümler göz 
önünde bulundurulur. , 

GEÇİCİ MADDE 7. — 5422 sayılı Kanunun değişik 8 inci maddesinin 11 numaralı fıkrası hükmü, ku
rumların 1982 takvim yılı kazançları hakk nda da uygulanır. 

Yürürlük : 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümleri 1 . 1 . 1983 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 
Devlet Bakam 

S. R. Pasın 
Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Taırraı ve Onman Balkanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

7 ,12 . 1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı Y. 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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{Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 25. — a) 1958 Sayılı Malî Denge Vergisi Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri, 
b) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi ile 

mükerrer 117 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — 2 nci madde ile değiştirilen 21 inci madde hükmü 1982 takvim yılma ait olup 1983 

takvim yılı Mart ayında beyan edilecek gelirler hakkında uygulanmaz. 
GEÇİCİ MADDE 2. — 9 uncu madde ile değiştiribn 86 ncı maddenin (a) fıkrası hükmü ile 10 uncu mad

de ile değiştirilen 87 nci madde hükmü 1982 takvim yılı gelirlerine de uygulanır. 
GEÇICt MADDE 3. — Tasarının geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 12 nci madde ile değiştirilen 96 ncı madde hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce gider yazılmak suretiyle hesaben ödeme kapsamına giren ve tevkifata tabi tutulmamış bulunan 
ödemeler hakkında da uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa, bu kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen müker
rer 116 ncı madde hükmü, ticarî, ziraî ve meslekî kazancından dolayı 1982 takvim yılında gerçek usulde ver
gilendirilen mükellefler hakkında da uygulanır. 

GEÇÎCt MADDE 6. — Tasarının geçici 6 ncı madiesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmişdir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Tasarının geçici 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
MADDE 26. — Bu Kanun 1 . 1 . 1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
MADDE 27. — Tasarının 25 inci maddesi 27 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 276) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 130 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2 . 1 0 . 1 9 8 1 Tarihli ve 2529 Sa
yılı Kanunun 3 ncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İktisadî İşler ve Malî 

İşler Komisyonları Raporları. (1 /137) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 Şubat 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-

1/33/01415 

DANIŞMA (MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«1447 Saydı 'Menkul Kıymetler (ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Pişkin 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 ıSayıh Kanunun 3 [ncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin 'Ertelenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname» bugünkü ÎResmî Gazetede yayımlanmış ve bir örneği ilişik )olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

2-10.1981 tarihinde kabul edilen 2529 sayılı Kanun ile, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kamlbiyıo Borsa
ları Kanununda değişildik yapılmıştır. 

IBu çerçeve içeririnde, 1447 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi de yeniden düzenlenmiş ve ayrıca müeyyide-
lendirilmiştir. 

Yürürlüğü ertelemen maddeye göre, 

a) Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, 

b) Borsada kayıltlı olmayan kişi ve kuruluşların menkul kıyamet alım ve satımını meslek edinmeleri, 
c) Borsada kayıtlı olanların da bu işlemıleri borsa dışında yapmaları veya fiyatlarını borsa dışında teşek

kül ettirmeleri yasaklanmışftır, 

Sermaye Piyasası Kanununun 1 Şufoait 1982 tarihinde yürürlüğe girmesi ve anılan Kanunun öngördüğü 
Kurulun yeni oluşmuş bulunmasına karşın teşkilatlanma'sını henüz tamamlayamamış olması nedeniyle, anı
lan kanunda belirtilen şekilde «borsa bankerliği» izinleri verilememiştir. Bu durumda, halen bankerlik faaliyet
lerinde menkul kıymetleri kullanan kuruluşların, borsada işlem yapmaları mümkün olamayacaktır. Bu ise, bu 
kuruluşların kanuna uyum sağlamalarında sorunlar yaratabileceği gilbi, piyasada ani sıkışıklıklara yol açabi
lecektir. Buna rağmen faaliyet gösterecekler için ağır para cezası uygulanması zorunluluğunu yara/tacaktır. 

Piyasada olumsuz gelişmelere meydan vermeden, Sermaye Piyasası Kanunundaki intibakların sağlanabil
mesi için 2529 sayılı Kanunla değiştirilen 26 ncı maddenin 1 yıl süre ile ertelenmesinin uygun olacağı düşünül
müştür, 
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İktisadî îşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

iktisadî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/137 
Karar No. : 9 

22 Şubat 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kamlbiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname» 22.2.1982 'tarihlinde Komisyonumuzun 17 nci Birleşiminde Hükümet Temsilcisinin de iş
tirakiyle müzakere ediknişttir. 

Sermaye Piyasası Kanununun öngördüğü kurulun yeni oluşmuş'bulunması ve henüz teşkilatlanmasını tamam
layamamış olması nedeniyle, piyasada olumsuz gelişmelere meydan vermeden, Sermaye Piyasası Kanunundaki 
intibakların sağlanabilmesi için, Komisyonumuz söz konusu» kanun hükmünde kararnameyi olumlu mütalaa 
ederek aynen kalbulünü karar altına almıştır. 

Gereği için Yüksdc Başkanlığınıza saygıyla arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

A. Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT 
Üye , 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Üye 

Turgut YEĞEN AĞ A 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

A. Nedim ER AY 
Üye 

Cevdet KARSLI 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 130) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNÎ 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Bordaları 
Kanununda Değişildik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 udi Maddesinin 
Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Bor
saları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
2.10.1981 tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 noü mad
desinin yürürlük tarihinin ertelenmesi; 13.1.1982 ta
rihli ve 2578 sayüı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunca 1,2.1982 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

İMADDE 1. — 1447 sayılı Menkul Kıymetler 
ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 2.10.1981 tarih ve 2529 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin yürürlük tarihi 1.2.1983 ta-
rühine ertelenmiştir; 

Yürürlük : 

İMADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me 1.2.1982 talihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 3̂  — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İKTİSADÎ İSLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin 
Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kamın 

Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 1 noi maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 2, — Bu Kanun 1.2.1982 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi-
rer^ 

Yürütme : 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür, 

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, 2\ Önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdas 
Dışişleri Bakanı 

1. Türkmen 
Ticaret Bakam 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakam 

Prof. Dr. S. Özbek 
Kül'tür ve Turizm Bakanı 

/. Evliyaoğlu 
Gençlik ve Spor Bakam 

VK özgül 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı V 

K. Erdem 
Adalet Bakanı 

C, Menteş 
Maliye Bakam 

K. Erdem 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 

Prof. Dr. K. Kılıçturgay 
Çalışma Bakam 

Prof. Dr. 7A Esener 
İmar ve İskân Bakam 

Dr. Ş. Tüten 
Sosyal Güvenlik Bakam 

S. Side 

Devlet Bakanı 
s Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M. Turgut 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M., i?.. Güney 

Danışma Meclisi '(S. Sayısı : 130) 
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Maffî İşler Komisyonu tTezkeresi 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/137 
Karar No. : 24 

18 Mart 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1447 saıyııli Menkul Kjymıeler ve Kamlbiyo BorsalarıKalnıununda Değişiklik Yapılmasana tlüşöcıiira 2.10ı. 19*81 
Tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 ncü MaddJesinin Yürürlük Tarihinin Entelemmesıi HaMcıında Kanuın HüSaiBÜJi-
de Kararnamemin Komisyonumuzun 18 Mart 1982 tarihlii BMeşilmindekıi görüşmelerinde bu Kanun-hükmündtefci 
Kararnamenin 2578 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olup dlmadığı huısuısunda İçtüzüğün 33 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası uyarınca Adalet Komisyonunum dlüsünce înin allıınıması zorunlu mütalaa edimiştir. 

Gereğimin ifasını ıddiatetteribıe saygı ile arız ödleriz. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

îmzada bulunamadı 

İsmail ŞENGÜN 
iBaçfcanvefcili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üyö 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet RAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/137 
Karar No. : 36 

Adalet Komisyonu Mütalaası 

23 Mart 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

- 19.3,1982 havale tarihli Danışma Meclisi Mailî İşler Kamisyoınonun 18.3.1982 gün <v& 1/137-24 sayılı raporu 
ile ilişiği dosya mütail'aa istemiyle Başkanlığımıza gönderirnlekle Komisyonumuzca genekilli dneölteme yapıdldı ve 
görüşüldü. 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanu>munda Değişiklik YapıHmasına İlişkin 2.10.1981 
•tanihlü ve 2529 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin Yürüdük TarihininErtelenmesi Haklkmdaıkli. Kanoınr Hülkmıiinı-
deki Kararname,Jborsa 'botunda 'bulunmayan esham ve tahviller üzerine 'bofisaıda diş yapılmaısı ve borsa dışın
da çalışanların menkuü kıymet a t a ve sataıım maslek öctaneleri ve fiyaitları borsa dışında oJuşturmaisınııı ya
saklanmasını ermemektedir. 

Danışma Meclisi '(S. Sayısı : 130) 
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Ödeme güçlüğü içinde bulıunaln bankerlerin bürçoğuınun ıborsa ıd-nşımda işlem yapmış oldukları gerçeği fcar-
şıisında 'bu ertelemenin 2578 sayılı Yetki Kanununum kapsamı içins girdiği tabiîdir. 2529 sayıDı Kanunuln 3 ncü 
maddesinin yürüdüğü ertelienmedikçe 2578 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde işlemlere girişmek ve Yetki Ka
nununun güttüğü amacı gerçekleştifimek mümlkün olamayacaktır. 

Bu ne Jönlerle 2579 sayılı Kanunun 3 ncü mıaıddeslinin yürürlüğümü eıHeleyen Kanun hükrnunddki kararna
menin Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ilişkin 2578 sayılı Yetki Kanunu kapsamında 'bulunduğu, oy 
çokluğu ile mütalaa edılimiştiir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Muhalifim 

Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Muhalefetim eklidir 

Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şeraftfttin YARKIN 
Üye 

Bulunamadı 

MUHALEFET ŞERHÎ 

36 sayılı Kararnıaıme ile yürürlük tarihi bir yıl ertelenen hüküm 1477 sayılı Kanunun 2529 sayılı Kanunlia 
değiştirilen 3 ncü maddesildlir. Her ne kadar 3 ncü madde ite ödeme güçlüğü içinde bululnıan bankerlerim istem
leri arasında yakın bir bağ mevcuıt ise de; 2578 saıyih Yetki Kanununda; 1477 sayılı Kanun ve bu Kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 2579 sayılı Kanunda değişiklik yapılrmasUnıa veya bu kanunlarla iljgiHi konularda 
kanun kuvvetinde kararname çıkarılması, hıuısıusuodla, Hükümete 'yetki vıeriirndmıiştir. O nedenle konunun ka-
raıuıame ile değil ayrı bir kanun ille halediltaesd gerektiği düşüncesindeyiz. 

Bu itibarla, 2578 sayılı Yetki Kalnununa göre çıkar tulan 36 sayılı Kararnamenin onaylanması huısusundakli 
görüşe karşı olduğumuzu arz ederiz. 

İsa VARDAL 
Danışma Meclisi 

Adalet Koalisyonu Üyesi 

Necip BİLGE 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 130) 
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Mal! İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 29 Mm 1982 
Esas No. : 1/37 
Karar No. : 28 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1447 sayılı Menlkul Kıymetler Ve Kambiyo Barisaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına liişklün 2.10.1981 
Tarih ve 2529 sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin Yürürlük Taniıhinin Ertelenmesi Hakkında Kanuln Hükmün
de Kararname, Komisyonumuzun 3, 5 ve 29 Mart 1982 tarihli Birleşimlerinde, Maliye Bakanı Kaya Erdem ile 
ilgili Hükümet temsilcilerinin ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Türk'ün de hazır bulun^ 
duğu hailde tetkik ve müzakere olulndu. 

Kanun Hülkmlünlde Kararname, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Karabiyo Borsaları Kanununun 26 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 2529 sayılı Kanunıuln 3 noü maddesinin yününlüğünün 1 Şulbat 1983 tarihine 
kadar ertelenmesini ö^örmekıtediri 

1447 sayılı Kanuln, menlkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında temel kuraları ve disiplinleri getirmek 
üzere 1929 yılında konulmuştur. Bu Kanunun 2529 sayılı Kanunla değiştirilen ve 36 sayılı K. H, K. ile yürür
lüğünün 1 Şubat 1983 tarihine kadar ertelenmesi öngörülen 26 ncı maıdldesi, 

«Botfsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapıfaalsı, -borsada kayıtlı olmayan küişti 
ve kuruiuşalrın menkul kıymet alım ve satımını meslek edinmeleri ve borsada kayıtlı olanların dia bu işilemllerıi 
borsa ıdışında veya fiyatlarını borsanın dışında teşekkül ettirmeleri yasaktır. 

Bu yasağa uymayanlar hakkında Borsa Meclisince fiilin önem ve mahiyetine göre 50 bin tadan 200 bin 
liraya kadar para cezası uygulanır ve bunlar 1 ay süreyle borsa salonuna girmekten menolunurlar.» hükmünü ih
tiva etmektedir. 

2528 sayılı Kanunun 5 ncı maddesi, yürürlük tarihi olarak 1.2A982 tarihini ön(görmüişıtür. 
36 sayılı Kanun hükmünde kararname 2578 say* Yıeflki Kanununa dayanılarak çıkantılmıştır. Yüklsek ma

lûmları lOİduğu üzere 2578 sayılı Kanun ile, 

(«Ödeme güçlüğü içinde bulunan Bıankerlerin, lişlemlerinıin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bunlara 
para yatırmış olanların haklarının güvence altına alınmışı amacı ile bu konuda Bakanlar Kuruluna bir yıl sü
re ile kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verıilnıiştir^ 

1. Yötlki Kanununun mühatalbı olan Bankerler Kanunun lafzından ve görüşme tutanaMarından da alnlaşı-
laMeceği gibi, «ödeme güçlüğü içinde bulunan kuruluşlar»dır. Buna karşılık, 36 sayılı K. H. K.'nın kıonulsuina 
giren bankerler, belirli şartlarla bonsaya kayıtlı kuruluşlardır. Borsa bankeri niteliğindekli bu bankerler ile Yet
ki Kanununun muıhaitap olduğu bankerler arasında fark vardır. Hatta, 2578 sayılı Yetki Kanunuyla banker sta
tüsüne henüz kavuşamamış kişilerin de hedef alındığı açıktır. 

2. Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile birlikte, nakit akımla
rını ve faaliyette bulunacak kuruluşlarla işlemleri hükme bağlamaktadır. Başka bir deyişle, faaliyette buluna
bilme santiarını düzenlemektedir. Buna karşılık, 2578 sayılı Kanun, ödeme güçlüğüne düşmeleri nedeniyle, faa-
liydtleri tasfliye edilecek bankerlerden söz etmekıtedliın Tasfiyeye tabi tutulan bir bankerin bonsaya kaydolarak 
faaliyette bulunması ısöz konusu olamayacağından, bu erteleme, 2578 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olan 
bankerlerle ilgili olarak, hiçibir anlam ve sıonuç doğurmayacaktır. 

3. Alynıoa 1447 sayılı Kanunda bankerlerim dışında, acenteler, Odberler, bankalar, aracı kummlar, menkul 
kıymetler yatırım ortaklıkları), tsarraıfllar, kuisyerler ve »senetleri 'borsada kayıtlı şirketlerden de söz edlrnöktediiı\ 
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36 sayılı K. H. K.'nin tiürn banlkJerlerle ilgili olduğu öne sürülse bile, Yetki Kanununu/n kapsamı diışımkfa 
kalan yulkarıdalki kuruluklar, K. H. K. kapsamımda dtüşüntütemıez. 

4. 1447 sayılı Karaim borsa Iklotundla «buılummıaıyan öslhaım ve tahviler ile borsa dışı fiyat teşdkkühlnü de 
hülklmie bağlamıalkltadır foi; bu unsurlar Yettoi Kanulrau kapsamında bulunmamalkıtadır. 

5. 36 sayılı K. H. K. 3.2.1982 tarihinde yayımlanmış olmasına rağmen, yürurltüik tarihli olaralk, 1.2.1982 
taniıMni esas almışitır. Anayasanın 64 mctü maddesi fiisıe K. H. K.'irc anoalk yayımllaîndığı ya da dalha sonraiki bir ta
rihte yürürlüğe girebileceğini amirdir, 36 sayılı K. H. K. bu 'balkımdan Anayasanın 64 noü mıadd'esıiniin hükmüy
le bağdaşmamaktadır. 

Bu nddefll'eıüıe, 36 sayılı Kanun hıülkmündle kararlnamerjin Anayasanın 64 noü malddösıinie aykırı olduğu ve 2İ578 
sayılı Yetki Kanununun kapsamana girmediği Komisyonumuzca çoğunlulMa bemiimisenerelk reddi kararllaiştırıf-
mışitıır., 

İşbu rapor gereğimin ifası dieğiyDe arz olunur. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Komisyon Kararına Muhalifim 

İBaşlcan 

Hilmi SABUNCU 
'Kâtip 

Bu Kanunda Başkan 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
IBaşikanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Komisyon Kararına Muhalifim 

Üye 

Salih İNAL 
Kom'isyon Kararına Muhalifim 

'Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
ISözöü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Kbmisyon Kararına Muhalifim 

Üye 

Ragıp TARTAN 
Komisyon Kararına Muhalifim 

Üye 
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MÜSPET OY GEREKÇESİ 

Kanun Hükimürideki Kararname, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Karnibîyo 'Borsaları Kanununun 26 noı 
maddesinin 'Değiştirilmesine Dair 2529 sayılı Kanomun 3 ncü malddesinün yürüriüğünün 1 Şufbat 1983 tarihine 
kadar ertelenmesini öngörmektedir 

14147 sayılı kanun, menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkımda temel kuraıllîan ive disiplinleri ge
tirmek üzere 1929 yılında konulmuştur. 

1447 saydı kanunun 2529 sayılı kanunla değiştirilen ve K.H.K. ile yürürlüğünün 1 Şulbat 1983 tarihine ka-
dar ertelenmesi öngörülen 26 ncı maddesi, 

«Borsa kotunda 'bulunmayan esham Ve tahviller üzerine 'borsada üş yapılması, 'borsada 'kayıtlı olmayan 
kişi ve kuruluşların men/kul kıymet alım ve satımımı meslek edinmeleri ve 'borsada kayıtlı olanlarıın da bu 
işlemleri iborsa dışında yapmaları veya fiyatlarını bor sanın dışında teşekkül ettirmeleri yasakta-. 

'Bu yasağa uymayanlar hakkında Borsa Mıecisince fiilim önem ve mahiyetine göre 50 'bin liradan 200 bin 
liraya kadar para cezası uygulanır ve bunlar 1 ay süreyle 'borsa salonuna girmekten menolunurlar.» 
hükmünü ihtiva etmektedir. 

K.H.K. 'nun hukukî dayanağı olmak icap eden 2578 sayılı Ödeme Güçlüğü içinde 'Bufanam Bankerlerin İş
lemlerinin Tasfiyesi Hakkımdaki Kanunun çıkartılmasına sebep olan Bankerlik (para komisyonculuğu) uygu
laması, 1447 sayılı kanunun yürürlükte Ibulumduğu dönemde ortaya çıkmıış ve bu kanumıun tamamen dışımda 
gelişmiştir. 

Bankerlik (para komisyonculuğu) uygulamasında zaman idimde sakıncalı durumttarla karşılaşılmıştır. Bazı 
müesseseler iflas yoluna gitmiş, 'bazı müesseselerin sahipleri ise ortadan kaybolmuştur. Bunlardan bazıları suç
lu görülmüş ve 'haklarında yargı organınca ceza Ihülkmedilmiştir. Bu durumlar karşısında 'devlet 'hadiseye 
müdahaye ötmıiş ve sadece ve ancak vatandaşın halklannıım teminat altına ahnalbilimesi için die 2578 sayılı yetlkîi 
kanunu konulmuştur. 

2578 sayılı yetki kanunu, 
«ödeme güçlüğü içinde bulunan 'Bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve 'bunlara 

para yatırmış olanların haklarının güvence altıma alınması aimacı ile 'bu konuda IBakanllar Kuruluna bir yıl 
süre ile Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi Verilmiştir.» 
hükmünü ihtiva etmektedir. 

•Bu hükümden açıkça anlaşılacağı üzere yetki, sadece Ve aincak valtaridaşıin halklarınım teminat altına alın
ması amacı ile verilmiştir. 2578 sayılı yetki kanununun konulmasına sebep teşkil eden bankerler (para komis
yonculuğu) uygulaması, 2529 sayılı kanunla değiştirilen 1447 sayılı kanunun dışında meydana gelmiş ve geliş
miştir.! 

Yürürlüğümün 1 yıl ertelenmesi Memen 1447 sayılı] kanunun 2529 sayılı kanunla değiştirilen 216 ncı mad
desinin eski metni, 

«Borsa kotumda bulunmayan esham ve tahviller üzerine 'borsada iş yapılması memnudur.» 
hükmünü ihtiva etmekte idi« 

'Bu hüküm yulkarııda da arz edildiği üzere 2529 sayıttı 'kanumla şu hale gelmiştir, 

«Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine 'borsada iş yapılması, 'borsada kayıtlı olmayan kişi 
ve kuruluşların menkul ıkıymet alım ve satımı meslek edinmeleri ve 'borsaida kayıtlı olanların da 'bu işlemleri 
yapmaları veya fia'tîlarını borsanın dışımda teşekkül ettirmeleri yasaktır. 

'Bu yasağa uymayanlar hakkımda Borsa Meclisince fiilin önem ve mahiyetine »göre 50 'bin liradan '200 folun 
liraya kadar para cezası uygulanır ve bunlar 1 ay süre ile 'borsa salonuma girmekten menolunurlar,» 
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Tespit 'edildiği üzere bu değişiklik ile esas itibarı öle maddeye sadece ceza hükmü eki'enmiştir. 

K.H.K. ile yürüdüğünün 1 Şuhat 1983 tarihine ertelenmesi öngörülen hüküm, işte hu Borsa Meclisince 50 
bin liradan 200 'bin liraya 'kadar para cezası ve 1 ay süre ile 'borsa salonluna girmeme yolundaki cezadır. Uy
gulanabilecek kişiler de haklarında Borsa Meclisinde karar ittihaz edilelbilecelk olanlarıdır. 

Bu hale göre K.H.K. nin benimsenmesinin hangi olumlu sonucu yahut benimsenmemesinıin hangi olumsuz 
sonucu ortaya koya'bıileceği mutlaka araştırılmalı ve bu olumlu yalhuit olumsuz sonuçlar beheımahal 2578 sayılı 
yetki kanununun konulmasında esas alınan amaç ve ulaşılmak istenen hedef itibarı ile değerlendirümelidir. 

Araştırılmalıdır ve değeriendirii'melidir ki, içinde bulundukları ödeme zorluklarından ötürü çalışmaları 
taM edilmiş ve haklarında tasfiyeleri yolunda yargı organına müracaatta 'bulunulmuş 'bu kuruluşlar hakkında 
Borsa Meclislerince para cezası yahut salona altoama cezası verilebilmesine imkân varanıdır ki, bu cezaların 
uygulanmasının 1 Şulbat 1983 tarihine 'kadar ertelenmesi zorunlu mütalaa olunmaktadır. 

Komisyonumuzun 'görülmelerinde hazır 'bulunan Sermaye Piyasası Kurulu 'Başlkanı Prof. Dr. İsmail Türlk 
tarafından da açılklandığı üzere günümüzde Sermaye Piyasası Kanunu itibari! ile kurulmuş tek hir bankerlik 
kuruluşu da mevcut değildir. 

Diğer taraftan yürürlüğünün 1 Şulbat 1983 tarihine kadar ertelenmesi öngörülen hükmün kapsamında ban
kerlerin yanı sıra coberler (kendi hesabında menkul 'kıymet alıp satanlar), bankalar, aracı kuruluşlar, menkul 
kıymetler yatırım ortakları, sarraflar, ikul'isyerler (borsa kulislerinde bulunup acentelere alım satım emri veren
ler), senetleri 'borsada (kayıtlı şirketler ve acenteler de vardır. Öngörülen bu erteleme işlemi ile bankerlerin yanı 
sıra 'bunların da 'kanunî disiplin dışı iş ve işlemleri de cezalanldırılma ve disiplin altına alınma imkânını 1 yıl 
süre ille kaybedecektir 'ki, ödeme güçlüğü içinde bulunan 'bankerlerin işlemlerinin tasfiyesi yolunda Balkanlar 
Kuruluna K.H.K.'ter çikartma yetkisi veren 2578 sayılı kanunun, hu amacı ve hu sonucu hiç bir halde gözet
mediği açıktır. 

Ayrıca, K.H.K. de yürüdük tarihi de geriye teşmil edilmiştir. Anayasanın 64 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasının İkinci cümlesi, 

«Ancak, 'kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonira'kii bir tarih de gösterilebilir.» 
hükmünü ihtiva etmektedir. Mezkûr 3 ncü fıkra hükmüne göre K.H.K.'ler esas itibarı ile resmî gazetede ya
yınlandıkları tarihte yürürlüğe girecek istisnaen ise bu yürürlük tarihi daha sonraki bir tarih olabilecek ama 
geriye teşmil edilemeyecektir. 

Şu açıklamaların hir genel değerlendirme içinde ifade olunması takdirimde, 

•— K.H.K.'nin ertelenmesini öngördüğü hüküm, sadece ve ancak Borsa Meclisince tertip edileibilecek bir 
ceza 'ile Siğilidir. 

—' K.H.K.'nin ertelenmesini öngördüğü hüküm, sadece ve ancak Borsa Meclisince tertip edilebilecek ve 
sadece ve ancak Borsanın aslî ve kayıtlı azaları itibarı ile kanunda öngörülen esas ve usul hükümleri gere
ğince sonuç doğurabilecek hir ceza ile ilgilidir. 

K.H.K.'nin ertelenmesini öngördüğü hükmün Borsanın aslî ve kayıtlı üyeleri dışında kalanlar yani bu iş ve 
işlemleri kaçak olarak yapanlar hakkında uygulanması ihbar, Cumhuriyet Savcılığınca mahkemeye sevk ve 
mahkemenin TCK'nun ilgili hükümleri uyarınca vereceği hükme bağlıdır. 

— '2578 sayılı Kanunda sözü edilen ve gerektiğinde tasfiyeleri hakkında K. H. K.'l'er'çıkartılması yolun
da Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine konu olan ve ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerler (para ko
misyoncuları) Borsanın .asıl yalhuit kayıtlı azaları olmadıklarından ve haklarında tasfiye işlemleri için yargı 
organına müracaat edilmiş Ve iş ve işlemleri tatil edilmiş bulunduğundan şu şartlar itibariyle borsa azalığını 
kazanmaları da mümkün olamayacağından işbu erteleme, 2578 sayılı yetki kanunu kapsamında olanlar hak
kında hiç bir anlam ve hiç bir sonuç doğurmaz. 
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— 2578 sayılı Yetki Kanununda sözü edilen ve gerektiğinde tasfiyeleri hakkında K. H. K.'ler çıkartılması 
yolunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine konu olan ve ödeme ıgüçlüğü içinde bulunan bankerler (para 
komisyoncuları) itibariyle ve bunlardan alacaklı olanlar itibariyle hiç "bir anlam ve hiçbir sonuç döğura-
mayacak bir kararnamenin 2578 sayılı Yetki Kanunu hukukî temel gösterilerek çıkartılması mümkün olma
mak gerekir. 

— K. H. K. ile ertelenmesi öngörülen hükmün kapsamında bankerlerin yanı sıra coberler, bankalar, 
aracı kurumlar, menkul kıymetler yatırım ortakları, sarraflar, kullıisyerler, senetleri borsada kayıtlı şirketler 
ve acenteler de vardır 'ki, /bunların Borsa disiplinlerine uyulmaması halinde haklarında Borsa Meclisi tarafın
dan ittihaz edilecek cezaların uygulanmasının 1 yıl süre ile ertelenmesi yolunda bir K. H. K. çikartilmasıına 
2578 sayılı Yötiki Kanunu ile bir yetki verilmemiştir. 

— K. H. K. yürürlük tarihi olarak geçmiş bir tarihi esas almıştır. Anayasanın 64 ncü maddesi ise 
K. H. K.'lerin yürürlük tarihini Resmî Gazetede yayımlandığı gün ve bugünü takip eden bir gün olarak 
tespit etmiş ve hükmün mefhumu muhalifi itibariyle geçmiş bir tarihin yürürlük tarihi olarak benimsen
mesine imkân tanımamış bulunduğundan K. H. K., bu hükmü itibariyle de 2578 sayılı Yetki Kanununun hu
kukî kaynağını teşkil eden Anayasanın 64 ncü maddesine uygun bulunmamaktadır. 

Bu görüşlerle, K. H. K/yi 2578 sayılı Yetki Kanununa -ve Anayasanın 64 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına 
uygun bulmadım. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
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AYRIŞIK OY 

İktisadî işler ve Adalet komisyonları kararları yönünde) 3 Şulbat 1982 gününde 17594 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan KiHK/36 hükümlerinin 13 Ocak 1982 günül 17573 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan aynı 
gün ve 2578 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Ban'kerlerin İşlemleri Hakkında Yetlk'i Kanunu şümulü 
içinde Ikaldığı düşüncesi ile Kararnamenin kamulaşması gerekeceği inancı ile çoğunluk kararına karşı bulun
maktayız,; 

Şunu öncelikle (belirtmede yarar görmekteyiz ki : 

16 Mayıs 1929 tarihinde kalbul edilip Resmî Gazetenin 30 Mayıs 1929 tarih ve 12013 sayılı nüshasında 
yayınlanan 1447 sayılı «Men'kul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu» nda değişiklik yapan 2.10.1981 ta-
rihin'de ka'bul edilen ve Resmî Gazetenin 6.10.1981 günlü 17480 sayılı nüshasında yayınlanan 2529 sayılı 
«1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 'Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun«, 
30 Temmuz 1981 tarih ve 17416 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 28.7.1981 gün ve 2499 sayılı «Sermaye 
Piyasası Kanunu» na paralel olarak çıkarılmış bir kanundur. 

Nitekim ve aslında 2529 sayılı «1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına İlişlkin Kanun» da yer alan hükümler 2499 sayılı «Sermaye Piyasası» Kanun Tasa
rısında yer almışken değişikliğin ilgili kanun da yer alması daha uygun bulunarak, Kanunun gerekçesinde 
de görüleceği üzere, Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ER'SIÎN tarafından yapılan teklif üze
rine ayrıca 'kanunlaşmış bulunmaktadır. 

2499 sayılı «Sermaye Piyasası Kanunu» geçici 3 ncü madde (a) fıkrası, Kanun hükümleri genellikle 
1.2.1982 tarihinde yürürlüğe girdiği halde «Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce aracılık faaliyetinde 
ıbulunanlar, kurula bildirmek kaydıyla, faaliyetlerine Ibu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci 
yıl sonuna kadar devam edebilirler» hükmünü getirmiş 'bulunmaktadır. 

2529 sayılı ve 3 ncü maddesinin uygulamasının bir yıl ertelenmesi K.H.K. 36 ile hüküm altına alınan 
«1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun»un 
yürürlük tarihi de 1.2.1982 olup getirilen hükümle bu tarih Sermaye Piyasası Kanununun yukarıki paragraf
ta belirtilen hükmüne paralel olarak 1.2.1983 gününe ertelenmiş bulunmaktadır. 

Böylece aslında başlangıçta aynı kanun için de yer alması düşünülen hükümler arasında paralellik sağ
lanmış olmaktadır. Bu da yerinde bir değişiklik olmuştur. 

Aksi durumda Sermaye Piyasası Kanunu geçici madde 3 hükümleri ile 2529 sayılı Kanun 3 ncü maddesi 
hükümlerinin nasıl uzlaştırılacağı sorunu ortaya çıkacak:, bu ise; aslında düzenlenımesinde sıkıntı çekilen 
bir alanda daha başka ve daha büyük tereddütler yaratacaktır/ 

Diğer yandan (borsada ikote edilen esham ve tahviller borsa 'kurlarına göre değerler kazanacağından bu 
ise üstlenilen değerlerin dışında değerleri anlatacağından; (bankerlerden alacaklı kişilerin bu alacaklarını gü
vence altına alan değerler anlamlarını yitireceklerdir. 

Bütün bu nedenlerle Ibalhis konusu kararnamenin kanunlaşması gerekeceği görüşü ile çoğunluk kararına 
karşıyız. 

S. Sırrı KIRÇ ALI Salih İNAL * Mehmet KANAT 
Malî İşler Komisyonu Üye Üye 

Başkanı 
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AYRIŞIK OY 

2578 sayılı Yasa ile ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse 
tasfiyesi konularında Bakanlar Kuruluna K.H.K. çıkarma yetkisi verilmiştir^ 

2529 sayılı Yasanın 3 ncü maddesiyle 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kamlbiyo Borsaları Kanununun 
26 ncı maddesinde yapılan değişiklikle borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş ya
pılması yasaklanmış ve maddenin son fıkrası ile de bu yasağa uymayanlar hakkında uygulanacak ceza mik
tarları da belirlenmiştir. Ayrıca bu maddenin 1.2.1982 tarihinde yürürlüğe gireceği de açıklanmıştır. 

Önümüze getirilen 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2529 sayılı Yasanın 3 ncü maddesiyle ge
tirilen ve 1.2.1982 tarihinde yürürlüğe giren ceza hükümlerinin uygulanmalarının 1.2.1983 tarihine kadar 
ertelenmesinin sağlanması istenmektedir.; 

Burada üzerinde durulması gereken hususlar : 

a) Kanun Hüktaün'de Kararname ile istenen yetki 2578 sayılı Yasa ile verilen yetki içinde kalmakta mı
dır? 

Ib) Anayasanın 64 ncü maddesinin son fıkrası karşısında böyle bir yetkinin verilip verilemeyeceği konu
sudur? 

e) 2578 sayılı Yasa tasarısı Hükümet tarafından Danışma Meclisine sevk edilirken hedef olarak ban
kerlerin tasfiyesi öngörüldüğü halde, konu Danışma Meclisinde bu yönüyle ele alınmamış ve yasallaşan 
metninden de anlaşıldığı üzere bankerlerin öncelikle tasfiyesi yerine bunlara para yatırmış olanların hak
larının güvence altına alınlması ilkesi (benimsenerek olaya yaklaşılmıştır.; 

Amaç öde'me güçlüğü içinde bulunan bankerlerin Ibu güçlükleri yenecek biçimde Bakanlar Kurulunu 
Önlemler almaya yetkilendirme olunca, halen piyasada faaliyette bulunan «ister ödeme güçlüğü içinde ol
sun veya olmasın» bankerlerin borçlarını ödemeye engel olan tuta engellerin kaldırılması hususları da bu 
yetkiler içinde olacağı açıktır. 

Ayrıca Millî Güvenlik Konseyince çıkarılan 64 sayılı bildiri ile Anayasanın 64 ncü maddesine bir deği
şiklik getirilerek eskiden öngörülen bu maddede Kanun Hükmünde Kararnamelerin yürürlükten kaldırılacak 
kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ilkesi de kaldırılmış olduğundan kanımca istenen (bu yetki 2578 sa
yılı Yasa kapsamı içinde bulunmaktadır. 

!b) Öte yandan 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ne yeni bir ceza getirilmekte ve ne de her
hangi bir ceza hükmünü içeren yasa ortadan kaldırılmaktadır. Bu zaruret de 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Yasasıyla idare için öngörülen (yükümlülüklerin sermaye piyasası kurulunun geç faaliyete geçmesi nedeniyle 
zamanında yerine getirilmemesinden kaynaklanmakta ve bu ertelemeyle de halen banker olarak piyasada bu
lunan bankerlerin bir sene daha uğraşlarına devam ederek borçlarını tasfiye etme olanaklarına kavuşmakta-
dırlar^ 

Açıklanan nedenlerle 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlar Kurulunca çıkarılmasında isa
betsizlik görmediğimden komisyon kararına karşıyım. 

Kamer GENÇ 

Danışma Meclisi ı(S. Sayısı : 130) 
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KARŞI OY YAZISI 

Yasaların; içerdikleri metinlerin, hem sözü, hem de amacı ile bütünleştirilerek uygulanmaları halinde kamu 
ihtiyacının «giderilmesi ve nizamın korunması konusunda kendilerinden beklenen yararı sağlayabilecekleri yal
nız söze dayanan Ibir anlayış içinde uygulanmak istenirlerse, daha yürürlüğe girdlikleri anda veya kısa bir 
süre ısonra ölü metinler haline gelebilecekleri bir gerçektir. 

însan; zekâsını ve onun ürünü olan teknolojik olanakları her zaman diğer insanların yararına kullanma-
nıakta ve bu yüzden de zaman zaman topluma zarar veren olaylar ve eylemler ortaya çıkabilmektedir.: Bu 
tür tehlikeleri ortadan kaldırabilecek bir devlet nizamı düşünüldüğünde akla gelen tedbirlerden birisi de dev
letten beklenen görevlerin süratle yerine getirilebilmesi'dir, 

Bunun için yeni anayasaların pek çoğunda hükümetlere kanun hükmünde kararnameler çıkartma yet
kisi tanınmıştır^ Ancak böyle bir yetki ile teçhiz edilmiş Devlet de olsa yasalar sözleri ve amaçları doğrul
tusunda uygulanmazlarsa (örneğin müzakere konusu olan Yetki Yasasında olduğu gilbi) bu kez her karar
name için ayrı bir Yetki Yasası çıkarılması zorunluluğu ile karşılaşılabilecektir. 

Konuya bu açıdan baktığım ve olayı böyle değerlendirdiğim için Yetki Kanununun 36 sayılı Kararna
menin çıkarılmasına engel ıbir yönü bulunmadığını düşünüyor ve çoğunlukla verilen komisyon kararına ka-
tılmıyorumj; 

Ragıp TARTAN 

Danışma Meclisi l(S. Sayısı : 130) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 130'a 1 inci Ek 

1447 Saydı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda 
Değişiklik Yapdmasına İlişkin 2 . 10 . 1981 Tarihli ve 2529 Sa
yılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İktisadî İşler ve Malî 

İşler Komisyonları Raporları. (1 /137) 

Malî İşler Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 17 Haziran 1982 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. .-1/137 
Karar No. : 41 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

>«'1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kamibiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
2 . 10 . 1981 Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnam'e» 8 . 6 . 198'2 tarihinde Maliye Balkanı Sayın Kaya Erdem'in 15 . 6 . 1982 
tarihinde, önce yine Maliye Bakanı Sayın Kaya Erdem'in, daha sonra Devlet Bakanı Sayın tl'han Öztrafc'ın da 
katılarak hazır bulunduğu toplantıda görüşüldü. 

13* . 1 . 1982 tarihli 2578 Sayılı Yetki Kanunu, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin 
düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bu bankerlere para yatırmış olanların haklarının güvence altınia alın
ması amacı ile çıkarılmış bulunmaktadır. 

ıBu Kanunun dayanağı, hükümet tarafından ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin tasfiyelerini sağ
lamak için hazırlanmış bir tasarı olup, Danışma Meclisi İktisadî işler, Adalet, Malî îşler, Anayasa ve Büt
çe - Plan Komisyonlannın kendi aralarından seçtikleri 3'er üyeden oluşan Karma Komisyonda müzakeresi 
sonucunda, tasarının 1 inci maddesi «Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi 
ve gere'kirse tasfiyesi ve bunlara para yatırmış olanların halklarının güvence altına alınması amacı ile bu 
konuda Bakanlar Kuruluna bir yıl süre ile Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir» şek
linde değiştirilmiş ve Karma Komisyon Başkanı tarafından bu değişiklik, Genel Kurulda, «Bankerlerin tas
fiyesi yoluna gidilmeden onların yaşatılmasına gayret edilmesinin bu şahıs veya kuruluşlara para yatıranla
rın haklarının korunması bakımından daha yararlı olacağına inandıkları için yapıldığı» belirtilerek savunul
muş ve tasarı bu şekli ite kabul olunarak kanunlaşmıştır. 

Demekki Yetki Yasasının asıl gayesi (metninde yazılı olduğu üzere) bankerlere para yatıranların hakla
rının güvence altına alınmasıdır ve bu seheple de Bakanlar Kuruluna bir yıl süre ile Kanun Hükmünde Ka
rarnameler çıkararak düzenlemeler yapma yetkisi verilmiştir. 

Bu yetkinin kullanılmasından elbetteki bankerlerin ödeme güçlüğü içine düşmelerini önlemek yetkisi de 
yer almıştır. ......işlemlerinin düzenlenmesi » ibaresinin hükümette bazı külfetler yükleyeceği şüphesizdir. 
Hal böyle olunca herhangi bir 'külfet getirmesi söz konusu olmayacak bir düzenlemenin ödeme güçlüğü içi
ne düşmem'iş bankerler hakkında da (gerektiği anda ve şüyuuna imkân vermeden) bazı kararların alınma
sına imkân verdiği şeklinde anlaşılması uygun olacaktır. 

Oysa Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Hakkındaki 1447 sayılı Kanunun 2529 sayılı Kanunla 
değişik 26 ncı maddesinde «Borsa katında bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, bor
saya kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşların menkul kıymet alım ve satımını meslek edinmeleri ve borsada ka-
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yıtlı olanların da bu işlemleri borsa dışında yapmaları veya fiyatlarını borsa dışında teşekkül ettirmeleri ya
saklanmış» dır. Bu yasağa uymayanlar hakkında da borsa meclisince cezaî müeyyideler uygulanacağı öngö
rülmüştür. 

,30 . 7 . 1981 tarihinde yayımlanan ve bazı hükümleri bu tarihte, bazı hükümleri ise 1 . 2 . 1982 tari
hinde yürürlüğe girmiş bulunan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Menkul Kıymetlerin çıkarılması 
ve halka satılması konularında yeni düzenlemeler getirilmiş ve bu konudaki yetkiler tamamen Sermaye Pi
yasası Kurulunda toplanmıştır. Bu Kurul 1 3 . 1 . 1982 tarihinde teşekkül etmiş ve hükümet gerekçesinde de 
belirtildiği gibi teşkilatını (36 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarıldığı tarih, gözönünde tutularak 
değerlendirilmiştir) tamamlayamamıştır. Borsa bankerliği izinleri verilememiştir. Böyle olunca da bu menkul 
kıymetleri kullanan kuruluşların borsadıa işlem yapmaları, mümkün olmayacağı, işlem yapanların ise para 
cezasına çarptırılmaları gerekeceği açıktır. Bu hadise bu piyasada bazı sıkışıklıklar dbğura'bilecektir. İşte 
bütün bu hususları gözönüne alarak tedbir getirmek İhtiyacı içinde olan hükümet Danışma Meclisince ken
disine verilmeik istenen ve Millî Güvenlik Konseyince onaylanarak yasalaşan yetkiyi kullanmak suretiyle; 1447 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde gerekli değişikliği yapmak ihtiyacını dulymuş ve bunun için kanun hük
münde kararname hazırlayarak Danışma Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 

30 Mayıs 1979 tarihli 1447 sayılı Kanunda bankerler dışında acenteler, co'berler, bankalar, aracı kurum
ları ve benzeri kuruluşların da yer aldığı ileri sürülmekte ise de; incelemekte olduğumuz kanun hükmündeki 
kararnamenin dayanağını teşkil eden yetki kanunu halkın para yatırdığı bankerlerle ilgili bulunduğundan 
diğer, sözü geçen, müesseseler hakkında bir düzenleme yapılmamış olması bir noksanlık sayılamaz. 

iBu kararnamede önemle üzerinde durulan diğer bir hususta; kararnamenin 3 . 2 . 1982 günlü Resmî 
Gazetede yayınladığıdır. Kararnamenin iki gün gecikme ile yayınlanmasının Anayasa'nm 64 ncü maddesine 
aykırı olarak yayım tarihinden önceye ilişkin bir yürürlük: tarihi ihtiva ettiği söylenmek istenmektedir. Oy
sa bu kararnamenin yayım tarihinde yürürlüğe gireceği metninde 2 nci madde olarak yazılıdır. 

Bu tarih de 3 . 2 . 1982'dir. Kararname ile değiştirilen husus bir madde hükmüdür. Bu hüküm bir tarih 
ihtiVa etmektedir ve yadırgananda oldur. Esasen kararnamenin müzakere edildiği 'tüm diğer komisyonlarda 
da bu hususta herhangi bir tereddüt olmamış ve muhalefette kalan bir üyeye rastlanmamıştır. 

(Bu nedenlerle bazı arkadaşlarımızın ileri sürdükleri sakıncalara da katılmayan komisyonumuz kanun hük
münde 36 sayılı Kararnamenin gerek Yetki Kanununun kapsamı dışına çıktığı, gerek kararnamenin geçer
lilik süresinin geriye yürütüldüğü noktalarından Anayasanın 64 üncü maddesine aykırı bulunduğu yolunda
ki görüş ve düşünceleri çoğunlukla yerinde bulmamış ve aynen katoulüne karar vermiştir. 

Kanun hükmünde kararnamenin başlığı kanuna dönüştürülerek 1 inci maddesi aynen katbul edilmiştir. 
Yürürlükle ilgili 2 inci madde 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bağıntıyı ortaya koyacak şe

kilde kaleme alınmış 3 ncü madde de yürütme maddesi olup ona uygun olarak düzenlenmiştir. 
'İşbu rapor gereğinin ifası dileği ile arz olunur. 

Süleyman Sırrı K1RCALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
(Muhalifim) 

Kâtip 
Erdoğan BAYIK 

(Muhalifim) 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
(Söz hakkım saklıdır) 

Üye 
M. Velid KORAN 

(Muhalifim) 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
ıBaşkanvekili 

Mustafa ALPDÜND\AR 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
(Muhalifim) 

Sözcü 
Recai BATURALP 

Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TAKTAN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 130'a 1 inci Ek) 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1447 Sayın Menkul Kıymetler ye Kambiyo Borsaları Kanununida Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 Kindi Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1 nci maiddesi Komisyönuımizea aynen kabul edil1-
mişjtir. 

Yürürlük : 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 2 , 1982 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yüıür-
lüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Danışma Meclîsi (S. Sayısı : 130'a 1 inci Elk) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 130'a 2 nci Ek 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2 . 1 0 . 1 9 8 1 Tarihli ve 2529 
Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İktisadî İşler 

ve Malî İşler Komisyonları Raporları. (1 /137) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 Şubat 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-

1/33/01415 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2,10.1981 
Tarihli ye 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

2.10.1981 tarihinde kabul edilen 2529 sayılı Kanun ile, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları Kanununda değişiklik yapılmıştır. 

Bu çerçeve içerisinde, 1447 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi de yeniden düzenlenmiş ve ayrıca müeyyidelen-
dirilmiştir. 

Yürürlüğü ertelenen maddeye göre, 
a) Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, 
b) Borsada kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşların menkul kıymet alini ve satımını meslek edinmeleri, 
c) Borsada kayıtlı olanların da bu işlemleri borsa dışında yapmaları veya fiyatlarını borsa dışında teşek

kül ettirmeleri yasaklanmıştır. 
Sermaye Piyasası Kanununun 1 Şubat 1982 tarihinde yürürlüğe girmesi ve anılan Kanunun öngördüğü 

Kurulun yeni oluşmuş bulunmasına karşın teşkilatlanmasını henüz tamamlayamamış olması nedeniyle, anı
lan kanunda belirtilen şekilde «borsa bankerliği» izinleri verilememiştir. Bu durumda, halen bankerlik faaliyet
lerinde menkul kıymetleri kullanan kuruluşların, borsada işlem yapmaları mümkün olamayacaktır. Bu ise, bu 
kuruluşların kanuna uyum sağlamalarında sorunlar yaratabileceği gibi, piyasada ani sıkışıklıklara yol açabi
lecektir. Buna rağmen faaliyet gösterecekler için ağır para cezası uygulanması zorunluluğunu yaratacaktır. 

Piyasada olumsuz gelişmelere meydan vermeden, Sermaye Piyasası Kanunundaki intibakların sağlanabil
mesi için 2529 sayılı Kanunla değiştirilen 26 ncı maddenin 1 yıl süre ile ertelenmesinin uygun olacağı düşünül
müştür. 
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İktisadi İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/137 

Karar No. : 9 

22 §ubat 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname» 22.2.1982 tarihinde Komisyonumuzun 17 nci Birleşiminde Hükümet Temsilcisinin de iş
tirakiyle müzakere edilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kanununun öngördüğü kurulun yeni oluşmuş bulunması ve henüz teşkilatlanmasını tamam
layamamış olması nedeniyle, piyasada olumsuz gelişmelere meydan vermeden, Sermaye Piyasası Kanunundaki 
intibakların sağlanabilmesi için, Komisyonumuz söz konusu, kanun hükmünde kararnameyi olumlu mütalaa 
ederek aynen kabulünü karar altına almıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığınıza saygıyla arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

A. Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Başikanıvekili 

Ali Nejat ALP AT 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Üye 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

A. Nedim ERAY 
Üye 

Cevdet KARSLI 
Üye 

Fuat YILMAZ 
üye 

İKTlSADÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.2.1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 130'a 2 nci Ek) 
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Malî tşler Komisyonu Tezkeresi 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî tşler Komisyonu 
Esas No. : 1/137 
Karar No. : 24 

18 Mart 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Komisyonumuzun 18 Mart 1982 tarihli Birleşimindeki görüşmelerinde bu Kanun 
hükmündeki Kararnamenin 2578 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olup olmadığı hususunda İçtüzüğün 33 
üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Adalet Komisyonunun düşüncesinin alınması zorunlu mütalaa edil
miştir. 

Gereğinin ifasını delaletlerine saygı ile arz ederiz. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

- Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

İsmail ŞENGÜN 
Baş'kanveflcili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdı ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/137 
Karar No. : 36 

Adalet Komisyonu Mütalaam 

23 Mart 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İ9.3.1982 havale tarihli Danışma Meclisi Malî İşler Komisyonunun 18.3.1982 gün ve 1/137-24 sayılı ra
poru ile ilişiği dosya mütalaa istemiyle Başkanlığımıza gönderilmekle Komisyonumuzca gerekli inceleme ya
pıldı ve görüşüldü. 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkındaki Kanun Hük
mündeki Kararname, borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması ve bor
sa dışında çalışanların menkul kıymet alım ve satımını meslek edinmeleri ve fiyatları borsa dışında oluşturma
sının yasaklanmasını ertelemektedir. 
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Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin birçoğunun borsa dışında işlem yapmış oldukları gerçeği kar
şısında bu ertelemenin 2578 sayılı Yetki Kanununun kapsamı içine girdiği tabiîdir. 2529 sayılı Kanunun 3 üncü 
(maddesinin yürürlüğü ertelenmediıkçe 2578 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde işlemlere girişmek ve Yetki Ka
nununun güttüğü amacı gerçekleştirmek mümkün -olamayacalktır, 

Bu nedenlerle 2579 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yürürlüğünü erteleyen Kanun hükmündeki Kararna
menin Ödeme Güçlüğü tçind'e Bulunan Bankerlere İlişkin 2578 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunduğu 
oy çokluğu ile •mütalaa edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Rıfat BAY AZIT M. Fevzi UYGUN ER Enis MURAT OĞLU 
Başkan Başkanvekil'i Sözcü 

Serda KURTOĞLU Alâeddin AKSOY İbrahim BARANGİL 
Kâtip Üye Üye 

Necip BİLGE Bekir Sami DAÇE Halil ERTEM 
Üye Üye Üye 

Muhalifim 

Necdet GEBOLOĞLU Halil GELENDOST A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye Üye Üye 

S. Feridun GÜRAY İsa VARDAL Şerafettin YARKIN 
Üye Üye Üye 

Muhalefetim eklidir Bulunamadı 

MUHALEFET ŞERHİ 

36 sayılı Kararname ile yürürlük tarihi bir yıl ertelenen hüküm 1477 sayılı Kanunun 2529 sayılı Kanun
la değiştirilen 3 üncü maddesidir. Her ne kadar 3 üncü madde ile ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin 
işlemleri arasında yakın bir bağ mevcut ise de; 2578 sayılı Yetki Kanununda; 1477 sayılı Kanun ve bu Kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2579 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına veya bu kanunlarla ilgili konularda 
kanun kuvvetinde kararname çıkarılması, hususunda, Hükümete yetki verilmemiştir. O nedenle konunun ka
rarname ile değil ayrı bir kanun ile halledilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Bu itibarla, 2578 sayılı Yetki Kanununa göre çıkartılan 36 sayılı Kararnamenin onaylanması hususundaki 
görüşe karşı olduğumuzu arz ederiz. 

İsa VARDAL Necip BİLGE 
Danışma Meclisi Danışma Meclisi 

Adatet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 

— I — 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 29 Mart 1982 
Esas No. : 1/37 
Karar No. : 28 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiktik Yapılmasına İlişkin 2.10.1981 
Tarih ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname, Komisyonumuzun 3, 5 ve 29 Mart 1982 tarihli Birleşimlerimde, Maliye Bakam Kaya Er
dem ile ilgili Hükümet temsilcilerinin ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. Dr. ismail Türk'ün de hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun Hükmünde Kararname, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununun 26 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 2529 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yürürlüğünün 1 Şubat 1983 tarihi
ne kadar ertelenmesini öngörmektedir. 

1447 sayılı Kanun, menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında temel kuralları ve disiplinleri getir
mek üzere 1929 yılında konulmuştur. Bu Kanunun 2529 sayılı Kanunla değiştirilen ve 36 sayılı K. H. K. ile 
yürürlüğünün 1 Şubat 1983 tarihine kadar ertelenmesi öngörülen 26 ncı maddesi, 

«Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, borsada kayıtlı olmayan 'kişi 
ve kuruluşların menkul kıymet alım ve satımını meslek edinmeleri ve borsada kayıtlı olanların da bu işlemle
ri borsa dışında veya fiyatlarını borsanın dışında teşekkül ettirmeleri yasaktır. 

Bu yasağa uymayanlar hakkında Borsa Meclisince fiilen önem ve mahiyetine göre 50 bin liradan 200 bin 
liraya kadar para cezası uygulanır ve bunlar 1 ay süreyle borsa salonuna girmekten menolunurlar.» hükmünü 
ihtiva etmektedir. 

2528 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, yürürlük tarihi olarak 1.2.1982 tarihini öngörmüştür. 
36 sayılı Kanun hükmünde kararname 2578 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkartılmıştır. Yüksek 

malûmları olduğu üzere 2578 sayılı Kanun ile, 
«Ödeme güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin, işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bunlara 

para yatırmış olanların halklarının güvence altına alınması amacı ile bu konuda Bakanlar Kuruluna bir yıl 
süre ile kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

1. Yetki Kanununun muhatabı olan Bankerler Kanunun lafzından ve görüşme tutanaklarından da anla
şılabileceği gibi, «ödeme güçlüğü içinde bulunan kuruluşlar»dır. Buna karşılık, 36 sayılı K. H. K.'nin konu
suna giren bankerler, belirli şartlarla borsaya kayıtlı kuruluşlardır. Borsa bankeri niteliğindeki bu bankerler ile 
Yetki Kanununun muhatap olduğu bankerler arasında fark vardır. Hatta, 2578 sayılı Yetki Kanunuyla ban
ker statüsüne henüz kavuşamamış kişilerin de hedef alındığı açıktır. 

2. Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile birlikte, nakit akım
larını ve faaliyette bulunacak kuruluşlarla işlemleri hükme bağlamaktadır. Başka bir deyişle, faaliyette bulu
nabilme şartlarını düzenlemektedir. Buna karşılık, 2578 sayılı Kanun, ödeme güçlüğüne düşmeleri nedenliyle, 
faaliyetleri tasfiye edilecek bankerlerden söz etmektedir. Tasfiyeye tabi tutulan bir bankerin borsaya kay-
dolarak faaliyette bulunması söz konusu olamayacağından, bu erteleme, 2578 sayılı Yetki Kanunu kapsamın
da olan bankerlerle ilgili olarak, hiçbir anlam ve sonuç doğurmayacaktır. 

3. Ayrıca 1447 sayılı Kanunda bankerlerin dışında, acenteler, Coberler, bankalar, aracı kurumlar, menkul 
kıymetler yatırım ortaklıkları, sarraflar, küüsyerler ve senetleri borsada kayıtlı şirketlerden de söz edilmektedir. 
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36 sayılı K. H. K.'nin tüm bankerlerle ilgili olduğu öne sürülse bile, Yetki Kanununun kapsamı dışında 
kalan yukarıdaki kuruluşlar, K. H. K. kapsamında düşünülemez. 

4, 1447 sayılı Kanun borsa kotunda bulunmayaın esham ve tahviller ile borsa dışı fiyat teşekkülünü de 
hükme bağlamaiktadır 'ki; bu unsurlar Yetki Kanunu kapsamında bulunmamalktadır. 

5. 36 sayılı K. H. K. 3.2.1982 tarihinde yayımlanmış olmasına rağmen, yürürlük tarihi olarak, 1.2.1982 
tarihini esas ailmıştır. Anayasanın 64 üncü maddesi ise K. H. K.'in ancak yayımlandığı ya da daha sonraki 
bir tarihte yürürlüğe girebileceğini amirdir, 36 sayılı K. H. K. bu bakımdan Anayasanın 64 üncü maddesinin 
hükmüyle bağdaşmamaktadır. 

Bu nedenlerle, 36 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin Anayasanın 64 üncü maddesine aykırı olduğu ve 
2578 sayılı Yetki Kanununun kapsamına girmediği Komisyonumuzca çoğunlukla benimsenerek reddi karar-
laştıırılımıştıır, 

îşbu rapor gereğinin ifası dileğiyle arz olunur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALİ 
Başkan 

Komisyon Kararına Muhalifim 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Bu Kanunda Başkan 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞEN GÜN 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Komisyon Kararına Muhalifim 

Salih İNAL 
Üye 

Komisyon Kararına Muhalifim 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

^ 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Komisyon Kararma Muhalifim 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Komisyon Kararına Muhalifim 

MÜSPET OY GEREKÇESİ 

Kanun Hükmündeki Kararname, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununun 26 nçı 
maddesinin Değiştirilmesine Dair 2529 sayılı Kanunun 3 üncü madesinin yürürlüğünün 1 Şubat 1983 tarihine 
'kadar ertelenmesini öngörmektedir. 

1447 sayılı kanun, menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında temel kuralları ve disiplinleri ge
tirmek üzere 1929 yılında konulmuştur. 

1447 sayılı Kanunun 2529 sayılı ıkanunla değiştirilen ve K. H. K. ile yürürlüğünün 1 Şubat 1983 tarihine ka
dar ertelenmesi öngörülen 26 ncı maddesi, 

«Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, borsada kayıtlı olmayan 
kişi ve kuruluşların menkul kıymet alım ve satımını meslek edinmeleri ve borsada kayıtlı olanların da bu 
işlemleri borsa dışında yapmaları veya fiyatlarını borsanın dışında teşekkül ettirmeleri yasaktır. 

Bu yasağa uymayanlar hakkında Borsa Meclisince fiilin önem ve mahiyetine göre 50 bin liradan 200 bin 
liraya 'kadar para cezası uygulanır ve bunlar 1 ay süreyle borsa salonuna girmekten menolunurlar.» 
hükmünü ihtiva etmektedir. 
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K. H. K.'nun hukukî dayanağı olmak icap eden 2578 sayılı ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemlerinin Tasfiyesi Hakkındaki Kanunun çıkartılmasına sebep olan Bankerlik (para komisyonculuğu) uy
gulaması, 1447 sayılı Kanunun yürürlükte bulunduğu dönemde ortaya çıkmış ve bu kanunun tamamen dı
şında gelişmiştir. 

Bankerlik (para komisyonculuğu) uygulamasında zaman içimde sakıncalı durumlarla karşılaşılmıştır. Bazı 
müeseseseler iflas yoluna gitmiş, bazı müesseselerin sahipleri ise ortadan kaybolmuştur. Bunlardan bazıları 
suçlu görülmüş ve haklarında yargı organınca ceza hükmeditmiştir. Bu durumlar karşısında devlet hadiseye 
müdahale etmiş ve sadece ve ancak vatandaşın haklarının teminat altına alınabilmesi için de 2578 sayılı yetki 
kanunu konulmuştur. 

2578 sayılı yetki kanunu, 
«ödeme güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bunlara 

para yatırmış olanların haklarının güvence altına alınması amacı ile bu konuda Bakanlar Kuruluna bir yıl 
süre ile Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.» 
hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bu hükümden açıkça anlaşılacağı üzere yetki, sadece ve ancaık vatandaşın haklarının teminat altına alın
ması amacı 'ile verilmiştir. 2578 sayılı yetki kanununun konulmasına sebep teşkil eden bankerler (para komis
yonculuğu) uygulaması, 2529 sayılı kanunla değiştirilen 1447 sayılı kamunun dışında meydana gelmiş ve ge
lişmiştir. 

Yürürlüğünün 1 yıl ertelenmesi istenen 1447 sayılı kanunun 2529 sayılı kanunla değiştirilen 26 ncı mad
desinin eski metni, 

«Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması memnudur.» 
hükmünü ihtiva etmekte Adli. 

Bu hüküm yukarıda da arz edildiği üzere 2529 sayılı kanunla şu haile gelmiştir. 

«Borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, borsada kayıtlı olmayan ki
şi ve kuruluşların menkul kıymet alım ve satımı meslek edinmeleri ve borsada kayıtlı olanların da bu işlemleri 
yapmaları veya fiyatlarım borsanın dışında teşekkül ettirmeleri yasaktır. 

Bu yasağa uymayanlar hakkında Borsa Meclisince fiilin önem ve mahiyetine göre 50 bin liradan 200 bin 
liraya kadar para cezası uygulanır ve bunlar 1 ay süre ile borsa salonuna girmekten menolunurlar.» 

Tespit edildiği üzere bu değişiklik ile esas itiban ile maddeye sadece ceza hükmü eklenmiştir. 
K.H.K. ile yürürlüğünün 1 Şubat 1983 tarihine ertelenmesi öngörülen hüküm, işte bu Borsa Meclisince 50 

bin liradan 200 bin liraya kadar para cezası ve 1 ay süre ile borsa salonuna girmeme yolundaki cezadır. Uy
gulanabilecek kişiler de haklarında Borsa Meclisinde karar ittihaz edilebilecek olanlardır. 

Bu hale göre K.H.K. nin benimsenmesinin hangi olumlu sonucu yahut benimsenmemesinin hangi olumsuz 
sonucu ortaya koyabileceği mutlaka araştırılmalı ve bu olumlu yahut olumsuz sonuçlar behemahal 2578 sayılı 
yetki kanununun konulmasında esas alınan amaç ve ulaşılmak istenen hedef itibarı ile değerlendirilmelidir. 

Araştırılmalıdır ve değerlendirilmelidir ki, içinde bulundukları ödeme zorluklarından ötürü çalışmaları 
tatil edilmiş ve haklarında tasfiyeleri yolunda yargı organına müracaatta bulunulmuş bu kuruluşlar hakkında 
Borsa Meclislerince para cezası yahut salona almama cezası verilebilmesine imkân varrnıdır ki, bu cezaların 
uygulanmasının 1 Şubat 1983 tarihine kadar ertelenmesi zorunlu mütalaa olunmaktadır. 

Komisyonumuzun görüşmelerinde hazır bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Türk 
tarafından da açıklandığı üzere günümüzde Sermaye Piyasası Kanunu itibarı ile kurulmuş tek bir bankerlik 
kuruluşu da mevcut değildir. 

Diğer taraftan yürürlüğünün 1 Şubat 1983 tarihine kadar ertelenmesi öngörülen hükmün kapsamında ban
kerlerin yanı sıra coberler (kendi hesabında menkul kıymet alıp satanlar), bankalar, aracı kuruluşlar, menkul 
kıymetler yatırım ortakları, sarraflar, kulisyerler (borsa kulislerinde bulunup acentelere alım satım emri veren
ler), senetleri borsada kayıtlı şirketler ve acenteler de vardır, öngörülen bu erteleme işlemi ile bankerlerin yanı 
sıra bunların da kanunî disiplin dışı iş ve işlemleri de cezalandırılma ve disiplin altına alınma imkânını 1 yıl 
süre ile kaybedecektir ki, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin tasfiyesi yolunda Bakanlar 
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Kuruluna K.H.K.'ler çıkartma yetkisi veren 2578 sayılı kanunun, bu amacı ve bu sonucu hiç bir halde gözet
mediği açıktır. 

Ayrıca, K.H.K. de yürürlük tarihi de geriye teşmil edilmiştir. Anayasanın 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası
nın ikinci cümlesi, 

«Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.» 
hükmünü ihtiva etmektedir. Mezkûr 3 üncü fıkra hükmüne göre K.H.K.'ler esas itibarı ile resmî gazetede ya
yınlandıkları tarihte yürürlüğe girecek istisnaen ise bu yürürlük tarihi daha sonraki bir tarih olabilecek ama 
geriye teşmil edilemeyecektir. 

Şu açıklamaların bir genel değerlendirme içinde ifade olunması takdirinde, 
— K.H.K.,'nin ertelenmesini öngördüğü hüküm, sadece ve ancak Borsa Meclisince tertip edilebilecek bir 

ceza ile ilgilidir. 

— K.H.K.'nin ertelenmesini öngördüğü hüküm, sadece ve ancak Borsa Meclisince tertip edilebilecek ve 
sadece ve ancak Borsanın aslî ve kayıtlı azalan itibarı ile kanunda öngörülen esas ve usul hükümleri gereğince 
sonuç doğurabilecek bir ceza ile ilgilidir. 

K.H.K.'nin ertelenmesini öngördüğü hükmün Borsanın aslî ve kayıtlı üyeleri dışında kalanlar yani bu iş ve 
işlemleri kaçak olarak yapanlar hakkında uygulanması ihbar, Cumhuriyet Savcılığınca mahkemeye sevk ve 
mahkemenin TCK'nun ilgili hükümleri uyarınca vereceği hükme bağlıdır. 

— 2578 sayılı Kanunda sözü edilen ve gerektiğinde tasfiyeleri hakkında K.H.K.'ler çıkartılması yolunda 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine konu olan ve ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerler (para komisyon
cuları) Borsanın asıl yahut kayıtlı azaları olmadıklarından ve haklarında tasfiye işlemleri için yargı orga
nına müracaat edilmiş ve iş ve işlemleri tatil edilmiş bulunduğundan şu şartlar itibariyle borsa azalığını ka
zanmaları da mümkün olamayacağından işbu erteleme, 2578 sayılı yetki kanunu kapsamında olanlar hakkında 
hiç bir anlam ve hiç bir sonuç doğurmaz. 

— 2578 sayılı Yetki Kanununda sözü edilen ve gerektiğinde tasfiyeleri hakkında K. H. K.'ler çıkartılması 
yolunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine konu olan ve ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerler (para 
komisyoncuları) itibariyle ve bunlardan alacaklı olanlar itibariyle hiç bir anlam ve hiç bir sonuç doğuramaya-
cak bir kararnamenin 2578 sayılı Yetki Kanunu hukukî temel gösterilerek çıkartılması mümkün olmamak ge-
haz edilecek cezaların uygulanmasının 1 yıl süre ile ertelenmesi yolunda bir K. H. K. çıkartılmasına 2578 
sayılı Yetki Kanunu ile bir yetki verilmemiştir. 

— K. H. K. ile ertelenmesi öngörülen hükmün kapsamında bankerlerin yanı sıra coberler, bankalar, aracı 
kurumlar, menkul kıymetler yatırım ortakları, sarraflar, kulisyerler, senetleri borsada kayıtlı şirketler ve acen
teler de vardır ki, bunların Borsa disiplinlerine uyulmaması halinde haklarında Borsa Meclisi tarafından itti
haz edilecek azaların >uygulanmasının 1 yıl süre ile ertelenmesi yolunda bir K.H.K. çıkartılmasına 2578 sayılı 
Yetki. Kanunu ile bir yetki verilmiştir. 

— K. H. K. yürürlük tarihi olarak geçmiş bir tarihi esas almıştır. Anayasanın 64 üncü maddesi ise 
K. H. K.'lerin yürürlük tarihini Resmî Gazetede yayımlandığı gün ve bugünü takip eden bir gün olarak tes
pit etmiş ve hükmün mefhumu muhalifi itibariyle geçmiş bir tarihin yürürlük tarihi olarak benimsenmesine 
imkân tanımamış bulunduğundan K. H. K. bu hükmü itibariyle de 2578 sayılı Yetki Kanununun hukukî kay
nağını teşkil eden Anayasanın 64 üncü maddesine uygun bulunmamaktadır. 

Bu görüşlerle, K. H. K.'yi 2578 sayılı Yetki Kanununa ve Anayasanın 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkra
sına uygun bulmadım. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
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AYRIŞIK OYı 

İktisadî işler ve Adalet komisyonları kararları yönünde 3 Şubat 1982 günüde 17594 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan KHK/36 hükümlerinin 13 Ocak 1982 günü 17573 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan aynı 
gün ve 2578 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Yetki Kanunu şümulü 
içinde kaldığı düşüncesi ile Kararnamenin kanunlaşması gerekeceği inancı ile çoğunluk kararına karşı bulun
maktayız^ 

Şunu öncelikle belirtmede yarar görmekteyiz ki : 
16 Mayıs 1929 tarihinde kabul edilip Resmî Gazetenin 30 Mayıs 1929 tarih ve 1203 sayılı nüshasında' 

yayınlanan 1447 sayılı «Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu» nda değişiklik yapan 2.10.1981 
tarihinde kabul edilen ve Resmî Gazetenin 6.10.1981 günlü 17480 sayılı nüshasında yayınlanan 2529 sayılı 
«1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun», 
30 Temmuz 1981 tarih ve 17416 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 27.7.1981 gün ve 2499 sayılı «Sermaye Pi
yasası Kanunu» na paralel olarak çıkarılmış bir kanundur* 

Nitekim ve aslında 2529 sayılı «1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun» da yer alan hükümler 2499 sayıh «Sermaye Piyasası» Kanun Tasarısında 
yer almışken değişikliğin ilgili kanun da yer alması daha uygun bulunarak; Kanunun gerekçesinde de görü
leceği üzere, Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN tarafından yapılan teklif üzerine ay
rıca kanunlaşmış bulunmaktadır 4 

2499 sayılı «Sermaye Piyasası Kanunu» geçici 3 üncü madde (a) fıkrası, Kanun hükümleri genellikle 
1.2.1982 tarihinde yürürlüğe girdiği halde «Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce aracılık faaliyetinde 
bulunanlar, kurula bildirmek kaydıyla, faaliyetlerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yıl 
sonuna kadar devam edebilirler» hükmünü getirmiş bulunmaktadır. 

2529 sayıh ve 3 üncü maddesinin uygulamasının bir yıl ertelenmesi K.H.K. 36 ile hüküm altına alınan 
«1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun» un 
yürürlük tarihi de 1.2.1982 olup getirilen hükümle bu tarih Sermaye Piyasası Kanununun yukarıki paragraf
ta belirtilen hükmüne paralel olarak 1.2.1983 gününe ertelenmiş bulunmaktadır. 

Böylece aslında başlangıçta aynı kanun için de yer alması düşünülen hükümler arasında paralellik sağ
lanmış olmaktadır. Bu da yerinde bir değişiklik olmuştur. 

Aksi durumda Sermaye Piyasası Kanunu geçici madde 3 hükümleri ile 2529 sayılı Kanun 3 üncü maddesi 
hükümlerinin nasıl uzlaştırılacağı sorunu ortaya çıkacak, bu ise; aslında düzenlenmesinde sıkıntı çekilen bir 
alanda daha başka ve daha büyük tereddütler yaratacaktır. 

Diğer yandan borsada kote edilen esham ve tahviller borsa kurlarına göre değerler kazanacağından bu 
ise üstlenilen değerlerin dışında değerleri anlatacağından; bankerlerden alacaklı kişilerin bu alacaklarını gü
vence altına alan değerler anlamlarını yitireceklerdir. 

Bütün bu nedenlerle bahis konusu kararnamenin kanunlaşması gerekeceği görüşü ile çoğunluk kararına 
karşıyız. 

S. Sırrı KIRÇ ALI Salih İNAL Mehmet KANAT 
Malî işler Komisyonu Üye Üye 

Başkanı 
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AYRIŞIK OY 

2578 sayılı Yasa ile ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tas
fiyesi konularında Bakanlar Kuruluna K.H.K. çıkarma yetkisi verilmiştir. 

2529 sayılı Yasanın 3 üncü maddesiyle 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununun 
26 ncı maddesinde yapılan değişiklikle borsa kotunda bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş ya
pılması yasaklanmış ve maddenin son fıkrası ile de bu yasağa uymayanlar hakkında uygulanacak ceza mik-
trları da belirlenmiştir. Ayrıca bu maddenin 1,2.1982 tarihinde yürürlüğe gireceği de açıklanmıştır. 

Önümüze getirilen 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2529 sayılı Yasanın 3 üncü maddesiyle ge
tirilen ve 1.2.1982 tarihinde yürürlüğe giren ceza hükümlerinin uygulanmalarının 1.2.1983 tarihine kadar er
telenmesinin sağlanması istenmektedir. 

Burada üzerinde durulması gereken hususlar : 
a) Kanun Hükmünde Kararname ile istenen yetki 2578 sayılı Yasa ile verilen yetki içinde kalmakta 

mıdır? 
b) Anayasanın 64 üncü maddesinin son fıkrası karşısında böyle bir yetkinin verilip verilemeyeceği konu

sudur? 
c) 2578 sayılı Yasa tasarısı Hükümet tarafından Danışma Meclisine sevk edilirken hedef olarak banker

lerin tasfiyesi öngörüldüğü halde, konu Danışma Meclisinde bu yönüyle ele alınmamış ve yasallaşan met
ninden de anlaşıldığı üzere bankerlerin öncelikle tasfiyesi yerine bunlara para yatırmış olanların haklarının 
güvence altına alınması ilkesi benimsenerek olaya yaklaşılmıştır. 

Amaç ödeme gülçüğü içinde bulunan bankerlerin bu güçlükleri yenecek biçimde Bakanlar Kurulunu ön
lemler almaya yetkilendirme olunca, halen piyasada faaliyette bulunan «ister ödeme güçlüğü içinde olsun 
veya olmasın» bankerlerin borçlarını ödemeye engel olan tüm engellerin kaldırılması hususları da bu yet
kiler içinde olacağı açıktır. 

Ayrıca Millî Güvenlik Konseyince çıkarılan 64 sayılı bildiri ile Anayasanın 64 üncü maddesine bir de
ğişiklik getirilerek eskiden öngörülen bu maddede Kanun Hükmünde Kararnamelerin yürürlükten kaldırıla
cak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ilkesi de kaldırılmış olduğundan kanımca istenen bu yetki 2578 
sayılı Yasa kapsamı içinde bulunmaktadır. 

b) Öte yandan 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ne yeni bir ceza getirilmekte ve ne de her
hangi bir ceza hükmünü içeren yasa ortadan kaldırılmaktadır. Bu zaruret de 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Yasasıyla idare için öngörülen yükümlülüklerin sermaye piyasası kurulunun geç faaliyete geçmesi nedeniyle 
zamanında yerine getirilmemesinden kaynaklanmakta ve bu ertelemeyle de halen banker olarak piyasada bu
lunan bankerlerin bir sene daha uğraşlarına devam ederek borçlarını tasfiye etme olanaklarına kavuşmakta
dırlar. 

Açıklanan nedenlerle 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlar Kurulunca çıkarılmasında isa
betsizlik görmediğimden komisyon kararma karşıyım. 

Kamer GENÇ 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 130'a 2 nci Ek) 
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KARŞI OY YAZISI 

Yasaların; içerdikleri metinlerin, hem sözü, hem de amacı ile bütünleştirilerek uygulanmaları halinde, ka
mu ihtiyacının giderilmesi ve nizamın korunması konusunda kendilerinden beklenen yararı sağlayabilecekleri 
yalnız söze dayanan bir anlayış içinde uygulanmak istenirlerse, daha yürürlüğe girdikleri anda veya kısa bir 
süre sonra ölü metinler haline gelebilecekleri bir gerçektir* 

tnsan; zekâsını ve onun ürünü olan teknolojik olanakları her zaman diğer insanların yararına kullanma
makta ve bu yüzden de zaman zaman topluma zarar veren olaylar ve eylemler ortaya çıkabilmektedir. Bu 
tür tehlikeleri ortadan kaldırabilecek bir devlet nizamı düşünüldüğünde akla gelen tedbirlerden birisi de dev
letten beklenen görevlerin süratle yerine getirilebilmesidir. 

Bunun için yeni anayasaların pek çoğunda hükümetlere, kanun hükmünde kararnameler çıkartma yetkisi 
tanınmıştır. Ancak böyle bir yetki ile teçhiz edilmiş Devlet de olsa yasalar sözleri ve amaçları doğrultusun
da uygulanmazlarsa (örneğin müzakere konusu olan Yetki Yasasında olduğu gibi) bu kez her kararname 
için ayrı bir Yetki Yasası çıkarılması zorunluluğu ile karşılaşılabilecektir. 

Konuya bu açıdan baktığım ve olayı böyle değerlendirdiğim için Yetki Kanununun 36 sayılı Kararname
nin çıkarılmasına engel bir yönü bulunmadığım düşünüyor ve çoğunlukla verilen komisyon kararma katıl
mıyorum. 

Ragıp TARTAN 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 4 Haziran 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Md. : 06631 (1/137) 

Konu : Kanun Tasarısının Geri verilmesi. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa'an Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
2.10.1981 tarihli ve 2529 sayık Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkmda Ka
nun Tasarısının Komisyonunuza iadesi, Maliye Bakammn (D. M. İçtüzüğünün 83 üncü maddesine göre) 
şifahî talebi üzerine, Genel Kurulun 3 Haziran 1982 tarihli 101 inci Birleşiminde oylanarak kabul edilmiş 
ve dosya geri verilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 130'a 2 nci Ek) 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 

.. • II ' 

T.C. 
Danışma Meclisi 17 Haziran 1982 

Mali İsler Komisyonu 
Esas No.:•: 1/137 
Karar No. : 41 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
2.10.1981 Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin ,.Ertelenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname» 8 . 6 . 1982 tarihinde Maliye Bakanı Sayın Kaya Erdem'in 15 . 6 . 1982 
tarihinde, önce yine Maliye Bakanı Sayın Kaya Erdem'in, daha sonra Devlet Bakanı Sayın İlhan Öztrak'ın 
da katılarak hazır bulunduğu toplantıda görüşüldü., 

13 . 1 . 1982 tarihli 2578 Sayılı Yetki Kanunu, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin 
düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bu bankerlere para yatırmış olanların haklarının güvence altına alın
ması amacı ile çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu Kanunun dayanağı, hükümet tarafından ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin tasfiyelerini sağ
lamak için hazırlanmış bir tasarı olup, Danışma Meclisi iktisadî İşler, Adalet, Malî İşler, Anayasa ve Büt
çe - Plan Komisyonlarının kendi aralarından seçtikleri 3'er üyeden oluşan Karma Komisyonda müzakeresi 
sonucunda, tasarının 1 inci maddesi «Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi 
ve gerekirse tasfiyesi ve bunlara para yatırmış olaınlarıın haklarının güvence altına alınması amacı ile bu ko
nuda Bakanlar Kuruluna bir yıl süre ile Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir» şek
linde değiştirilmiş ve Karma Komisyon Başkanı tarafından bu değişiklik, Genel Kurulda, «Bankerlerin tas
fiyesi yoluna gidilmeden onların yaşatılmasına gayret edilmesinin bu şahıs veya kuruluşlara para yatıranla
rın haklarının korunması bakımından daha yararlı olacağına inandıkları için yapıldığı» belirtilerek savunul
muş ve tasarı bu şekli ile kabul olunarak kanunlaşmıştır. 

.Demekki Yetki Yasasının asıl gayesi (metninde yazılı olduğu üzere) bankerlere para yatıranların hakla
rının güvence altına alınmasıdır ve bu sebeple de Bakanlar Kuruluna bir yıl süre ile Kanun Hükmünde Ka
rarnameler çıkararak düzenlemeler yapma yetkisi verilmiştir. 

Bu yetkinin kullanılmasından elbetteki bankerlerin ödeme güçlüğü içine düşmelerini önlemek yetkisi de 
yer almıştır, «...işlemlerinin düzenlenmesi...,.;» ibaresinin hükümete bazı külfetler yükleyeceği şüphesizidir. 
Hal böyle olunca herhangi bir külfet getirmesi söz konusu olmayacak bir düzenlemenin ödeme güçlüğü içi
ne düşmemiş bankerler hakkında da (gerektiği anda ve şuyuuna imkân vermeden) bazı kararların alınma
sına imkân verdiği şeklinde anlaşılması uygun olacaktır. 

Oysa Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Hakkındaki 1447 sayılı Kanunun 2529 sayılı Kanunla 
değişik 26 ncı maddesinde «Borsa katında bulunmayan esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılması, 
borsaya kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşların menkul kıymet alım ve satımını meslek edinmeleri ve borsada ka
yıtlı olanların da bu işlemleri borsa dışında yapmaları, veya fiyatlarını borsa dışında teşekkül ettirmeleri ya-
saklanmış»'dır. Bu yasağa uymayanlar hakkında da borsa meclisince cezaî müeyyideler uygulanacağı öngö
rülmüştür. 

30 . 7 . 1981 tarihinde yayımlanan ve bazı hükümleri bu tarihte, bazı hükümleri ise 1 . 2 . 1982 tari
hinde yürürlüğe girmiş bulunan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Menkul Kıymetlerin çıkarılması 
ve halka satılması konularında yeni düzenlemeler getirilmiş ve bu konudaki yetkiler tamamen Sermaye Pi
yasası Kurulunda toplanmıştır. Bu Kurul 13 . 1 , 1982 tarihinde teşekkül etmiş ve hükümet gerekçesinde de 
belirtildiği gibi teşkilatını (36 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarıldığı tarih göz önünde tutula-
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rak değerlendirilmiştir) tamamlayamamıştır, Borsa bankerliği izinleri, verilememiştir. Böyle olunca da bu men
kul kıymetleri kullanan kuruluşların borsada işlem yapmaları, mümkün olmayacağı, işlem yapanların ise para 
cezasına çarptırılmaları gerekeceği açıktır. Bu hadise bu. piyasada bazı sıkışıklıklar doğurabilecektir. îşte 
bütün bu hususları göz önüne alarak tedbir getirmek ihtiyacı içinde olan hükümet Danışma Meclisince ken
disine verilmek istenen ve Millî Güvenlik Konseyince onaylanarak yasalaşan yetkiyi kullanmak suretiyle 
1447 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde gerekli değişikliği yapmak 'ihtiyacım duymuş ve bunun için kanun 
hükmünde bir kararname hazırlayarak Danışma Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 

30 Mayıs 1979 tarihli 1447 sayılı Kanunda bankerler dışında acenteler, cobefler, bankalar, aracı kurum
lan ve benzeri kuruluşların da yer aldığı ileri sürülmekte ise de; incelemekte olduğumuz kanun hükmündeki 
kararnamenin dayanağını teşkil eden yetki kanunu halkın para yatırdığı bankerlerle ilgili bulunduğundan di
ğer, sözü geçen, müesseseler hakkında bir düzenleme yapılmamış olması bir noksanlık sayılamaz. 

Bu kararnamede önemle üzerinde durulan diğer bir hususta; kararnamenin 3 < 2 . 1982 günlü Resmî Ga
zetede yayınlandığıdır. Kararnamenin iki gün gecikme 'ile yayınlanmasının Anayasanın 64 üncü maddesine 
aykırı olarak yayım tarihinden önceye ilişkin bir yürürlük tarihi ihtiva ettiği söylenmek istenmektedir. Oysa 
bu kararnamenin yayım tarihinde yürürlüğe gireceği metninde 2 nci madde olarak yazılıdır. 

Bu tarih de 3 . 2 . 1982'dir. Kararname ile değiştirilen husus bir madde hükmüdür. Bu hüküm bir tarih 
ihtiva etmektedir ve yadırganan da o'dur. Esasen kararnamenin müzakere edildiği tüni diğer komisyonlarda 
da bu hususta herhangi bir tereddüt olmamış ve muhalefette kalan bir üyeye rastlanmamıştır. 

Bu nedenlerle bazı arkadaşlarımızın ileri sürdükleri sakıncalara da katılmayan komisyonumuz kanun hük
münde 36 sayılı Kararnamenin gerek Yetki Kanununun kapsamı dışına çıktığı, gerek kararnamenin geçer
lilik süresinin geriye yürütüldüğü noktalarından Anayasanın 64 üncü maddesine aykırı bulunduğu yolundaki 
görüş ve düşünceleri çoğunlukla yerinde bulmamış ve aynen kabulüne karar vermiştir. 

Kanun hükmünde kararnamenin başlığı kanuna dönüştürülerek 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükle ilgili 2 nc'i madde 36 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bağıntıyı ortaya koyacak şekil
de kaleme alınmış 3 üncü madde de yürütme maddesi olup ona uygun olarak düzenlenmiştir. 

işbu rapor gereğinin ifası dileği ile arz olunur. 

ıleyman Sırrı KIRÇ ALİ 
kan ve Bu Raporda Sözcü 

Hilmi SABUNCU 
(Muhaliftim) 

Kâtip 

Erdoğan BAYIK 
(Muhalifim) 

Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
(Söz hakkım saklıdır) 

Üye 

M. Velid KORAN 
(Muhalifim) 

Üye 

İsmail ŞEN GÜN 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdı ÖZER 
Üye 

Mehmet FAM AK 
(Muhalifim) 

Sözcü 

Recai BATURALP 
Üye 

KAMER GENÇ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 
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Mali İşler Komisyonu (Maliye, Gümrük ve Tekel) Raporu 

m 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî tşler Komisyonu 
(Maliye, Gümrük ve Tekel) 

Esas No. : 1/137 
Karar No . : 13 

9 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«130 ve 130'a 1 'inci ek» sıra sayısı almış bulunan 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 2 . 10 . 1981" Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında 36 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Danışma Meclisi İçtü
züğünün 43 üncü maddesi gereğince yeniden incelemeye tabi tutulmuştur. Komisyonumuz daha önceki rapo
ru aynen benimsemiştir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

İsmail ŞENGÜN 
Bu Kanunda Sözcü 

Var 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Recai BATURALP Mehmet PAMÎAK 
Başkanvekili Sözcü 

İmzada bulunamadı 

Avni ŞAHİN Nurettin ÂYANOĞLU 
Kâtip Üye 

İmzada bulunamadı 

Üye Mehmet Velid KORAN 
Münhal Üye 

İmzada bulunamadı 

Ragıp TARTAN 
Üye 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına fiöskÜn 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Yürürlük Tarikinin Ertelenmesi Hakkında Kanun 

Hülonüınde Kararname 

1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Bor
saları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
2.10.1981 tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desinin yürürlük tarihinin ertelenmesi; 13.1.1982 ta
rihli ve 2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunca 1.2.1982 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 1447 sayılı Menkul Kıymetler 
ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 2.10.1981 tarih ve 2529 sayılı Ka
nunun 3 üncü maddesinin yürürlük tarihi 1.2.1983 ta
rihine ertelenmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me 1.2.1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

— I — 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına ÎMşMn 2.10.1981 
Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
YüfürKük Tarihinin Ertelenmesine Dair 36 Sayılı 
Kanun Hükmünde Karamamenün Kabulü Hakkında 

Kanun Tasama 

MADDE 1. — Kanun Hükmündeki Kararname
nin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 2. — Bu .Kanun 1.2.1982 tarihinden iti
baren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 130'a 2 nci Ek) 



— u 
(Kanun Hükmünde Kararname metni) 

Yürütme : 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet IBakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri IBakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye IBakanı 
K. Erdem 

(Malî İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Yürütme : 

MADJ3E 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür« 

Devlet (Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

-Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

(Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof, Dr. A. Bozer 

Devlet IBakanı 
M., Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
M, Turgut F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M.: R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

«•» 
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