
C I L T : 3 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
TUTANAK DERGİSİ 

53 ncü Birleşim 

13 Mayıs 1981 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 274 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİ 274:334 

1. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/177) (S. Sayısı : 200) 274:299 

Sayfa 
2. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Üç Ek Madde İlavesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/179) 
(S. Sayısı : 201) 299:301 

3. — Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı 
ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) (S. Sa
yısı : 152) 301:334 



M. G. Konseyi B : 53 13 . 5 . 1981 O : 1 

L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

5 Mayıs 1981 Salı 

854 Sayılı Deniz îş Kanununun 20 nci Maddesi 
İle 1475 Sayılı İş Kanununun 14 ncü Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Bk Madde ile 2319 ve 
2320 Sayılı Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı (1/120) (S. Sayısı : 193) 
kabul edildi. 

24.2.1981 Tarih ve 2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Büt
çe Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (2/47) 
(S. Sayısı : 182) ve 

10.6.1946 Tarih ve 4922 Sayılı Denizde Can ve 
Mal Koruma Hakkındaki Kanunun 29.6.1956 Tarih 
ve 6763 Sayılı Kanunla Değişik 5 nci Maddesinin De

ğiştirilmesine Dair (2/49) (S. Sayısı : 183) kanun tek
lifleri ile, 

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik
leri Kanununun 6 nci Maddesinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Tasarısı da (1/145) (S. Sayısı •: 196) kabul 
olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 18.35'te 
son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»»••« 

BİRİNCİ OTURUM; 
Açılma Saalti : 10.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gnı K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

'BAŞKAN 
yorum. 

Efendim, Milli Güvenlik Konseyinin 53 ncü Birleşimini, çoğunluğunuz olduğu için aci

li. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka
nunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/177) 
(S. Sayısı : 200) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmesine başlıyoruz. 

1 nci sırada, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu Kanun Tasarısı ve bu konuda Adalet Komisyonu 
raporu mevcut. Bu rapor 200 sıra sayısı ile basılıp da
ğıtılmıştır. 

(1) 200 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve sayın bakanlar yer
lerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Söz almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasa
rısı 
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Birinci Bölüm 
Kuruluş ve Görev 

Amaç ve Kapsam : 
MADDE 1. — Bu Kanun; Yargıtay, Danıştay ve 

Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin seçimi ile Yargıtay 
ve Danıştay üyeleri dışında kalan adli ve idari yargı 
hâkim ve savcılarının özlük işlerini, mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre, düzen
ler. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim?.. 

Buyurunuz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, bir tek maddeyi sormak istiyorum. 

«Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanun Ta
sarısı» mı, «Kanunu Tasarısı» mı olacak? 

BAŞKAN — «Kanunu Tasarısı». 
Başka söz almak isteyen?.. 
Buyurun efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, müsaadenizle kısa bir maruzatta bulunmak 
istiyorum; zabıtlara geçmesi açısından. 

Yüksek malumları bulunduğu üzere, halen 1730 sa
yılı Yargıtay Kanunu, Yargıtaya seçimi kendi yasası
na; yine 44 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunu ise Da
nıştay üyeliği seçimini Anayasa Mahkemesine bırak
mış bulunuyor. 

Yine 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu 
ile Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi kanunlarında da Uyuşmaz
lık Mahkemesine üye seçimini bu yasalar şimdiye ka
dar tedvin etmiş bulunuyordu. Yüksek huzurunuza ge
tirilen bu yasa ile bundan böyle; Yargıtay, Danıştay, 
Uyuşmazlık Mahkemesine seçilecek üyeleri, bu teşkil 
edilecek yeni kurul seçecektir. Bir yerde, muhtelif ya
salara dağılmış bu yüksek yargı organı üyeleri mües
sesesini tek bir yasa etrafında toplamış bulunuyoruz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka, 1 nci madde üzerinde başka söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Kuruluş : 
MADDE 2. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

rulu, Adalet Bakanının Başkanlığında Yargıtay ve Da
nıştay Genel Kurullarının kendi daire başkan ve üye

leri arasından göstereceği adaylardan, Devlet Başka
nınca seçilen ikişer asıl, ikişer yedek üye ile Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı ve özlük İşleri Genel Müdürün
den kurulur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
Kurulun Bağımsızlığı : 
MADDE 3. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

rulu bağımsızdır. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okuyunuz. 
Görev: 

MADDE 4. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun görevleri şunlardır : 

1. Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkeme
si üyelerini seçmek. 

2. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir 
hâkimin kadrosunun kaldırılması veya bir mahkeme
nin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki teklif
lerinin uygun olup olmadığına karar vermek. 

3. Hâkim ve Savcıların; 
a) Mesleğe kabul etme, 
b) Atama ve nakletme, 
c) Geçici yetki verme, 
d) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma, 
e) Kadro dağıtma, 
f) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hak

kında karar verme, 
g) Disiplin cezası verme, 
h) Görevden uzaklaştırma, 
İşlemlerini yapmak. 
Bunların dışında kalan özlük işlemleri Adalet Ba

kanlığınca yerine getirilir. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Komisyo

nun bir izahatı olacak mı efendim?.. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun ve Savcılar Kurulu

nun görevlerini burada birleştirmiş. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Yüksek Hâkimler Kurulunun ve Yüksek 
Savcılar Kurulunun görevlerini birleştirerek - zaten 
eski yasada da var - tek yasa altında toplamış olma
sına rağmen, ayrı ayrı bölümlerde uygulamış ve deği-
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şik sistemler uygulanmış idi. Bunu bir madde etra
fında toplayarak, ister hâkim, ister savcı sınıfından 
olsun - zaten tümü hâkim sınıfından oluşmaktadır - bu 
görevi bundan böyle Yüksek Hâkimler ve Savcılar 
Kuruluna vermiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Hükümetin bir diyeceği var mı efendim? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Yok 

efendim. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde başka söz al

mak isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

İkinci Bölüm 
Seçim Usulleri 

Üyelerin Seçimi : 
MADDE 5. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

rulunun üyelerinden iki asıl, iki yedek üye Yargıtay 
Genel Kurulunun kendi Daire Başkan ve üyeleri; iki 
asıl, iki yedek üye Danıştay Genel Kurulunun kendi 
Daire Başkan ve üyeleri arasından, seçecekleri üç kat 
aday içinden Devlet Başkanınca seçilir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Komisyonun 
açıklaması olacak mı? 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu zaten halen hukuk mevzuatımızda mev
cuttur. Nevama bizim Askeri Yargıtaym seçim sistemi 
burada da ilk olarak benimsenmiştir. 

Bir yerde devlet başkanlarının bitaraf olması ko
nusu da özen gösterilen bir müessese olduğu için, bun
dan böyle gerek Yargıtay, gerekse Danıştay tarafın
dan 3 kat seçilen adaylar Devlet Başkanına takdim 
edilecek, Devlet Başkanı tarafından boş kadro kada
rı bu yerlere seçilmiş olacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

6 nci maddeyi okuyunuz, 
Seçim Usulü : 
MADDE 6. — 1. Seçimler, bu Kanunda yer 

alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla Yargıtay 
ve Danıştayın salt çoğunlukla toplanan Genel Kurul
larında yapılan diğer seçim işlerinde uygulanan usul
ler dairesinde gizli oyla yapılır. 

2. Seçim işleri dönemin sona ereceği tarihten bir 
ay önce bitirilecek şekilde, seçim gününün tespiti ve 

Genel Kurul üyelerine duyurulması, ilgili Yüksek 
Mahkeme Başkanınca sağlanır. 

3. Oylar, asıl ve yedek üyeler aynı oy pusulasına 
yazılmak suretiyle kullanılır. 

4. Seçimlerin sonucu adayların aldıkları oylar bel
li edilmeksizin soyadı sırasına göre düzenlenecek liste 
halinde Adalet Bakanlığı aracılığı ile Devlet Başkan
lığına sunulur. 

5. Devlet Başkanı, listenin sunuluşu tarihinden 
itibaren onbeş gün içerisinde yeni üyeleri seçer. 

6. Devlet Başkanınca seçilenlerin adları Resmi 
Gazetede yayınlanır ve seçilenlere duyurulur. 

BAŞKAN — Altıncı maddede Devlet Başkanının 
15 gün içerisinde seçeceği kayda bağlanmış. Fakat 
Yargıtay ve Danıştayın salt çoğunlukla toplanıp genel 
kurulda seçimi kaç günde neticelendireceği bilahara 
gelecek. 

Buyurun efendim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sayın 
Başkanım, «Seçimler kendi kanunlarına göre yapılır» 
denir. Gerek Yargıtay Kanununda, gerekse Danıştay 
Kanununda seçimlerin 15 gün içerisinde yapılması ön
görülmüştür. O itibarla oraya atıf yapılması ile ye
rinilmiş olunuyor. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka bir iza
hat olacak mı? Komisyon Başkanı veya Bakan tara
fından bir şey söylenecek mi? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan bir tek şu var : «Resmi Gazetede yayınlanır» 
mı, «yayımlanır» mı olacak? 6 numaralı bentte «ya
yınlanır» şeklinde okundu, yayımlanır diye bir dü
zeltme olacak zannedersem. 

BAŞKAN — Efendim, dün de biliyorsunuz mü
nakaşa edildi, «m» midir, «n» midir diye. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — «n» 
yapacaktık. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ba

kanlar Kurulunda da bu husus söz konusu edildi. Ba
kanlar da ihtilaflı, ama benim şahsi kanaatim (özür 
dileyerek söylüyorum) «yayınlanır» olması lazım. 

Yayım bir eserin yayımı; ama yayınlamak, neşret
mek manasına gelir. Yayın olması gerekir diye düşü
nürüm. Takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — tşte buradan anlayalım Dil Kuru
munun bizi ne hale getirdiğini. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Uygu
lama bütün kanunlarda «m» olduğu için burada da 
«m» olsun efendim. 

BAŞKAN — O halde onu «m» olarak düzelte
lim : «Yayımlanır» diyelim. 

6 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev Süresi ve Üyeliğin Boşalması : 
MADDE 7. — Seçilen asıl ve yedek üyelerin Ku

ruldaki görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler ye
niden seçilebilir. 

Seçim yoluyla gelen asıl üyeliklerden herhangi bir 
nedenle boşalma olduğu takdirde asıl üyenin mensup 
olduğu yüksek mahkemeden seçilen yedek üyelerden 
kıdemlisi, asıl üye sıfatını kazanarak Kurula katılır 
ve kendi süresini tamamlar. 

Seçilen asıl ve yedek üyelerden görev süresi bite
cek planlar dört ay önce, bunun dışında herhangi bir 
sebeple boşalan üyelikler, boşalma tarihinden itibaren 
en geç bir hafta içinde Adalet Bakanı tarafından Yar
gıtay veya Danıştay Başkanlığına ya da her iki Baş
kanlığa bildirilir, 

Görev süresi tamamlanmadan boşalan üyelikler 
için bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde 6 ncı 
madde esaslarına göre aday gösterilir ve onbeş gün 
içinde seçim yapılır. Bu şekilde seçilenler, yerine se
çildikleri üyenin görev süresi kadar hizmet ederler. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı?.. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu madde önemli bir maddedir. Seçilen 
asıl ve yedek üyelerin 4 yıl bu hizmette kalacakları 
1 nci fıkrayla özellikle vurgulanmış. 

2 nci fıkrada, asıl üyeliklerden bir boşalma oldu
ğu takdirde yedek üyenin onun yerini alacağı, ancak 
yedek üyelikte geçen süresiyle asıl üyeliğe geçtiği sü
renin 4 yılı geçmeyeceği... 

BAŞKAN — Tamamlayacak yani süresini? 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet; 
kendi özel süresini. 

4 ncü fıkrada, seçilen asıl ve yedek üyelerin görev 
süresinin sona ermesi halinde 6 ncı maddeyle bağlan
tılı olarak kurul başkanı ilgili ünitelerin başkanlarına, 
yani Danıştay ve Yargıtay Başkanlarına duyuracağı-
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nı, onların da gerekli seçim hazırlığını yaptıktan son
ra seçimi yapıp Devlet Başkanına sunacaklarını, Sa
yın Devlet Başkanının da 15 gün içerisinde bunu ata
yacağını ifade etmektedir. Eğer fevkaladeden bir ayrıl
ma olur ise, o zaman da 20 günlük bir süre içerisin
de bu lazime yerine getirilecektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü bölüm 8 nci maddeyi okutuyorum : 

Üçüncü Bölüm 
Çalışma Usulleri 

Başkanlık : 
MADDE 8. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

ruluna Adalet Bakanı başkanlık eder. Kurul, Adalet 
Bakanının bulunmadığı zamanlarda başkanlık etmek 
üzere seçimle gelen asıl üyeler arasından gizli oyla 
ve salt çoğunlukla bir Başkanvekili seçer. 

Adalet Bakanı ve Başkanvekilinin bulunmadığı hal
lerde Kurula, seçimle gelen asıl üyelerden kıdemlisi 
başkanlık eder. Kıdem, Yüksek Mahkeme üyeliğine 
seçilme tarihi esas alınarak saptanır. Eşitlik halinde 
yaş esas alınır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

9 ncu maddeyi okutuyorum^ 
Kurulu Temsil: 
MADDE 9. — Kurulu temsil ve Kurul adına be

yanda bulunma yetkisi Başkana aittir. 
BAŞKAN — (Bu, hem protokol bakımlından, hem 

de basma verilecek 'beyan bakımımdan bu maddeye 
konmuş zannediyorum, değil mi?.. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTES — 
Evet efendim^ 

'BAŞKAN — Yani herkes bir 'beyanda bulunmasın 
diye. 

9 ncu madde üzerinde söz almak isiteyen var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum: Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum: 
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı : 
MADDE 10 — Kurul; Başkanın yokluğunda Baş-

ıkanvekilin'in daveti üzerine, üye tamsayısı ile toplanır. 
Yargı'tay ve Damıştaya mensup asıl üyelerin Başkanlık 
ettüği hallerde veya yokluğunda toplanitı yeter sayıısı-
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nın sağlanması için asılları yerine, Kurulla kıdem sı
rasına göre yedekleri iştirak eder. 

Bakanlık Müsteşarı ve Özlük İşleri Genel Müdü
rünün kuruldaki üyelikleri asli görevleri süresince de
vam eder. Bunlar bulunmadığı zaman kendilerine ve
kalet etmekte olanlar Kurula katılırlar. 

Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. Üyeler ka
bul veya ret şeklinde oy kullanırlar. Çekinser oy rdt 
sayılır. 

Kurul Adalet Bakanlığında 'toplanır. Kurulun işleri 
Adalet Bakanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde Komisyonun 
îbir izahatı olacak mı efendim?... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz benim küçük bir izaha
tım olacak. Zaptın düzelmesi bakımından «çekinser» 
kelimesini «çekimser» yapmamız lazım. 

BAŞKAN — Tabii o kelime çekimserdir, çekinser 
değildir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çekin
mekten efendim, çekinmek. Anayasada da öyledir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar hep çekimısıer geçmiş
tir; bunda da ters olmuş. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Anayasada öyleyse öyle kalsın efendim. 

BAŞKAN — Böyle midir Anayasada? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Lügatlar da aksini söylüyor. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Lügatlarda çekimser, 
ıtaraf tutmayan veya başkalarına katılmayandır. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
«m» yapalım, alıştığımız tabir. Lügat da öyle söylü
yor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Anayasa
daki deyim çekinmekten geliyor, çek'immek mastarın
dan. Ama tatbikatta devamlı «<m» harfi kullanılmak
tadır, «çekimser» denmektedir. Sübjektiflik ifade edi
yor. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Sayın Başkan ben özür dileyerek söyleyeyim, «çekim
ısıer» olması lazım. Anayasaya nasıl geçmişse, geçmiş 
belki de o zaman bir yanlışlık olabilir. Çekimser diye 
'bir kelimenin olmaması lazım. 

BAŞKAN — Lügatta ne diyor efendim? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Çekimser: Taraf tut

mayan, başkalarına katılmayan. Çekimserlik: Çekimısıer 
davranma durumu. Çekinser diye bir keiimıe yok; çe
kince, çekingen, çekinfcenlilk, çekinmek var. 

BAŞKAN — Tamam, çekimserdir. Onu öyle dü
zeltin. Anayasada da zaten düzelecek, o zaman da 
düzelir. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başlkanı) — Sayın 
Başkanım, yine tutanağa geçmesi açısından önemli 
(bir husus var. Kurulun, başkanın, yani bir başka de
yimle Adalet Bakanının, onun yokluğunda başkanve-
kilinin daveti üzerine toplanacağı, kurulun mutlaka 
7 üye ile toplanacağı, kararların salt çoğunlukla, yani 
7'nin yarısından bir fazlası ile alınacağı vurgulanmak
tadır. 

BAŞKAN — 4'İe. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 4'le top
lanacağını ve özellikle de asıl üyelerden birisinin bu
lunmaması halinde de yedek üyelerin bunu takviye 
edeceğini, yedek üyelerin asıl üye yerine kaim olmak 
üzere kurula katılacağını ifade etmektedir. 

Kurul çalışmalarının özellikle Adalet Bakanlığında 
yapılacağını, Adalet Bakanlığının d'iğer kurul çalış
malarına ilişkin idari işlemlerde de görevli bulundu
ğunu kaydetmiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi burada «Kurul Adalet Ba

kanlığında toplanır» dedik. Acalba «Adalet Bakanlı
ğınca gösterilen yerde toplanır» denmesi daha uygun 
olmaz mı? Çünkü Adalet Bakanlığında bir yer olma-
yalbilir, başka bir yer bulunur kurul için. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Sayın Başkan, şimdi halen Yüksek Savcılar Kurulu 
faaliyeltite; ayrı odalarımız var, yerlerimiz var, top
lanmak mümkün. 

BAŞKAN — Var, ama bağlayıcı oluyor bu da. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Evet. 
BAŞKAN — İlla Bakanlık binasının içinde topla

nır manasına geliyor. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Bütün evraklar, siciller hep Adalet Bakanlığının için
de olacağı için orada toplanma zorunluluğu da doğar. 

BAŞKAN — İşte onun için diyorum ki, yine 
Adalet Bakanlığında olsun bu, ama Adalet Bakanlı
ğınca gösterilen yerde veyahut Adalet Bakanlığınca 
ayrılan yer ve mahalde toplamsın. 
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ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Taikdir Yüce Konseyin. 

BAŞKAN — Çünkü, nerhanıgi bir zaruret çıkar 
da (yangın veya başka bir şey) Adalet Bakanlığında 
ıtoplanılamazsa, «Bugün filan yerde toplanalım» de
nip de başka bir yerde t'oplanıldığında nasıl olacak? 
«Kanunda Adalet Bakanlığında toplanır deniyor, bi
naenaleyh bu alınan 'karar hükümsüzdür» diye Ana
yasa Mahkemesine müracaat edilirse ve Anayasa 
Mahkemesi de kanuna bakarak «Evet, Adalet Bakan
lığında toplanması gerekirmiş, toplanmamış, başka bir 
'binada toplanmış» diye bu kararı bozabilir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
'Başkanım, «Kurul Adalet Bakanlığında veya Adalet 
Bakanınca tespit edilecek yerde toplanır» dersek olur. 

BAŞKAN — «Tespit edeceği bir mahalde» diye-
lilm. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir huısıuisu açıklamak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

dik Konseyi Genel Selkrelfieri) — Bu kurulun çalışma
sında personel işlemleriyle ilgili faaliyetler dtovam ede
ceği için, onlara ait personelin de yanlarında bulun
ması lazım. Bulgun aklımızın kenarından geçmez ama, 
olaki ileride bir Adalet Bakanı «Kurul İstanbul'da 
toplansın» veyahut «Kurul İzmir'de toplansın» veya 
«Kurul Efes Otelinde toplansın» gibi bir karara va
rabilir mi, bu madde hükmüne göre? Benim endişemi 
o. Çünkü, neden kanun vaızıı bir yer göstermesine ih
tiyaç göstermiş, o halde Adalet Bakanının tasarrufu 
vardır, istediği yende toplatır diye endişem vardır. 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten Adalet Bakanlığında veya Adalet 
Bakanının tasarrufunda bulunan bir bina da Adalet 
Bakanlığının fiziki binasının müştemilatıdır. O itibar
la, Sayın Genel Sekreterimizin fikrine katilıyorum. 
O zaman Adalet Bakanları, örneğin «izmir'de topla
nacağız, buyurun İzmir'e gidelim» diyebil'irler. 

İşe daha bir ciddiyet ve resmiyet vermek için «Ada
let Bakanlığında» demek yararlı olur. Çünkü duruş
malar mutlaka mahkeme salonunda yapılır. Bu da 
nevama duruşma tarzında - karar mercii olduğu için -
Adalet Bakanlığında toplanır. Adalet Bakanlığının 
binası 'kâfi gelmiyorsa, bir bina kiralayacaktır, orası 

dahi Adalet Bakanlığıdır, oradaki işlemler dahi Ada
let Bakanlığında işlenmiş gibi işleme tabi tutulur. 

Arz ederim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkanım, bu endişeler karşısında, böyle bırakmamız 
daha doğru olur kanısına kapıldım ben. Çünkü, zaten 
Yüksek Hâkimler Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulu 
ile ilgili bir bina olacaktır. O binada toplandığı zaman, 
o bina da Adalet Bakanlığına ait olacaktır. Bu ba
kımdan böyle kalması, ileride doğabilecek yanlış uy-
gulmaları önler. 

Sayın Başkanım, bir arzım daha var: 10 ncu mad
denin hemen başlangıcında «Kurul, başkanını yok
luğunda...» diyerek gidiyor. Halbuki «Kurul; Başka
nın, onun yokluğunda başkanvekilinin...» demekte fay
da var. Bu araya ya «virgül» koyacağız veya «vtirıgiil» 
koyduktan sonra «onun yokluğunda» diyebiliriz. Bu 
daha açık olur. 

BAŞKAN — Tabii, sanki burada başkanın yok
luğunda başkanvekilinin daveti üzerine anlaşılır. Baş
kan varsa ne olacak?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, virgül düşmüş. Metinde o tarzda düzeltme 

yapılmıştır. Biraz önce bendeniz konuşurken, «IKurul; 
Başkanın, yokluğunda başkanvekilinin» diye özetle
miştim. 

BAŞKAN — O halde «Başkan» kelimesinden son
ra bir virgül lazım. «Başkanın yokluğunda» demek 
daha dloğru olur ama... 

DEVLET BAKAINI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, «Başkanın, onun yokluğunda...» delsiek 
daha açık olacak. 

BAŞKAIN — Virgülden sonra «onun» keıl'imesıini 
koyarsak, daha açık olacak. 

10 ncu maddenin bu bölümünü yeni şekliyle bir 
kere daha okuıtuyorum;: 

«Toplantı ve Karar Yeter Sayısı : 
MADDE 10. — Kurul; Başkanın, onun yokluğun

da başkanvekilinin daveti üzerine, üye tamsayısı ile 
toplanır.» 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarımızla sunuyorum: Kabul edenfer... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 
Yeniden İnceleme: 
MADDE 11. — Kurul kararının tebliğinden iti

baren on gün içerisinde Adalet Bakanı veya ilgililer, 
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kararın bir defa daha incelenmesini Kuruldan isteye
bilir. 

Bu hailde Kurul, gerekli intoefamlayi yaparak, kara
rını verir. 

BAŞKAN — Maddede, «Adalet Bakanı veya il
gililer» deniyor; ilgililerden kasıt nedir? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK'(Adalet Komisyonu Başkanı) — İlgililer, 
haıklkınıda karar verilmiş olan kişiler, yani karara mıevzu 
olan kişilerdir. 

BAŞKAN — Komisyondaki ilgililer değil? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Zapta geçmesi bakımından sormuş
tum. Kuruldaki üyeler değil, Başkanın veya kendiısıifni 
ilgilendiren kişiler. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Adalet Komıisyonu Balkanı) — Sayın 
Başkanım, «ilgililerinin»de duyabiliriz; fakait anlaşılı
yor. 

ADALET BAKANI CEVDET MBNTBŞ — 
Böyle kalması daha doğrudur, ama zapta geçmesinde 
yarar var. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
Meyen var mı?.. Yok. 

Maiddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum1: 
itiraz ve itiraz Merdi : 

MADDE 12. — Kurulca yenliden incelenerek ve
rilen karara karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on 
gün içinde »İtirazda bulunabilirler. 

itiraz; Adalet Bakanının; yokluğunda Başkanveki-
Jlînin Başkanlığımda seçimle gelen alsıl Ve yödelk üyeter-
d'en oluşan, İtirazları İnceleme Kurulunca inoelenıerdk 
sonuçlandırılır. 

'Bu Kurulun toplantılarıma Başkan hariç en az beş 
(üyenin katılması ve kararın, katılanların çoğunluğu ile 
alıntoaisı şarttır. 

itiraz üzerine verilen karar kesindir. Bu karar hak
kında başka bir idari ya da kazai mercie başvurula
maz. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı?.. Buyurunuz. 

HAKİM TUĞGENERAL (MUZAFFER BAŞKAY-
NAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu madde önemli bir maddedir. Bir yerde tem
yiz mercii giibi oluyor. Yani, Hâkimler ve Savcılar 

J Yüksek Kurulu bir karar alınca,, bu karara karşı ku-
I rul başkanının veya bu karara muhatap olan kişilerin 
I itirazını, temyiz mercii giibi bir kere daha tetkik ede-
I cek bir kurul. 

BAŞKAN — Haltta iki defa oluyor. Evvela yeni
den inceleme oluyor, ondan sonra, itiraz oluyor, tek-

I rardan genel kurula geliyor. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet Sa-

I yın Başkanım. 
Özellikle, 1 nci fıkrada 10 gün içinde itiraz etme 

mecburiyetini koymuş; nevama Temyiz Mahkemesin-
I de olduğu giibi. 

İkinci fıkrasında, yedek üyeler de dahil olmak 
üzere tümüyle toplanacaktır. Yani, bir başka deyim-

I le, 4 Yargıtaydan, 4 Damştaydan ve l'de Bakanın 
I toplanacağı. Özellikle bu toplantıya Adalet Bakan

lığından gelen Müsteşar ve Özlük işleri Genel Mü-
I durunun katılamayacağını; 
I Toplantının Başkan dahil 6 kişi ile toplanabilece

ğini; 
Oyların çoğunlukla alınacağını vurgulamış buîun^ 

I maktadır. 
»BAŞKAN — Eğer 6 kişi ile toplanırsa 4, 5 kişi ile 

I toplanırsa 3 ile olacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Başkan 

I dahil 6 kişi ile toplanacağı için, 4 oy ile karar alma-
I lan gerekmektedir. 
I iBenim arzım bu kadar. 
I Yalnız biçim yönünden bir teklifim var : Biraz 
I önce kabul edilen maddede olduğu giibi, burada da 
I «Başkanın, önün yokluğunda başkanvekilinin» demek

te yarar var. 

BAŞKAN — Talbii, onu koymak lazım. «İtiraz, 
I Adalet Bakanının, onun yokluğunda başkanvekilinin 
I başkanlığında...» tarzında düzeltmek lazım. 

Ancak, bu durumda Bakanın yokluğunda başkah-
I Vekili toplantıya başkanlık ederse, yine 6 kişi mi ola-
I cak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ya Ada-

I let Bakanı olacak, veya Adalet Bakanı yok İse, seçim-
I le gelmiş olan bir ıbaşkanvekili vardır, o budunacak. 

IBAŞKAN — 3 ncü fıkrada «Bu kurulun toplan-
I tılarına Başkan hariç eh az 5 üyenin katılması» dbni-
I yor. Başkan yok da başkaınıvekili varsa ne olacak? 
J Mutlaka 6 kişi mi olacak?.. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 

IBAŞKA'N — Tamam, o anlaşılmıyor burada da. 
onun için, yani başkanıvekili olmazsa, sanki başkan-
vekili dahil 5 kişiyle de olalbilir manası da çıkabiliyor 
buradan. 

.Buyurun Sayın Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
kurulun (2 nti fıkrada), Adalet Bakanı yoksa baîi-
kan vekilinin başkanlığında kurulacağı yazılmış dm-
rum'da. Bu durumda, Adalet Bakanı veya başkanvc-
kili başkanlık etsin, 'başkan hariç, önümüzdeki ka
nun taslağında 5 üyeden toplanması asgari sayı ola
rak 'tespit ediliyor. O halde demek ki, başkan dahil 
6 kişilik bir grup tarafından karar verilecek'tür ve bu 
6 kişilik grupta da salt çoğunluk 4'e 2'dir. Ancak, 
burası şu anda Danıştayın yapmakta olduğu vazifeyi 
bir yüksek mahkeme olarak ifa edecektir ve büyü 
'bir ihtimalle de haklarında karar alınan bu mesl 
mensuplarının hepsi bu müracaat merdini kullan 
caklardır. Bura'da kesin karar alınacağına göre, eğer 
6 kişilik bir tertip yaparsak, 3 - 3 karar doğduğunda, 
'başkan veya vekile de 2 oy vermemiz burada müm
kün olmayacağına göre, daima karara bağlanamamış 
dosyalar birikip kalaJbilir. 

O nedenle benim önerüm, toplantının, başkan ha
riç en az 6 üyenin katılması ile olmasıdır. Burada su 
durum doğalbilir : Eğer bakan katılmazsa, zaten 8 üye 
var, 8 üyeden birisi 'başkanlığa başkanvekili olarak 
geçecektir, geride 7 üye kalacaktır. Ancak bir kişinin 
hastalanması şayanı kalbul bir mazeret olacaktır, 2 
kişi hasta olursa bu kurul toplanamayacak'tır. O zor
luk da var, ama 6 kişilik bir kurul toplandığı zaman 
daima ikiye bölünmüş kararlar çıkalbilir veya bazan 
çıkabilir ve adaletin tecellisine imkân kalmaz. O ba
kımdan tek sayıda olmasında fayda, olduğu kanaatin
deyim, 6 olarak değiştirilmesi uygun olacak düşün
cesindeyim. 

Arz ederim. 
•BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanımız katılıyor 

mu bu görüşe? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Kı-

tılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, 2 kişi hasta olursa o zamajı 

ne yapıp yapıp bakanın katılması lazım, yahut biraz 
'beklenir, bakan bir yerdedir, dışarıya gitmiş olalbil'jr, 
hasta olalbilir; o takdirde beklenir. «Hemen anında!» 
demiyor ki zaten. Bir hafta içinde karar alınır, p 

kadar gün içerisinde karar alınır diye bir kısıtlama 
da getirilmemiş. O hal'de o, toplanıncaya kadar bekj 

lendbilir. Doğrudur, yani çoğunluk 'bulmakta çok zor
luk çekilebilir. 

HÂKÜM TUĞGENERAL MUZAFFER' BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aynen 
katılıyoruz. Çünkü efendim, 9 kişilik bir kurulda en 
az 7 kişinin kurul olarak toplanması gerekiyor. Üye
lerden bir tanesi zaten fazla kalıyor bakanın bulun
maması takdirinde, sayın bakan da varsa 2 kişi hariç 
kalıyor. Zaten eğer bakan yurt dışına giltmişse mut
laka Adalet Bakanlığına birisi vekâlet edecektir, 
mutlaka bir Adalet Bakanı vardır Türkiye'de. O iti
barla bir sıkıntı olmayacağı, Sayın Genel Sekreteri
mizin ifade etçikleri gibi, 6 ile toplanmaları halinde 
oyların dengede olacağı ve kararsızlık içinde kalacak
ları da dikkate alındığında bu değişikilk uygun ola
caktır. 

BAŞKAN — Gerçi, bu metin illa 5 üye demiyor, 
«en az 5 üye» diyor. Şimdi «en az 6» da desek, bu 
asgarisidir, yoksa 9'uyla toplanacak; 8, bir de bakan 
9; 9'dan bir kişi de katılmazsa, hasta okursa 8'le top
lanacak. 8 kişinin toplanmasıyla yine 4 - 4 olabilir, 
yani bu mahzur her zaman ortaya çıkalbilir. Onun 
için, en az 5te desek, 6'da desek, 7'de desek bu mah
zurlar her zaman ortaya çıkabilir, ama 6 demekte 
fayda var; daha çoğunlukla toplansın, 5'e kadar inil
mesin. Yoksa rey bölünmesi olabilir. Ancak bu itiraz 
komisyonu şuna da dikkat edebilir : Çift olduğu 
zamanlar tek rakama gelmeyi beklemesi uygun olur, 
bu gibi karar çıkmaması için. Binaenaleyh, 6 yapmak
ta bence bir mahzur yok. 

En az 6 üye olmasını Komisyon ve Sayın Bakan 
da kalbul ediyor. 

Buyurun Sayın Adalet Bakanı. ( 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Şim
di, yeniden incelemede Adalet Bakanının da başvu
rusu öngörülüyor. Daha önemîi bir yüksek kurul 
burada yamız ilgililere hasredilmiş. Ben Adalet Ba
kanının da itiraz etmesi konusunun da buraya fconv 
masını teklif ediyorum, konması gerekir diye düşü
nüyorum. Kurulun verdiği bu kararlar çok önemli
dir, bunları yetersiz bulabilir veya bir hata olmuş
tur, görür, ona da bir itiraz hakkı tanınmasında ya
rar var. 

BAŞKAN — Yeniden incelemede bu yetkiyi ver
dik, 11 noi maddede. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Bun
da da olsun derim. 
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BAŞKAN — Fakat, bu artık doğrudan doğru
ya 'ilgiliyi ilgilendirmiyor mu? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — İl
gilendiriyor da, bir hata doğabilir, lehine olarak, 
Adalet Bakanının yalnız aleyhine değil, lehine de bir 
itirazda ıbulünaMIir. Bakanlık olarak bir hata görür 
onun düzeltilmesi için gidildbil'ir. 

«BAŞKAN — Şu mahzur çıkaibilir : Bakan itiraz 
eder de itirazı reddedilirse, başkanın biraz durumu1 

sarsılır mı, bilmiyorum. 
iBuyurun efendim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, hem sayın bakan itiraz edecek, hem sayın 
bakan bu kuru'la başkanlık edecek ve durumu ince
leyecek, yargılayacak; eşyanın tabiatına da aykırı 
olur. 

»BAŞKAN — Daha evvel yenliden incelemeyi 
yaptı. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Bir 
oyu vardır zaten... 

BAŞKAN — Efendim, ters çıkarsa, başkanın me
habeti orada sarsılabilir. Onun idin bu safihada, artık 
karışmasa daha iyi olur gibi geliyor bana. 

KEMALETTİN ALI KÂŞÎFOĞLU (Adalet Bâ  
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, eğer mesele o 
zaviyeden alınacaksa şunu arz etmek istiyorum yük
sek müsamahanıza sığınarak. 

Birindi karar alınırken de Yargıtay ve Danıştay-
dan 4 tane üye var. İkinci defa huzura getirildiği za
man, ister Adalet Bakanı tarafından olsun, ister ilgili 
hâkim ve savcı tarafından olsun, yine karara katılan
lar Adalet Bakanıyla beralber Danıştay ve Yargıtay-
dan asıl üyelerdir. Nihayet burada çok önemli bir 
faktör, üçüncü defa süzgeçten geçirme konusunda, 
eğer daha önce verilmiş dan oyun bir nak'ise olarak 
k'albulü bakan yönünden düşünülüyor ise, ondan ev
vel Yargıtay ve Danıştaydan 4 üye de görüşünü bil
dirmiş oluyor. 

Takdir sizleran Sayın Başkanım. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkanım, burada bir tek sıkıntı şu : Adalet Bakanı 
hem, hâkim olacak, hem de davacı veya davalı duru
munda, olacak, yani iddia eden. Bütün sıkıntı oradan 
doğuyor, yargı organı görevini gördüğü için. Yoksa 
Adalet Bakanının itiraz yetkisi oî'sun, gönül arzu' 
ediyor, ama kurulun başkanı olduğu için orada bir 
zorluk var, onu gözönünde tutacağız galiba. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAIK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Adalet Bakanı verilmiş bir kararın hem 
itiraz merci olacak, inceleme kuruluna gelecek, bu 
kere de kararı tekrar... 

BAŞKAN — Onu biraz evvel söyledik. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O iti-
'barta mahzurlu olur. 

BAŞKAN — Evet, doğru. 
12 nci maddeyi son şekliyle yeniden okutuyorum : 
«İtiraz ve İtiraz Mercii : 
MADDE 1(2. — Kurulca yeniden incelenerek 

verilen karara karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren 
on gün içindö itirazda, bulünalbilifler. 

İtiraz; Aqalet Bakanının onun yokluğunda baş-
kanvekilinin başkanlığında seçimle gelen asıl ve ye
dek üyelerdeıjı oluşan, İtirazları İnceleme Kurulunca 
incelenerek sonuçlandırılır. 

İBu kurulujn toplantılarına Başkan hariç en az 6 
üyenin katılması ve kararın katılanların çoğunlüğuyj 

la alınması şarttır. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Bu karar 

hakkında, başta bir idari ya da kazai mercie başvu
rulamaz.» 

En son şekil okundu; başka söz al-BAŞKAN 
inak isteyen?.. 

'Maddeyi 
bul edenler... 

13 ncü maddeyi 
Takdir: Yetkisi 
MADDE 

rulu ile İtirazları 
larının uygulanmasında 
ilişkin karartırında 
itibarını korumak 
üstünde tutmak 
Idh ve aleyhindeki 
edinilen vicdani 

Yok. 
pu şekliyle oylarınıza sunuyorum 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

pi okutuyorum : 

Ka-

3. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku-
İnceleme Kurulu; Disiplin Ceza-

ve itirazların incölenmesine 
hâkimlik ve savcılığın şeref ve 

ve kamu yararını her düşüncenin 
ilkelerini ve ilgili hâkim ve savcının 

delilerin serlbösltçe takdirinden 
kanaatini esas alır. 

(BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde Komisyo
nun bir izalhatı olacak mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK |Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu zaten eslki Hâkimler ve Savcılar Kanu
nunda da vardı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
ilkedir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN 

— 282 — 

Evet efendim. 



M. G. Konseyi B : 53 13 . 5 . 1981 O : 1 

13 neti madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kafbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü mad'deyi okutuyorum : 
İşe Bakamama: : 
MADDE 14. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

rulu Başkan ve üyeleri ile yedek üyeleri : 
1. İş kendisi ,ile ilgili «ise, 
2. îlgil'inin1, evlilik bağı kalmasa bile karı veya 

kiocâsı, nesepten veya sebepten usul veya füruu veya 
onunla evlat edinme bağı veyalhüt ilgili ile aralarında 
ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) nesepten veya 
evlilik sona erse dahi ikinci dereceye kadar (Bu dere
ce dahil) sebepten civar hısımlığı olursa, 

3. Aynı işte tanık olarak dinlenmiş, bilirk'işilik, 
hâkimlik veya saıvcılrk yapmış ya da daha önce işin 
soruşturulması ile görevlendirilmliş ise, 

4. İlgili ile aralarında bakılan işe esas olan olay
dan önce açılmış bir dava varsa, 

Kurula katılamazlar ve herhangi bir şekilde işe 
bakam azlar. 

/BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde Komisyo
nun bir izahatı olacak mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu, halen yürürlükte bulunan 45 sayılı 
Hâkim ve Yüksek Savcılar Kurulu Yasasının 65 nci 
maddesinin aynen benimsenmesidir. Burada şu husus 
vurgulanmak isteniyor, fş kendlisiyle ilgiliyse, özellik
le ilgilinin karı veya kocasıyla, evlat, torun, büyükan
ne, büyükbaıbasıysa, evlat edinme bağı var ise, kar
deş ve civar hısımlarından kayınvalide ve kayınpe
deri ise davaya bakamayacak. Onu vurgulamak isti
yor. Yine 3 ncü bentte, aynı işte tanık olarak dinlen
miş, bilirkişilik yapmış, hâkimlik veya savcılık yap
mış ise, konu benimsenmiş, yine aym kişi ile ilgili, 
yani Kurul üyelerinden bir tanesi davacı olan kişi 
ile konuya esas olan olaydan önce aralarında açılmış 
bir kamu davası varsa, davaya bakamayacaklar. 

Arz ederim. 
ıBAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Bu 

«usul» derken nokta koymuşlar galilba matlbaada; 
orada bir yanlışlık var, ya şapka konacak, ya nokta 
kalkacak oradan. Düzeltilsin diye arz ediyorum. 

BAŞKAN — Hangi bentte Sayın Öztrak? 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — 2 nu

maralı bentte efendim; «nesepten veya sebepten usûl 

ve füruu» İbaresiİndeki «usul» kelimesinin ikinci 
«u» su «ü» şeklinde yazılmış, «ü» değil talbii, ya nok
tası kalkacak veya üzerine aksan (şapka) konulacak. 

'BAŞKAN — O aksanı kaldırdılar şimdi, doğru
dan doğruya «u» olacak; «usul ve füruu» olacak. 

Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Katoul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
15 nci maddeyi okutuyorum : 
Çekilme ve Ret: 

MADDE 15. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Başkan, üyeleri ve yedek üyeleri işe bakama
ma hallerinde ve ilgili ile arasında bir husumet veya 
tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek önemli bir halin1 

mevcut olması durumunda, kendiliklerinden işi gör
mekten çekilebilecekleri gilbi ilgili tarafından da ret 
olunabilirler. 

Reddin, inceleme başlamadan veya ret sebebi da
ha, sonra meydana gelmiş ise, öğrenilmesinden başla
yarak onbeş gün içinde ve her halde karar verilme
den önce yapılması lazımdır. 

Ret isteği, reddi istenen üye yerine yedeğinin kuru
la katılmasıyla incelenerek sonuçlandırılır. 

Kurulun toplanmasına engel olacak sayıda üye 
reddine ilişkin istekte bulunulamaz. 

Ret isteği üzerine Kurulun verdiği kararlara karşı 
esasla birlikte, İtirazları înceleme Kuruluna itıiraz 
olunabilir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, bir şey düzelecek gallilba; «Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Başkan» değil, «Başkam» 
olacak. 

BAŞKAN — Evet, «Başkanı» olacak; «...Başkanı, 
üyeleri ve yedek üyeleri» olacak. 

Evet, bu madde de ret ve çekilme sebeplerini izah 
ediyor. 

Bu madde üzerinde Komisyonun bir izahatı olacak 
mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu, 14 ncü mad'deyi tamamlayan bir mad
dedir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

(16 nci maddeyi okutuyorum : 
İşlerin Gizliliği : 
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MADDE 16. — Kurulda yapılan işlemler ve bun
larla, ilgili görüşmeler gizlidir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde slöz almak is
teyen Var mı efendim?.. Yok. 

'Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Kurul Üyeleri Hakkında Soruşturma : 
MADDE 17. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

rulunun Başkanvekiîi ile asıl ve yedek üyeleri hakla
rında, disiplin işlemleriyle görevlerinden doğan veya 
görevleri sırasında işlenen suçlarından dolayı, özel 
kanunlarındaki hükümler uygulanır. 

'BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bilindiği gibi Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunda üç, hatta dört türlü üye bulunmaktadır. 
Başkanı Sayın Bakan olduğu için, o ister istemez par
lamenter sistemin içerisinde düşünülecek. 

BAŞKAN — Talbi'i, onun özel bir durumu vardır. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yine 
Danıştaydan gelen gelen üyeler 521 sayılı Danıştay 
Yasasının öngördüğü disiplin konularında bağımlı
lar; Yargı taydan gelenler ise 1730 sayılı Yargıtay Ka
nununun öngördüğü disiplin kurallarıyla bağlılar; Ba
kanlık özlük işleriyle müsteşar sınıfından olan kişi
lerin ise, ya 657 sayılı Kanun veya 2556 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Hakkındaki Kanunun hükümlerine 
göre haklarında işlem yapılacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde slöz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa

yın Başkanım, Adalet Bakanlığında çalışanlar, yani 
Kurula katılan müsteşar, özlük işleri müdürü Hâkim
ler Kanununa taıbidirler, 657 sayılı Kanuna talbi de
ğillerdir. Bunlar hakkındaki disiplin işlemleri Yargı-
taya intikal eder ve Yargıtaydakii Birinci Başkanlık 
Divanınca karar verilir. Ben, zapta geçtiği için arz 
etmek lüzumunu duydum. Bu itibarla, bu hususu 
açıklamakta gerek var. 

»BAŞKAN — Zaten maddede de ona ait bir şey 
yok. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Yok, 
ileride, zapta geçtiği için... 

BAŞKAN — Çünkü, Başkan, Başkanvekiîi asıl 
ve yedek üyeler haklarında disiplin işlemleriyle gö
revlerinden doğan veya görevleri' sırasında işlediği 
suçlarından dolayı özel kanunlarındaki hükümler 
uygulanacak. Eğer onlar hâklimse zaten mesele yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, «657 sayılı Kanun ile 2556 sayılı Kanun 
ve 1730 sayılı Kanunlara talbidirler» ifadesini kullan
mış idim. Müsteşar ve genel müdür için tutanağa o 
tarzda geçmiştir. Özlük hakları yönünden 657 sayılı 
Kanuna tabidirler, hâkimlik yönünden 2556 sayılı 
Kanuna tabidirler, disiplin yönünden de yine 2556 
savılı Kanun ile 1730 sayılı Yasaya tabidirler. 

BAŞKAN — Yani tavzih etmiş oluyoruz. 
18 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mesleğe, Kalbul, A'tama, Geçici1 Yetki ve Görevden 
Uzaklaştırma 

Hâkimlik ve Savcılığa Kalbul : 
MADDE 18. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunun; bir kimsenin hâkimliğe veya savcılığa 
kabulüne karar verebilmesi, o kimsenin mesleğin ge
rektirdiği ve öze1! kanunlarında belirtilen şartlara sa
hip bulunmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Ka/bul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Atama ve Nakil : 
MADDE 19. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku-

ruîu;, atama ve nakillerde uygulanacak o/bjöktif esas
ları kapsayan Atama ve Nakil Yönetmeliği düzenler. 
Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanır. Adalet 
Bakanlığı Özlük İşleri Genel Mti'diürlüğü ilgililerin ta
leplerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini, 
'hizmetin icap ve ihtiyacı ile birlikte inceleyerek ka
nuna, Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun olarak 
yapacağı taslağı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
luna sunar. 

Bu taslak, ilgililerin gizli ve açık sicilleri ve diğer 
evrakı ile birlikte Kurul tarafından en geç bir ay için
de incelenir, aynen veya gerekli görülen değişiklikler 
yapılarak karara bağlanır ve Adalet Bakanlığına 
tevdi edilir. 

Adalet Bakanlığı Kurul kararına uygun olarak ha
zırlayacağı Kararnameyi, yüksek tasdike sunar. 
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BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde Komisyo
nun izahatım dinleyelim efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanımı, bir kimsenin hâkim veya savcı olabilmesi 
için talbii ki 25$6 sayılı Kanunun öngördüğü koşul
ları taşımış olmasiı gerekiyor. Evvela, Türkiye'de hu
kuk fakültesi mezunu olma şartını, askerliğini yapmış 
olma şartını, (mahkûmiyetinin bulunmamasını, hâkim
lik vakar ve haysiyetine dokunur herhangi bir eylem 
ve işlemde bulunmamasını ön şart olarak getiriyor. 

'Bu şartları haiz olan kişilerin Adalet Bakanlığı
na rnüracaatlarının yapılacağını, Adalet Bakanlığının, 
bu yasa ile öngörülen kurul tarafından durumunun 
•tetkik edileceğini, kurulun kabulü veya ademi kabu-
(Hü ; (hakkımda bir karar alacağını, 'bu kararın 
Adalet 'Bakanlığı tarafından da yerine getirile
ceğini öngörmektedir. 

Yine, madde, hâkimlerin ve savcıların nakilleri, 
diğer özlük haklarının bir yönetmelikle tespit edile
ceğini, bu yönetmeliğin bu kurul tarafından çıkarı
lacağını Ve yürürlüğe konulacağını ifade etmektedir. 

Yine 'bu kurulun 1 aylık süre içerisinde karara 
varacağım herhalde ilgili mercilere duyuracağımda 
ifade etmektedir, özellikle, hâkim ve savcılarla ilgili 
yasaya gönderime yapıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
(Buyurun Sayın (Bakan. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Efendim bu maddenin en önemli özelliği şudur: Şim
diye kadarki uygulamada Yüksek Hâkimler Kurulu 
(bir kararname hazırlıar ve yüksek tasdikten' geçmez 
idi. Şimdi burada 3'lü kararname ile, Devlet Başka
nının onayı ile geçiyor en önemli özelliği budur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Eskiden 
Yüksek Hâkimler Kurulu atamayı yaptığı için, artık 
atama sisteminde bir üçlü kararname yok idi bu yasa 
ile Adalet Bakanlığına gelen kararların, Adalet Baka
nı, Başbakan ve Devlet 'Başkanından 'imzadan geçtik
ten sonra tekemmül edeceğinin bir yerde yargı yetkisi
ni, yargı erkini, yeltkisini mutlaka yüksek tasdike ik
tiran olduktan sonra ortaya çıkaracağını dfade etmek
tedir/ 

'BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde başka söz 
isteyen?... 

Buyurun Sayın Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim,, «Yayın-
yayım» konusu var. 

[BAŞKAN — Evet, «m» olacak o, onu artık öyle 
düzeltsinler; 

ORGENERAL NURETTtN ERSÎN — Müsaade 
eder misiniz efendim? 

(BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Orgeneral 
Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN" ERSİN — Efen
dim, bu madde ile alakalı değil ama, bir hususu belirt
mek İstiyorum. Burada yukarıdan 'beri nitelikler sa
yılıyor ve bu yüksek kurulun vasıfları ortaya konu
yor. Bu kurulun başkanı da Adalet Bakanı olarak ge
tirildi, kondu. Adalet Bakanı politikadan gelen bir 
şahıs olarak düşünülüyor ve demokrasimizde öyle. 

Tabii ilerde herhalde bu hususun dikkate alınması 
gerekir Adalet Bakanının meslekten gelen ve çok iyi 
seçilmiş bir şahıs olarak gelmesi lüzumu ortaya çı
kıyor gibi geliyor, böyle bir kurula 'başkanlık edece
ği için. 

Tabii 'bu, bu madde ile alakalı değil ama, Ana
yasada herhalde dikkate alınması lazım gelen çok 
önemli bir nokta. 

'BAŞKAN — EVet. 
HiÂlKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanımı, Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımın iz
har buyurdukları bu endişeyi Komisyon olarak biz 
de hissettik. Bir yerde Adalet 'bakanlarının politika
dan geldiklerini, bir partiyle ilgili ve ilişkili bulunduk
larını, Adalet Bakanlığının müsteşarının ve genel mü
dürünün dahi adalet 'bakanının bir yerde kendi kad
rosu, kendi karargâhı olduğu dikkate alınmıyor. Ama 
'bir yere daha geldik, öyle zannediyoruz ki, bu yasa
dan sonra adalet bakanlarının tayinlerinde, belki ge
lecek anayasada da öngörülür... 

iBASIKAN — Onu sonra anayasada görüşeceğiz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu en
dişeyi 'belirtmekte de fayda var. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, 19 ncu madde üzerinde 

başka söz almak isteyen olmadığına göre maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Geçici Yetki ile Görevlendirme : 
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IMADDE 20. — Adalet Balkanı Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun kararını alarak; hâkim ve
ya savcıları hizmetin gereği olarak sürekli görev yer
lerinin dışındaki bir yargı çevresinde geçici olarak 
görevlendirmeye yetkilidir. 

Kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile görev
lendirilenler, o yerde dört aydan fazla çalıştırılamaz
lar. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hizmetin 
aksamaması için Adalet Bakanlığı kadro durumu 
müsait bulunan bir yargı çevresindeki hâkim veya 
savcıyı ihtiyaç duyulan başka bir yargı çevresinde 
görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kılabilir. 
Bu takdirde Kurul en geç üç gün içinde toplantıya 
çağrılır ve işlemin onanmasını ister. Geçici yetkili ola
rak görev yapan hâkim veya savcının Kurulca de
ğiştirilmesi halinde, Kurulun yetkili kılacağı hâkim 
veya savcının gidip göreve başlamasına kadar, önceki 
yetkilinin yapmış olduğu işlemler geçerlidir. 

Hâkim ve Savcıların muvafakatları ile Bakanlık 
hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilmesi, doğru
dan doğruya Adalet 'Bakanı tarafından Kurulun ka
ran olmaksızın yapılır. 

'BAŞKAN — Komisyonun bu madde 'üzerinde 
bir açıkılaımasii olacak mı efendim? 

Ben, 2 nci fıkrada geçen «4 ay» görevlendirmeyle 
ilgili bir hususu soracağım, Bu 4 aylık görevlendirme 
süresi, fiilen görevde kalması mıdır, yoksa tayin çık
tıktan itibaren 4 ay sonra bitecek midir bu? Böyle uy
gulanırsa, o takdirde istirahat alır, rapor alır, gitmez, 
4 ay sonrada bitmiş olur vazifesi. 'Bunda bir açıklık 
yok. Gerçi, «o yerde 4 aydan fazla çalıştırılamazlar» 
diyor, yani bilfiil çalıştırılması gerekir, anlaşılan o. 

'Buyurun. 

iHÂKftM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komiisyonu Başkanı) — Sayın 
'Başkanım, 4 fıkra halinde düzenlenmiş bulunan bu 
metlin, 1 nci fıkrası ile, Adalet bakanının, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararını alması koşu
lu İle geçici görevde görevlendireceğini; 

2 nci fıkrasında; gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde, hizmetin.1 aksamaması için Adalet Bakanının 
re'senı geçici görevle görevlendireceğini, ancak hemen 
kurula 3 gün içerisinde mutlaka bir karar alması lü
zumunu ifade etmektedir* 

Buyurduğunuz gibi, 2 nci fıkrada, özellikle «Ken
di yargı çevresi dışında geçici yetki ile görevlendiri
lenler, o yerde 4 aydan fazla çalıştırılamazlar» ko
şulunun biz Komisyon olarak fiilen çalışma mecbu

riyetini, fiilen çalışıma koşulunu öngördüğünü benim
sedik. Tabiî tatbikatı Adalet Bakanlığı tarafından yü
rütüldüğü için, kendileri bu tatbikattan ne anlıyorlar 
bilmiyoruz. 

iSayın Başkanım, 4 ncü fıkra da, hâkim ve savcı
ların muvafakatlariıyle bakanlık hizmetlerinde geçici 
olarak da görevlenıdirilebilecelklerini, doğrudan doğ
ruya Adalet Bakanının İsteyebileceğini, bunun kurul
dan geçirmeye ihtiyaç bulunmadığını iıfade etmekte
dir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bakanlıkta hizmet vermek üzere. 
HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa

yın Başkanım, madde iki yetkiyi öngörüyor. Birisi 
normal yötki. Bu, daha çok disiplin cezalarının veril
mesinden doğan zaruretten ileri gelmektedir. Bir sav
cı veya hâkim hakkında soruşturma yapılıyor, ama 
o yerde bulunlmasının deVamıda sakıncalı görülüyor. 
(Hakkında karar alınıncaya kadar muvakkaten bir ye
re gönderilmesi zorunluluğunu gösteriyor. Bu 4 ay zo
runlu bir süre, yani fiili bir süre ölüyor, ama bu az 
da olabilir kurul bir karar alıncaya kadar veya bir 
atama yapıncaya kadar yahut tahkikat sonucu ki, 
hakkındalkîi tahkikat sonuçlanınca ya meslekten çıka
rılacaktır veya bir başka yere mecburi tayin kararı 
ile gönderilecektir; bu bakımdan konmuştur. 

ilkincisi de, acele hallerde, zorunlu hallerde izin, 
hastalık, vesaire gibi hallerde Adalet Bakanına tanı
nan bir yetki ve o da 3 gün içerisinde - daha evvel 
de görüşülmüştü - kurula götürülecektir. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Yani fiilen 4 ay çalışacak? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Evet, Veya az da olabilir. 
IBAŞKAN — Az da olabilir; Ondan fazla çalıştı

rılamaz. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Omdan fazla çalıştırılamaz. O da efendim, bir hâkim 
(Zorlanmasın diye, yetki ite gideceği için fazla zorlan
maması orada fazla kalmamasını sağlama amacı ile 
konulacaktır. 

ıBAŞKAN — Peki, kemdi isteği daıhilinde olursa 
durum değişmez mi? Ben bunu bitireyim, az bir şey 
kalmış derse, 5 ay yapamaz mıyız bunu? Bu hüküm 
çok bağlayıcı oluyor; «Kendi isteği olmadan 4 aydan 
fazla çalıştırılamazlar» desek? 
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ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
M'üimk'ündür. Ancak, zorunlu hallerde, yani hakkında 
bir disiplin cezası verilmişse ondan evvel de ordan 
alınabilir. Bir kararname mevzuu veya disiplin cezası 
olarak işiten elçektirmıe halleri, bunların hepsi söz ko
nusu oluyor madde içerisinde; meslekten çıkarma, 
işten çıkarma, başka bir yere atama, mecburi tayin. 
Bunlar Kuruldan çıkacak kararlarla olacak. 

HAKIİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkamı) Sayın Baş
kanım, biz Komisyon olarak bu 'buyurduğunuz hu
susa katılıyoruz... 

(BAŞKAN — Karar safhasına geldi' tam, 4 ay da 
'bitti; «kendi 'isteği olmadan 4 aydan fazla çalıştırıla
mazlar», desek. Kendi isteği olursa 4,5 ay, 5 ay da 
çalıştırılabilir. 

Buyurun* 
K E M A L E T T İ I N ALIt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım burada konu, 
Sayın 'Bakamımın arz ettiği gibi, disiplin nedeniyle ge
çici yetki verilmesi şeklinde olduğu gibi, izin, hasta
lık, ölüm vesair nedenlerle boşalma halinde de işleyen 
bir mekanizmadır. Yüksek malumları, eski tarihlerde 
bir savcı ayrıldığı zaman başkâtip onun yerine ba
kardı. Halbuki 'bugün bir başkâtibin veya bir hâkimin 
savcıya vekâlet etmesi söz konusu değil. Normal 
olarak, Sayın 'Bakanın arz ettiği gibi, disiplin dışında 
bir yerde bir savcımız var, izin İstiyor; bu izin dilek
çesi kurula gelir, kurul o arkadaşa izin verirken, bağ
lı olduğu ağurceza merkezinden veya bir başka il1 

merkezinden de oraya bir savcı yardımcısı arkadaşı 
yetkili kılabilir. 

Görülüyor ki, oradaki yetki izin süresince devam 
eder, bir; hastalık süresince devanı eder, iki; yeniden 
bir kararname yapılıp oraya aslî görevle tayin edile
cek hâkim ve savcının başlamasına kadar devam eder. 

O bakımdan, meselenin! muhtelif yönü var; giden 
arkadaş çok iyi bir yere gittiyse, eğer gittiği yerden 
daha iyi bir yerde görev yapıyorsa, daha çok uzun 
zaman orada kalmakta hiçbir beis görmez. Bizim sı
kıntımız, defaatla Yüce Huzurunuza çıktığım zaman 
ifade etmiştim, bizim sıkıntımız şu anda büyük kadro 
boşluğundan ileri geliyor; 9Q0̂ e yakın münhal var. 
Hele hele tam olanak kurulmaya kalktığımız zaman 
bu hâkim ve savcıya olan İhtiyaç belki 3 bin, 4 bin'i 
bulacaktır. 

Şimdi bir arkadaş Ankara'nın Ayaş Kazasında 
savcıdır ve tek basınadır; izin alacak, izin dilekçesi 
gelir, izin veriTdiği zaman Ankara Savcı Yardımcısı 
oraya gider geçici olarak göreve başlar. 

ıBAŞKAN — 4 ay diyor bu; ben onun üzerinde. 
duruyorum^ 

KEMÂLETTİN ALİ KAŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) —• Sayın Başkanım, 'ailesinden ay
rılıyor, 

iBAŞKAN — Efendimi, bir şey demiyorum; 4 ay 
yapalım a'ma kendi de razı, bir ay daha kalayım, ben 
şunu bitireyim, diyor. Son safhasına gelmiş, «Hayır 
4 ay sonra gel...» 

KEMALETTtN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ama oradaki asıl görev yerini 
terk ediyor. Ora'daki iş birikimi de söz konusudur. 

©AŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkanım, işaret buyurduğunuz husus doğru bir nok
ta; bunu şöyle yapacağız : Sizin de söylediğiniz gibi, 
o yerde kendi isteği olmaksızın 4 aydan fazla çalış
tırılamaz. ' t 

BAŞKAN — İstemiyorsa zaten çalıştırılmayacak. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — İhti

yacı yoksa 2 ayda da alır kurum onu, başka yerde 
ihtiyaç varsa. Eğer orada ihtiyaç varsa, ki bunu sırf 
şunun için koymuşlar, hâkimleri zorla başka yerlere 
yollamamak için, kendi isteği ile olduktan sonra, 15 
gün daha kalır, bitirir gider. Bunda artık hâkim te
minatına dokunur bir yer kalmıyor. «Kendi isteği 
olmaksızın 4 aydan fazla olamaz», şeklinde değişti
rilirse, ihtiyacı karşılar. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
asıl olan her bölgede o bölgeye tahsis edilmiş hâki
min mevcut olmasıdır. Bu şekilde geçici görev, biraz 
evvel de arz ettiğim şekilde... 

BAŞKAN — Fevkalade hallere göre olacak. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bitireceği konuya 
gelince : Şu anda adalet mekanizmamızın önünde o 
kadar geniş dosyalar var ki; yani bir konu, bir ince
leme, bir maksat için gitmiyor, bir yerde hâkimliğe 
gidiyor; birikmiş dosyaları devir alacak, bir noktaya 
getirecek bırakacak. Eğer buraya bir ihtiyari durum 
koyarsak, yani «istediği takdirde uzatılır» diye koyar
sak, şundan endişe ederim : Müessesenin bütününde 
gitmesi icalbeden bir kişi de ihtiyari olarak yani arzu
suyla gider veya gitmez gibi ileride bir durum doğa
bilir. 

BAŞKAN — Hayır, 4 ay yapacak bir kere; 4 ay
dan fazlası için diyorum. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama yine de, ken
di isteğiyle uzatması hali, hükmün selametini bir nok
tada bir parça gevşetecektir. 

ıB'ir de, bu şekilde geçici olarak görevlendirilen
lerden iyi yere gidenler kendi isteği ile uzatacaklar; 
kötü yere gidenler zamanında dönecek, hatta erken 
dönmek için gayret göstereceklerdir. Bu defa iyi yere 
normal hâkim atamada da kurul biraz gevşek davra
nabilir, «nasılsa o yerinde duruyor, daha uzatıyor» di
ye; o bakımdan endişe ederim. 

'BAŞKAN — Şimdi misal verelim : Elazığ'da iki 
tane savcı yardımcısı var; Bingöl'de yok, kalmadı; 
Muş'ta da yok. ElazığMan verildi, 4 ay geçti, 4 ay 
sonra arayacak : Acaba nereden vereyim, Erzurum' 
dan versem nasıl gider, Diyarbakır'dan versem nasıl 
gider... Halbuki kendisine sorulsa, «Ben gidip gelirim, 
yakındır, daha bir ay, iki ay gidip gelebilirim» derse, 
«Hayır, kanun gereği gönderemeyiz» mi denecek? 
Böyle durumlar olmaz mı? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ola
bilir ve bu bir yerde bir yerine iki kişinin rahatsız 
edilmesi veya taciz edilmesi anlamına da gelir. O iti
barla ben önerinize katılıyorum. 

'BAŞKAN — Yine 4 aya hiçbir şey demiyoruz; 
ama, 4 aydan sonra da kendi isteği varsa, «ben bura
ya gidebilirim» diyorsa, ona imkân sağlanacak. Ada
let Bakanlığı oraya tayinen başka bir kimseyi verebili
yorsa zaten bitecek, mesele kalmayacak; iki ayda da 
biter, üç ayda da biter. Ya hiç veremiyordur veya 
hastalığı devam ediyordur; farzedelim ki bir kadrosu 
var orada, hava değişimi aldı 3 ay; 3 ay sonra bir 3 ay 
daha aldı; bir türlü yerine tayin yapamaz, geçici yet
kiyle yollar. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Onu 
alacağız oradan, başkasını vereceğiz. 

IBAŞKAN — Herkesi tedirgin edeceğiz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, ilkesine katılıyoruz. Ancak, bu tarzda yaz
dığımız takdirde, yani «kendi yargı çevresi dışında 
geçici yetkiyle görevlendirilenler o yerde kendi isteği 
olmadıkça 4 aydan fazla çalıştırılamazlar» dediğimiz 
zaman... 

BAŞKAN — Yok, öyle değil; o zaman başka 
mana çıkar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — izin ve
rirseniz Sayın Başkanım, «4 aydan fazla çalıştırıla-
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mazlar» ilkesini koyalım, «ancak bu süre kendi,iste
ğiyle uzatılabilir» diyelim, istediği zaman Adalet Ba
kanlığı veya kurul yetkisini kullanır. 

BAŞKAN — Çünkü, «isteği olmadan 4 aydan 
fazla çalıştırılamaz» deyince hiç kimse çalıştırılamaz, 
illa istekli aranır manası çıkar; dediğiniz doğrudur. 
«... O yerde 4 aydan fazla çalıştırılamazlar, ancak, bu 
süre kendi isteği ile uzatılabilir» denmelidir. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Uza
tılabilir, yani bir de takdir hakkı var, mecbur değil. 

BAŞKAN — Kendi isteği ile uzatılabilir. 
BAKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Bir süre 
uzatılabilir» diyelim. Kurul, uzatma süresini de tes
pit etsin. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım bu kâfidir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tutanağa geçmesi açısından; zaten 45 sayılı 
Kanunun 89 ncu maddesinde buna benzer bir hü
küm var; fakat savcılar için var; yetkili savcının, ye
rine gittiği savcının hasta olmasına bağlıdır. Halbuki 
burada hâkim ve savcı müşterek gittiği için, bir dava 
nedeniyle gön'derdiğimiz için, tam karara varırken 
4 aylık süre dolabilir. O zaman bu takdir yetkisini 
kurul kullanır, ve bir süre, o davanın sonuna kadar 
uzatabilir. 

BAŞKAN — Uzatabilir deyince zaten süre... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, tak
dir yetkisini kullanacak efendim. 

IBAŞKAN — Şimdi, 2 nci fıkra şöyle oluyor : 
«Kendi yargı çevresi dışında geçici yetkiyle görev

lendirilenler, o yerde 4 aydan fazla çalıştırılamazlar. 
Ancak, bu süre kendi isteği ile uzatılabilir.» 

'KEMALEriTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Kurulca uzatılabilir» desek. 

BAŞKAN — Zaten kurulca olmuyor mu? Zaten 
uzatma kararını kurul verecek, üç gün içerisinde top
lanacak, karar verecek; yoksa Adalet Bakanlığı ve
remez. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Mü
saade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Şim

di işaret buyurduğunuz gibi, esas olan, bakmış oldu
ğu davanın bir karara bağlanamamış olmasından ileri 
geliyor. Halbuki, «ancak bu süre» dediğimiz zaman 
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ıburada öyle bir işaret yok. Kendi isteği ile olunca, 
kendisinin başka isteği de olur; ailevi isteği olur, şah
si isteği olabilir. Bu sebeple, maddeye, biraz evvel 
izah ettiğini gibi, hizmeti esas alacak şekilde açıklık 
versek uygun olur. Eğer mutlaka karara götürüyorsa, 
kararla alakalı ise yahut hizmetiyle alakalı ise duru
mu, bu takdirde uzatılır diye bir kısım koysak... 

IBiraz uzun olsun efendim, fakat anlaşılır şekilde 
olsun. Şimdi kendi isteği ile olunca; istida verir, ya
hut kendisi istekte bulunur, ben burada 3 ay daha ka
layım der; ailevi durumum itibariyle benim burada 
yine kalmam lazım der; birçok şeyler beyan edebilir. 

Eğer uygun görürseniz buraya, esas o olduğu için, 
görevle alakalı olarak bir ifade koyalım efendim. O 
zaman kurul karar verir, bir süre daha uzatabilir. 
Mesela, davanın bitmesi için bana 20 gün daha, 40 gün 
daha tanıyın der, bitireceğim der; o zaman hizmetle 
alakalı olarak 40 gün daha uzar. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu 
tabii anlaşılabiliyor ama, eğer tereddüt varsa şöyle 
deriz : 

«Ancak bu süre, hizmet gerektirdiği takdirde, ken
di isteği ile uzatılabilir.» 

BAŞKAN — Gene kendi isteğine bağlanıyor. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Tabii. 

BAŞKAN — Aynı şey. Şahinkaya, kendi isteği ile 
veya hizmetin gereği olarak diyor. Ama bu durumda 
suiistimal olabilir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ve
ya» dersek efendim o zaman kendi isteğini nazarı iti
bara almayacağız demektir. 

BAŞKAN — O zaman kendi isteğini yazmamak 
gerekir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yaz
mamak lazım efendim. 

©AŞKAN — O zaman hiç yazmamak lazım. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kendi 

isteğini her zaman izhar edebilir efendim, söyleyebi
lir. Her türlü şekilde izhar etmesi mümkündür. 

BAŞKAN — Ama koymazsak bunu, 4 aydan faz
la çalıştıramıyoruz bu yazılış şekliyle. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sa
yın Komutanım, bu şekilde kesinlikle 4 aydan fazla 
çalıştırılamaz. Ama biraz evvel buyurduğunuz gibi, 
eğer dava bitmemişse bunu yukarıya bildirmesi lazım 
hâkimin yahut savcının; o zaman kurul, bununla ala
kalı olarak iki ay daha uzatılmıştır diye uzatabilir. 

BAŞKAN — Tabii ama baktığı bir tek dava yok
tur bunun, bir sürü dava vardır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkanım, burada bir endişe duyarım. Şimdi ken
di isteği ifadesini çıkarırsak, bu takdirde hâkimlerin 
birtakım haklarını alma durumu ortaya çıkabilir; ya
ni kendi isteği olmadan, da uzatmaya başlarız. Kurul 
uzatmaya başlarsa, yetkisini kötü kullanabilir. Böyle 
bir şeye imkân yok. 

Burada «kendi isteği ile uzatılabilir» derken, kaste
dilen tabii kurulun uzatılahilmesidir. 

BAŞKAN — Eskiden ne kadardı bu savcılar için? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — 4 aydı. 
BAŞKAN — 4 ay mıydı yine? Peki hâkimler için 

ne kadardı? Yüksek Hâkimler Kurulu ne kadar uza
tabiliyordu? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, prensip 4 ay; 
yalnız, biraz evvel Sayın Paşamın da arz ettikleri gibi, 
bizde hastalık nedeniyle bu sürenin uzatılmasında 
şöyle bir ifade vardı : 

«Kendi yargı çevresinin dışında geçici yetkili ola
rak görevlendirilenler o yerde 4 aydan fazla, çalıştı
rılamazlar. Ancak, görevi başında bulunmayan Cum
huriyet Savcı veya savcı yardımcısının uzun sürecek 
bir hastalığı söz konusu ise bu süre uzatılabilir.» 

BAŞKAN — Biz onu da kaldırdık şimdi. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet. Asıl olan, oradaki asıl 
görevlinin oradaki işi yapması meselesi. Ancak, gö
revi başında bulunmayan Cumhuriyet Savcısı veya 
savcı yardımcısının uzun sürecek bir hastalığı söz ko
nusu ise bu süre uzatılabilir. 

IBAŞKAN — Ve şimdiye kadar uygulandı bu. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet, tabii. 

BAŞKAN — Biz bunu daha geriye götürmüş 
oluyoruz şimdi. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu konu üzerin
de çalışırken Sayın Başkanım, «Eğer hastalığı uzun 
süre devam edecek bir boşalma varsa, bu boşalma
ya bu kurul zamanında tayin yapmalı; geçici görev
le vazifelendirdiği kişi de bir süre orada kalmalı» di
ye düşündük. Aksi halde, hastalığa bağlı olarak ta
yinler uzayabilir, başka nedenlerle tayinler uzayamaz 
dendiği zaman, bunun eşitlik ilkesi yoktur. 

Konuyu çıkarırken müzakere ederek çıkardık, mü
nakaşa ederek çıkardık. Mademki geçici yetkiyi biraz 
evvel değinildiği gibi personel noksanlığı ile sık sık 
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kullandığımız bir mekanizma olarak önümüzde gö
rüyoruz, bunu uygun görürseniz sadece iki ayla sınır
layan bir uzatma yapalım. 

Sayın Komutanımın buyurduğu şekilde bir dava
nın bitmesine zaten imkân yoktur, her mahkemenin 
önünde yığılmış binlerce dosya vardır. Bunlardan bi-
tirebildiğini bitirecek, bitiremediğini devredecektir. 
Tek dava değil tabii ki, şu anda mahkemelerimizin 
'durumu meydanda, binlerce birikmiş dosya devredi
lir gelir. 

Eğer hastalık nedeniyle uzatma yolu tekrar geti
rilirse veya vazife nedeniyle uzatma yolu getirilirse, 
bu takdirde bazılarında 4 ayla sınırlı kalacak, bazıla
rında başka nedenlere bağlı olarak uzatma konusunu 
bir kere daha gözden geçirecek ve komisyon eşit il
kelerle harefket, adil ilkelerle hareket edebilmekten 
biraz mahrum kalacaktır. O bakımdan takdir hakkını 
kendine bırakalım derim. 

BAŞKAN — Yani isteğine bağlı. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — isteğine bağlı. 
BAŞKAN — «Ancak, bu süre kendi isteği ile uza

tılabilir» Sınırlamadık da. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Mü

saade ©derseniz bir teklifte bulunacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — «An

cak bu süre kendi isteği ve hizmet gerekleri gözetile
rek iki ay daha uzatılabilir.» 

ıBAŞKAN — O zaman olur; her ikisinde de iki ay. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Uy

gun bulursanız, bu her ikisini de kapsar : «Ancak bu 
süre kendi isteği veya hizmet gerekleri gözetilerek iki 
ay daha uzatılabilir.»! 

BAŞKAN — «Ve» mi, «veya» mı? «Veya» olma
sı lazım. «Ve» olursa istekle beraber olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ve
ya» olursa, isteği olmadan da uzatılabilir; o zaman 
«veya»i dememiz lazım. 

BAŞKAN — Yani, hizmetin gereği uzatmayı ge
rektiriyorsa veya kendi isteği ile iki ay daha uzatabi
liyorlar, başka uzatamıyorlar. 

Her halükârda 6 ayda bitecek. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 6 ay

da bitecek efendim, 6 ay da normal bir süredir. 
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanımızın bu teklifi 

üzerinde başka söz almak isteyen var mı efendim?.. 
Yok. O halde ben 20 nci ma'ddenin 2 nci fricrasmı şim
di Adalet Bakanımızın teklif ettiği şekliyle tekrar oku
tuyorum efehdim. 

Madde 20. — 2 nci fıkra : «Kendi yargı çevresi 
dışında geçici yetki ile görevlendirilenler o yerde dört 
aydan fazla çalıştırılamazlar. Ancak, bu süre kendi 
isteği veya hizmet gerekleri gözetilerek iki ay daha 
uzatılabilir.» 

BAŞKAN — Maddenin diğer taraflarında zaten 
bir değişiklik yok. 

20 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
olmadığına göre; 2 nci fıkrası bu son okutulan şekliy
le değiştirilmiş olarak maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Görevden Uzaklaştırma : 
MADDE 21. — Hakkında soruşturma yapılan hâ

kim veya savcının göreve devamının, soruşturmanın 
selametine yahut yargı yetkisinin itibarına zarar ve
receğine kanaat getirilirse, geçici bir tedbir olarak 
görevden uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın so
nuçlanmasına kadar, geçici yetki ile bir başka yargı 
çevresinde görevlendirilmesine Kurulca karar verile
bilir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Ödenecek Ücret : 
MADDE 22. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

rulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerine, aylık 
Ve ödeneklerinden ayrı olarak her ay 400 göstenge 
rakamının Bütçe Kanunu ile saptanan katsayının çar
pımı ile bulunacak miktarda ödenek verilir. 

BAŞKAN — Bu 400 gösterge rakamı tabii bugün
kü kanuna göre. Bunlar değişirse, bununla paralel 
olarak bunun da ileride değişmesi lazım. 

HÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununda var. 
Yalnız orada Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanına bu 
imkân tanınmış. Şimdi bu Kurulda görevli, yüksek 
yargı organın'dan gelen kişilere veriliyor. Bugünkü or
tamda 10 bin lira tutuyor, vergilendirildiği zaman 
bu 5 bin lira civarında bir rakama ulaşıyor. 

BAŞKAN — Şimdi, müsteşar, hâkim sınıfından 
gelme; özlük işleri müdürü, o da hâkim sınıfından 
gelme ve iki iş yapıyor; yani hem Bakanlığın işini ya-
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pıyor hem de bu kurula katılarak burada görev ya
pıyor. Seçimle gelenlerin ise yalnız toplantı zamanı iş
leri var. Şimdi onlara veriyoruz, bunlara, bu iki kişi
ye vermiyoruz. Bakan için bir şey demiyorum; çünkü 
Bakanın ayrı statüsü var, maaş statüsü ayrı. Bu ku
rulda bir ayrıcalık doğurmaz mı, Sayın Bakanımız ne 
derler? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ben
ce kesinlikle bir ayrıcalık yaratır; Bakanlık bünyesinde 
bir ayrıcalık yaratır. 

BAŞKAN — Bakanlık bünyesi içerisinde yaratır. 
Yani onlar oraya girdi, fazla alıyorlar. Halbuki, diğer 
birçok daireler de var. Ben bunu bir ek görev gibi 
kabul ettim de, onun için söylüyorum. Gerçi haftada 
bir defa, iki defa ama. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Seve 
seve yapacaklardır, endişe etmeyin efendim. 

BAŞKAN — Peki, mesele yok. 
Efendim, 22 nci madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 ncü maddeyi okutuyorum : 
Zorunluluk Hâlleri : 
MADDE 23. — Savaş ve olağanüstü hallerle, yan

gın, yer sarsıntısı, seylâp ve heyelan gibi afetler sonu
cu zorunluluk olursa, yetkili mahkemelere veya Ada
let dairelerine ait dava ve işleri, diğer yerlerdeki mah
kemelere veya Adalet dairelerine geçici olarak gördür-
meye Adalet Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu, fevkalade halleri kapsayan bir 
madde, değil mi efendim?.. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Yangın geçirmiş, zelzele olmuş, yı
kılmış, su baskını olmuş; oradaki davalar artık görü
lemiyor, başka bir yere... 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bir yerde 
adalet mekanizmasının çalışamaz hale gelmesinde o 
çevreye yakın bir başka adalet mekanizmasına aynı 
yetki ve aynı görevle bulunanlara, belli ölçüler içeri
sinde dava dağıtılacaktır. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum : 
Uygulanacak Hükümler : 
MADDE 24. — Bu Kanun kapsamına giren ko

nularda; 
1. Hâkimler ve savcılar hakkında, özel kanunla

rının bu kanuna aykırı olmayan hükümleri, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygulanır. 

2. 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 1730 sayılı Yar
gıtay Kanunu, 521 sayılı Danıştay Kanunu, 2556 sa
yılı Hâkimler Kanunu, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mah
kemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ve di
ğer kanunlarla başka kurul, merci ve makamlara veri
len tüm görev ve yetkiler, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca yerine getirilir. 

3. Kurul görevlerini yerine getirirken uygulaya
cağı işleri Ve çalışma usullerini tç Yönetmelikle dü
zenler. tç Yönetmelik ve Kurulca gerekli görülen ka
rarlar Resmi Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, kabul buyuracağınız bu kanun kapsamına 
giren konuların bir kısım görevleri, biraz önce arz et
miş olduğum gibi 44 sayılı Anayasa Mahkemesinde,, 
2256 sayılı Hâkimler Kanununda, 521 sayılı Danıştay 
Kanununda, 1730 sayılı Yargıtay Kanununda ve 2247 
sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunlarına dağıtılmış 
şekilde yürütülüyordu. Bunların tümünü topladık; ye
ni kurulacak Hâkimler, Savcılar Yüksek Kurulunun 
görevine giren tüm mevzuları bu yasa halledecek diye 
bir hüküm getirmiş oluyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 nci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 25. — 22.4.1962 tarihli 45 sayılı Yük

sek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu ile 
ek ve değişiklikleri; 

44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun, 1730 sayılı Yar
gıtay Kanununun, 521 sayılı Danıştay Kanununun, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun, 2247 sayılı Uyuş
mazlık Mahkemesi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Ka
nunun ve diğer kanunların, bu Kanuna aykırı hüküm
leri, 
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Yürürlükten kaldırılmıştır. 
İB'AŞKAN —, 25 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 25 nci madde 24 ncü maddeyi tamamlıyor 
zaten. 

BAŞKAN — Başka söz alan?.. Yok. 
25 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Başkanı bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen onbeş gün için
de Yargıtay ve Danıştay Daire Başkan ve üyeleri ara
sından ikişer asıl, ikişer yedek üyeyi, aday gösteril
meden dört yıllık ilk dönem için seçer. Seçilenlerin 
adları Resmi Gazetede yayımlanır ve seçilenlere du
yurulur. 

Şu kadar ki, dört yılın bitimine bir ay kala Ku
rulda yapılacak ad çekme ile belirlenecek Yargıtay 
ve Danıştaydan birer asıl, birer yedek üye iki yıl da
ha görevlerine devam ederler. 

Adalet Bakanının daveti üzerine, Kurul duyuru 
.gününü izleyen ilk işgünüride Adalet Bakanlığın'da gö
reve başlar. 

'BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, ayrı bir yöntem geliştirmiş bulunuyor ge
çici madde. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 
seçim, aslında, temel maddede, Yargıtay ve Danıştay 
Genel Kurullarının seçtiği üç misli aday arasından 
Devlet Başkanı tarafından seçilecektir. Ancak, bir 
defaya mahsus olmak üzere Devlet Başkanı önkoşula 
bağlı kalmaksızın adayları kendi seçecektir; birinci 
fıkrayla, dört yıl için. 

İkinci fıkrayla, bu seçilen 8 kişinin yarısının iki 
sene daha hizmete devam etmesi sağlanmaktadır. Mak
sat şudur : Dönem dönem değişiklik yapıldığı takdir
de, her gelen heyet konulara vakıf olamayacağı gibi, 
elde bulunan işler hakkında da bilgi sahibi olamaya
caktır. Bu nedenle kararlar değişik çıkabilir diye, bir 
yerde içtihatlar değişebilir diye, bundan böyle her iki 
yılda bir dört kişi seçilecek; ama seçilen bu kişiler 
mutlaka dört yıl hizmet verecekler. , 

Arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Maddeye göre, Devlet Başkanı Yar
gıtay ve Danıştay Daire Başkan ve üyeleri arasından 
seçiyor. 

Şimdi, halen Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli 
kişiler var. Bunlar Yargıtay ve Danıştayın üyesi mi 
kabul edilecek? Yani, onların içinden de seçebilecek 
mi? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Evet. 
Zaten onlar görevleri bitiminde Yargıtaya intikal ede
cekler. Asıl görevleri yargı üyeliğidir. Oraya bu gö
revi yapmak için seçilmiş oluyorlar. 

BAŞKAN — Tamam, mesele yok. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten 
geçici maddelerin birinde, Hâkimler Kurulunda bu
lunan üyelerin bundan böyle asli görevlerine dönecek
leri ifade ediliyor; Yargıtay üyeliğindeki sıfatını ala
caklardır döndüklerinde. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
tek noktayı açıklamak istiyorum. «Bitimine bir ay 
kala» diyoruz. Bitiminden bir ay önce mi daha doğ
ru olur diye düşünüyorum. Takdirlerinize sunmak 
istiyorum. 

'BAŞKAN — Bir ay önce de denebilir : «Şu kadar 
ki, dört yılın bitiminden 1 ay önce.» 

iKEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Mesela 7 nci maddede önce ge
çiyor; bir paralellik sağlanır. 

'BAŞKAN — O halde birinci fıkrayı «bitiminden 
bir ay önce» şeklinde düzeltelim. 

Geçici 1 nci maddenin 2 nci fıkrasını düzeltilmiş 
şekliyle okutuyorum : 

«Şu kadar ki, dört yılın bitiminden bir ay önce 
Kurulda yapılacak ad çekme ile belirlenecek Yargıtay 
ve Danıştaydan birer asıl, birer yedek üye iki yıl da
ha görevlerine devam ederler.» 

IBAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde başka 
söz almak isteyen?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 45 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde kurulmuş olan, Yüksek Hâkimler Ku
rulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun görevleri, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 3 ncü maddeyi okumuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun gereğince gö

revleri sona erecek olan Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kan ve üyeleriyle Yüksek Savcılar Kurulunun seçimle 
gelen üyeleri Yargıtaydaki asli görevlerine dönerler. 

ıBAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Yüksek Hâkimler Kuru

lunun Genel Sekreteri, Müfettiş Hâkimler Kurulu Baş
kanı, Müfettiş Hâkimleri, tetkik hâkimleri; bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, 
hizmet gerekleri de gözönünde tutularak durumları
na uygun bir göreve atanırlar. Bu atama yapılıncaya 
kadar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı 
olarak eski görevlerine devam ederler. 

IBAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Yüksek Hâkimler Ku-
rulurida görevli hâkimlik ve savcılık dışında kalan per
sonel Adalet Bakanlığı teşkilatında görevlendirilir. 

ıBAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 6 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Yüksek Hâkimler Kuru

lunda görevli hâkimlik sınıfında bulunanlarla, bunlar 
dışında kalanların kadroları, Adalet Bakanlığı mer
kez veya taşra teşkilatı kadrolarına dahil edilir, maaş 
ve Ödenekleri bu kadrolardan ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 6 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tekriri müza
kere için değil; ancak 5 nci ve 6 nci geçici maddeler 
arasırida bir farklılık doğdu Sayın Başkanım. 

Geçici 5 nci maddede «hâkimlik ve savcılık sınıfı» 
dedik, geçidi 6 nci maddede de «hâkimlik sınıfı» de
dik. Benim anlayışıma göre doğrusu «hâkimlik sını
fı», olmak gerekir. Eğer tensip buyurulur da biraz 
sonra geçici 5 nci maddeye tekrar dönülürse, paralel
lik bakımından her ikisinde de «^hâkimlik sınıfı» de-

— 293 

mekte fayda var. İlk yazış «sınıfı» değildi efendim, 
sonradan konulmuş. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Evet, sonradan ilave edilmiş o. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Öyle oldu efen
dim. O bakımdan şimdi iki madde arasında bir tu
tarsızlık meydana geldi. Bir maddede «hâkimlik ve 
savcılık sınıfı», altındaki maddede yalnız «hâkimlik 
sınıfı» deniliyor. Uygun görürseniz, doğrusu «hâkim
lik 'sınıfı» dır. 

'BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde tekriri 
müzakere talebi var efendim. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 5 nci maddedeki «savcılık» kelimesi çıkar
tılarak «Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli hâkim
lik sınıfı dışında kalan» şeklinde düzeltilecek. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — EVet 
efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Yüksek Hâkimler Kurulunda zaten savcı 
sınıfından kimse istihdam edilmiyordu, sehven gir
miş. 

'BAŞKAN — Sehven girmiş. 
Geçici 5 nci maddeyi düzeltilmiş bu şekliyle ye

niden okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Yüksek Hâkimler Kuru

lunca görevli hâkimlik sınıfı dışında kalan personel 
Adalet Bakanlığı teşkilatında görevlendirilir. 

(BAŞKAN — Geçici 5 nci maddeyi bu haliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 6 nci maddeyi tekrar okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Yüksek Hâkimler Ku

rulunda görevli hâkimlik sınıfında bulunanlarla, bun
lar dışında kalanların kadroları, Adalet Bakanlığı mer
kez veya taşra teşkilatı kadrolarına dahil edilir, maaş 
ve ödenekleri bu kadrolardan ödenir. 

'BAŞKAN — Geçici 6 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunun göreve başladığı tarihte, bu Ku
rulun görevine giren konulafda; Kanuna göre Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu ile 
Danıştay ilgili kurulunun görevlerine giren ve henüz 
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karara bağlanmamış veya bağlanmış olup da kesin
leşmemiş bulunan ve dava konusu yapılmamış işler, 
bu Kanun hükümleri dairesinde Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunca incelenerek karara bağlanır. 

iBAŞKA'N — Geçici 7 nci madde üzerinde İza
hat rica edeceğiz efendim. 

IKEMALETTtN ALI KAŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın .Başkanıım, yüksek ma
lûmları olduğu üzere, kabul edilerek yasalaşacak 
olan bu kanunda Hâkimler ve Salvolar Yüksek Ku
ruluna, Danıştayda bulunan meslek mensuplarına 
-ki biraz sonra gelecek maddede bir unvan değişik
liği de söz konusu olacak, bu zamana kadar kanun 
sözcüsü olarak nitelendirilen kişiler Danıştay savcı-. 
sı, başyardımcı ve yardımcı olarak nitelendirilen ki
şiler de tetkik hâkimi olarak nitelendirilecek - özlük 
işlerine ilişkin muameleler var. Bunlar üç türlü ku • 
rulda olabilir. Başkanlar Kurulunda, disiplin kurulun
da, yönetim ve disiplin kurulunda. Tüm özlük iş
lerine ait, ister kademe ve derece terfii niteliğinde 
olsun, ister disiplin cezası niteliğinde olsun, ister so
ruşturma ve kovuşturma niteliğinde olsun; devam 
eden bu dosyalar, bu işlemler, bu evraklar doğrudan 
doğruya Hâkimıler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ge
lecek; bir. 

İki; Yüksek Hâkimler Kurulunda da keza, tüm 
hâkimlerin özlük işlerine ait dosyalar var; bunlar da 
keza bu kurula gelecek, savcılar da bu kurula gele
cek. Yalnız daha evvel Danıştayda açılmışı olan 
davalar olabilir. Bu davalar devam edecek. Örnek 
/vereyim: Örneğin bir hâkim ar'kadaş hakkında yer 
değiştirme cezası verilmiştir eski kurulca. Bu karar 
kesinleşmiştir. Bu kararın kesinleştiği tarihten itiba
ren o arkadaş 90 gün içinde Danıştaya dava açmış 
olabilir. Hâkimlere ilişkin tüm daivalar şimdi Danış
tay Dava Daireleri Kurulunda devam ediyor. Savcı
larda ise bu tür bir dava söz konusu ise, 112 Eylül 
1980Men sonra üçlü kararnameye yönelik husus 
larda dava açma hakkı yoktu zaten. Alma disiplin ce
zasına yönelik veya 12 Eylül 1980 tarihinden evvel 
kurul kararlarına karşı, üçlü kararnameye yönelik ol
sa dahi Danıştaya gitme yolu açık olduğundan, bu 
arkadaşlarımızın da Danıştay 5 nci Dairesinde veya 
emeklilikle ilgili olduğu takdirde Danıştay 10 ncu 
Dairelerinde devam eden davaları devam edecek; 
a'ma soruşturma, kovuşturma, disiplin ve özlük işle
rine ait işlemler olduğu gibi bu kurula aktarılacak. 

Arz ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Geçici 5 ve 6 nci maddeleri geçtik 

ama, şunu soracağım ben: 5 nci maddede Yüksek 

Hâkimler Kurulunda görevli hâkimlik sınıfı dedik, 
6 nci maddede de Yüksek Hâkimler Kurulunda gö
revli hlâkimlik sınıfı dedik; Yüksek Savcılar Kuru
lu vardı; oradakiler ne olacak? 

ADALET BAKANI OEVIDET MBNTEİŞ — 
Zaten efendim, farklılık şundan doğuyor: Yüksek 
Hâkimler Kuruluna gidenler Yargıtaydaki bünyeden 
ayrılıyorlar; Yüksek Savcılar Kuruluna gelenlerin 
asli görevleri devam ediyor. Yani onlarınki geçici. 
Farklılık bu. Bir de Yüksek Savcılar Kurulunda 
tetlkik hâkimi ve müfettişler yok. 

İBAIŞKAN — Evet, onun için sordum. 
IKEMAUETTÎN ALİ KAŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Onlar bizim bünyemizde ye
rine getiriliyor. 

ıBAIŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı?.. 

'Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK .(Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Ali Kâşjjf* 
oğlu'nun izahatından, geçici 7 nci maddede, Danış
tayda veya eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
luyla bu tür kurulda bulunan davaların bitirileceği 
veya bitirilmeyeceği konusunlda bir tereddüt hâsıl ol
du. Benim buradan anladığıma göre bitmeyenler de, 
kesinleşmeyenler de bütünüyle yeni heyete intikal 
edecek., 

Bir ikinci tereddüdüm, gene Hükümetin açıkla
ması gerekecek bJâkiml'erin bütün müracaatlarına 
Daireler Kururunda mı bakılır, yoksa herhangi bir 
daire bakabilir mi? 

ADALET BAKANI CEW>ET MENTEŞ — 
Efendim, Yüksek Hâkimler Kurulunun kararları ne 
olursa olsun Dava Dairelerinde görülüyor (ve bir 
ayrıcalık da zaten Danıştay burada getirdi, üzerimde 
durduk, bir türlü de halen bir çözüm yolu bulama
dık), Savcılar Kurulunun kararları ise daireye gider. 
ıBir tespit; fakat bu böyle, ısrarla bunu yürüttüler. 

OROENIERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
o zaman bir değişikliğe ihtiyaç olacalk. Geçici 7 nci 
maddenin 3 ncü satırımda ufak bir düzeltme yapmak 
lazım kanaatındayım. Şöyle, okuyorum müsaade 
ederseniz: «Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun göreve başladığı tarihte, bu kurulun görevine 
giren konularda, kanuna göre Yüksek Hâkimler Ku
rulu ve Yüksek Savcılar Kurulu ile Danıştay ilgili 
daire veya kurulunun görevlerine giren» sekilinde ol
ması lazım efendim. Dairelerde de dosya kalabilir, 
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o takdirde daire, «Hayır, bunu ben bitiririm» der, 
vermeyebilir efendim. 

Sayın Başkanım, zapta geçmesi için bir kere da
ha tavzih edeyim. Dânıştayın yalnız meslek memur
larıyla ilgili değil. Danıştay'ca şu anda bakılmakta 
olan davalar hakkında da bu maddenin kapsamına 
girerek bakılamayacağı ve yeni heyete devredileceği 
görüşündeyim. Bu şekilde kanunlaştığı kanaatında-
yıtm. 

ADALET BAKANI CEVDET MBNTEŞ — 
Sayın Başkan, çok doğrudur. 

IBAIŞKAN — Öyle. 
DEVLET ÖAKİAİNI İLHAN ÖZTRAK — Bu

nun hepsini kapsaması lazım. 
ORGENERAL HAYDAR SALTEK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hepsini kapsa
yacak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Çün
kü gerek hâkimlerle ilgili olan gerek Dânıştayın ken
di içinde varsa itirazları, hepsini kapsıyor. Hâkim-
lerinki otomatik gelecek, memurlarmki zaten ayrı. 

ıKEMALETTİN ALİ KASÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Davalar Danıştay'dan alınır o 
zaman. 

BASJKAIN — Alınacak. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada öyle di
yoruz zaten: «.JKarara bağlanmarnış veya bağlanmış 
olup da kesinleşmemiş bulunan ve dava konusu ya
pılmamış işler, bu kanun hükümleri dairesinde Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca incelenerek 
karara bağlanır» 

iKlEMALETTİN ALİ KÂŞlFOGLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Bakan, burada «Dava 
konusu yapılmayan» deyimi var. 

BAŞKAN — Dava konusu yapılmamış ise nasıl 
olacak o? «ve» var, yani «dava konusu yapılma
mışsa» orada bitecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Orada biterse 
o vakit iki şey doğar-

'BAŞKAN — Yalnız şu var burada: Şimdi, «Da
nıştay ilgili kurulunun görevlerine giren ve henüz ka
rara bağlanmamış» ifadesini anladım, «veya karara 
bağlanmış olup da kesinleşmemiş bulunan» deniyor. 
Karara bağlanmış kesinleşmemiş olursa bunu da 
Yüksek Hâkimler Kuruluna mı alacağız? Olmaz 
bu. 

(K0MALETTİN ALİ KÂŞtFOGLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım arz edeyim 

bunu; yalnız takdirinize göre maddenin düzenlenme
si lazım. 

Burada konu şu efendim': Özlük işlerine ait işlem
ler yürüyor. Nerede yürüyor? Yüksek Hâkimler Ku
rulu 1 nci bölümü. Terli edecek bir arkadaşımız; 
terfi ettirilmemiş, itiraz etmiş Genel Kuruldadır; he
nüz genel kurul karar vermemiş veya genel kurul ka
rar vermiş, henüz itiraz süresi geçmemiş. İtiraz sü
resi geçmeyince hatta bizim Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna gelecek ve itiraz edecek. 

Şimdi, aynı şekilde, nasıl bizim hâkimler ve sav
cılar, Hâkimler Yüksek Kurulu Savcılar Yüksek Ku
rulumuz varsa, Danıştay'da da meslek mensuplarının 
tüm özlük işlerini yerine getiren, yani onları terfi 
ettiren onlara disiplin cezası veren kurullar var. 

Bizim buradaki kastımız; bu kurullarda özlük iş
leri hakkında devam eden dosyalar var veya karara 
bağlanmış da kesinleşmem'iş dosyalar var; bunlar 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gelecek. 
Yoksa, bugün dava açmış arkadaşım, bir sene evvel, 
iki sene evvel dava açmış; Danıştay'da iki seneden 
beri dava devam ediyor, Dava Daireleri Kurulunda 
devam ediyor dava; biz onları değerli arkadaşlarım
la beraber böyle düşünmedik. Bu davalar devam et
sin. Nasıl Yüce Konsey geldi, 1'2 Eylül 1980'den ev
vel, açılan davaları aldık mı? Hayır, almadık; onlar 
mahkemelerinde devam ediyor. Bu, kazanılmış bir 
müktesep hak. Ama 1'2 Eylül 1^80'den sonra İdare 
dedi ki: «Hayır, ben yanlış yapmamı, ben her konu
yu dört başı mamur incelerim, karara bağlarım»; 
Danıştay yolunu kapattı. 

(Şimdi biz de ne zaman Danıştay yolunu kapatı
yoruz: İnandığımız bir kurul geldiği zaman Danış
tay yolunu kapatıyoruz, ve hatta onu 3 defa gözden 
geçirdikten sonra Danıştay yolunu kapatıyoruz. 

E, şimdi daha evvel beğenmediğimiz ve kaldırdı
ğımız kurulların vermiş olduğu kararlar vardır. E, 
bunlar dava konusu yapılmış, bu dava konusu ya
pılanı yangının elinden almak bilmiyorum nasıl olur; 
takdir Yüce Konseye aittir. Arz ederim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkanım, bu maddenin üzerinde durmak la
zım. îkiye ayırmak lazım efendim. Birincisi, mah
keme niteliğinde görülen işler; diğeri de idari işler. 
İdari işleri nakledelim mahkeme niteliğinde olanları 
bırakalım. Çünkü, hukukun temel kurallarından biri, 
bu gibi değişikliklerin makable şamil olmamasıdır. 
Madem hukuka bu kadar riayet eden bir yönetim 
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var; buna dikkat etmemiz gerekir efendim, Bu dava
ları kapsamaması lazım. Davalar orada görülür, so
nuna kadar güder, bitler. 

Yalnız, dava niteliğinde olmayanlar bu kurula 
akseder. Simidi bunu dinledikten sonra bu maddenin 
açıklığa kavuşması lazım, davaların hariç olması la
zım. 

BAIŞKIAN — Bu maddeden bu anlaşılmıyor, 
karışık. Bu maddeyi yeniden yazmakta fayda Var. 
Çünkü, «iBu kanun hükümleri dairesinde Hâkimler 
ive Salvolar Yüksek Kurulunda incelenerek karara 
bağlanır» deniyor, sanki, hepsi buraya gelecekmi'Ş 
manası taşıyor. 

Buyurun, 
ADALET BAKIANI CEVDET MENTEŞ — 

Sayın Başkan, «Henüz karara bağlanmamış idari 
teknik davalar hariç» demek lazım. 

BAŞKİAN — Efendim, bu maddeyi yeniden dü
zenlemek lazım. 

Şimdi efendim birleşime ara vereceğim. Ye
mekten sonra toplanmak üzere oturama son veri
yorum. 

'Bu arada bu 7 nei maddede tekrar düzenlensin. 

Kapanma Saati 12.00 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.25 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gifc K. ve Muit Güvenlik Konseyi Üyesi) 

;BAŞJK!AN — İkinci Oturumu açıyorum. 

H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

/., — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka
nunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (11177) 
(S. Sayısı :• 200) (Devam) 

IBASjKiAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Geçici 7 noi maddeye kadar gelmiştik, şimdi ge

çici 7 nci maddeden devam ediyoruz. 
Geçici 7 noi maddeyi tekrar okutuyorum: 

GEÇtCÎ MADDE 7. — Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun göreve başladığı tarihte, bu Ku
rulun görevine giren konularda; Kanuna göre Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu 
ile Danıştay ilgili kurulunun görevlerine giren ve 
ıhenüz karara bağlanmamış veya bağlanmış olup da 
kesinleşımemiiş bulunan ve dava konusu yapılmamış 

işler, bu Kanun (hükümleri dairesiinde Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca incelenerek karara bağ
lanır. 

İBAŞKIAN — Bu madde açık değildi, bazı tered
dütleri doğuruyordu, onun için görüşme açılmıştı. 
Şimdi bu geçici madde 7 hakkında bir önerisi olan 
var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miilli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tensip buyuru-
lursa bir önerge verdim, okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Genel Sekreter Orgeneral Haydar 
Saltık tarafından verilmiş bir önerge vardır, okutu
yorum': 
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(Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Geçici Madde 7. — 1) Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunun göreve başladığı tarihte, bu Ku
rulun görevine giren ve yargı mercilerine intikal et
memiş olan konularda; 

a) Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcı
lar Kurulunun görevlerine giren ve henüz karara 
bağlanmamış veya bağlanmış olup da kesinleşmemiş 
bulunan işler, 

ıb) Danıştayın yetkili kurullarının (Bakanlar Ku
rulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Yönetim ve Disiplin 
Kurulu) görevlerine giren Danıştay meslek mensup
ları (Başkan ve üyeleri hariç) hakkında henüz' kara
ra bağlanmamış veya bağlanmış olup da kesinleşme
miş işler, 

Bu kanun hükümleri dairesinde Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca incelenerek karara bağ
lanır. 

•2) ıBirinci fıkra hükümlerine göre Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna intikal eden işlerden da
ha önce yetkili kurullarca karara bağlanmış olup da 
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi dol
mamış olanlar hakkında ilgililerin Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun göreve başladığı tarihten 
itibaren on gün içinde itiraz hakları veya kanuni şe
kil ve süresi içinde aşağıda üçüncü fıkrada açıklandı
ğı şekilde dava açma haklan saklıdır. 

3) 'Birinci fıkrada öngörülen işlemlerle ilgili ola
rak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açıl
mış olan davalarla, kanuni şekil ve süresi içinde açı-
lacalk olan davalar, bu kanunun yürürlüğe girmesin
den önceki yetkili ve görevli yargı mercilerince so
nuçlandırılır. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BAŞKAN — Okunan bu önerge üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. 

(Buyurun Sayın Bakan, 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Sayın Başkanım; 2 noi fıkrada «... veya kanuni şekil 
ve süresi içinde aşağıda üçündü fıkrada açıklandığı 
şekilde..» iki tane «Şekilde» oluyor, «Üzere» desek 
nasıl karşılanır? 

BAŞKAN — Evet, orada iki defa «Şekilde» var. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

«Üzere» veya «IBiçiminde» denilebilir; ama «Biçim
de» kelimesini de ben pek beğenınliyorum. 
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BAŞKAN — «Kanuni süresi içinde» desek yal
nız, olmaz mı? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Efendim, kesinleşmemiş olan şeyler de gidecek en
dişesine kapıldık, «Şekilde» kelimesini koyma zo
runluluğunu duyduk. Şekle de bağlı kalındı. 

IBAŞKAN — «Kanuni şekil ve süresi içinde» 
desek? 

ıBuyurun Sayın Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (ıMilli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaadelerimiz
le Sayın Başkanım; «Aşağıdaki üçüncü fıkra esas
larına göre dava açma hakları saklıdır» dersek, dü
zelmiş olur. 

BAŞKAN — Fıkra esaslarına göre. 
Bu geçici 7 inci maddenin ikinci fıkrasını bu şek

liyle bir daha okutuyorum: 
2) «ıBirinci fıkra hükümlerine göre Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kuruluna intikal eden işlerden 
daha önce yetkili kurullarca karara bağlanmış olup 
da bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi 
dolmamış olanlar hakkında ilgililerin Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun göreve başladığı tarih
ten itibaren on gün içinde itiraz hakları veya kanu
ni şekil ve süresi içinde aşağıdaki üçüncü fıkra esas
larına göre dava açma hakları saklıdır.» 

BAŞKAN — Bu geçici 7 nci madde hakkında 
başka stoz almak isteyen var mı?.. Yok.. 

Genel Sekreter Orgeneral Saltık'ın vermiş oldu
ğu önergeyi (2 nci fıkrası şjimdi okunduğu sekiliyle) 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

önerge, eski geçici 7 nci maddenin yerini ala
caktır. 

Geçici 8 nci maddeyi okutuyorum : 
GElÇtGt MADDE 8. — Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunun göreve başlaması ile Yüksek Hâ
kimler Kurulunda bulunan evrak ve dosyalar, gizli 
ve açık siciller, soruşturma evrakı ve demirbaş eşya 
Adalet Bakanlığına devredilir. 

Devir işlemi; Yüksek Hâkimler Kurulu Genel 
Sekreteri, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkamı, Ge
nel Kurulda ve bölümlerde görevli en kıdemli tet
kik hâkimleri ile Adalet Bakanlığınca görevlendiri
lenler arasında düzenlenecek tutanaklarla yapılır. 

Danıştayda bulunan, Danıştay meslek mensup
larına ait (Başkan ve üyeler hariç) gizli ve açık si
ciller, şahsi işlem dosyaları ve soruşturma evrakı, 
Danıştay Başkanlığınca Adalet Bakanlığına devre
dilir. 
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BAŞKAN — Geçici 8 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Buyurun. 

HAKlİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA VNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bir müessesenin lağvı, diğer bir müessese
nin ihdası olduğu için dava konusu olmayan diğer 
demirbaşların idare yönümden devir teslim'inin na
sıl yapılacağını düzenledik. 

.BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?. 
Yok.. 

Geçici 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorulmı: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici 9 ncu maddeyi okutuyorum: 
G E Ç M MADDE 9. — Bu Kanun gereğince Hâ

kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılması ge
reken yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç iki ay içerisinde yürürlüğe ko
nulur. 

IBAŞKAN — Geçici 9 ncu madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Geçici 10 ncu maddeyi okutuyorum : 
GEÇİDİ MADDE 10. — 5211 sayılı Danıştay 

Kanununda yer alan Başkanunislözcüsü unvanı Da
nıştay Başsavcısı, Kanunslözcüsü unvanı Danıştay 
Savcısı, Başyardımcı ve yardımcı unvanları, Danış
tay Tetkik Hâkimi olarak değiştirilmiştir.. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok. 

ı'Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul eddlm'iştir. 

Yürürlük maddesine geliyoruz. 
DEVLET BAKANI İLHAN Ö Z T R A K — Sa

yın Başkanım bir tekriri müzakere durumu var idi. 
BAŞKAN — Hangisi efendim? 
/ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 214 ncü 
maddede bir satırın birinci fıkradan sonra ikinci 
fıkranın başına gelmesi iktiza ediyor. 

ı«lBu kanun kapsamına giren konularda..» birin
ci fıkradan sonra geldiği zaman o kanun içerisinde, o 
madde içerisinde değiştirilen bütün kanunlaırın bütü
nünü kapsıyor. Eğer uygun görürseniz o sekilide yer 
deriştirmesini tensiplerinize sunuyoruz. 

'BAŞKAN — Peki. 
24 ncü maddenin tekrar görüşülmesi hakkında 

tekriri müzakere teklifi var. Bunu oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edimiş-
*ir, 
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Sayın Saltık, 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 24 ncü maddenin 
hemen yanında, «IBu Kanun kapsamına giren konu
larda» ibaresinin ikinci fıkranın yukarısına yazılma
sını öneriyorum. Birinci fıkra aynen kalacak, ikinci 
fıkra, «:Bu kanun kapsamına giren konularda» diye 
başlayacak ve «44 sayılı Anayasa Mahkemesinin..» 
diye devam edecek. 

Üçüncü fıkra eski haliyle kalacak. 
ıBAŞKAN — O halde, 24 ncü maddeyi bu şek--

fiyle okutuyorum1: 
(«Uygulanacak Hükümler: 

MADDE 24. — 
1. Hâkimler ve savcılar hakkında, özel kanun

larının bu kanuna aykırı olmayan hükümleri, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygulanır. 

2. Bu Kanun kapsamına giren konularda; 
44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yar

gılama Usulleri Hakkında Kanun, 1730 sayılı Yargı
tay Kanunu, 5121 sayılı Danıştay Kanunu, 2'55ı6 sa
yılı Hâkimler Kanunu, 2247 sayılı Uyuşmazlık 
Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun 
ve diğer kanunlarla başka kurul, merci Ve makamla
ra verilen tüm görev ve yetkiler, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca yerine (getirilir. 

3. Kurul görevlerini yerine getirirken uygula
yacağı işleri ve çalışma usullerini İç Yönetmelikle 
düzenler. İç Yönetmelik ve Kuruloa gerekli görülen 
kararlar Resmi Gazetede yayımlanır.» 

(BAŞKAN — Bu kanun kapsamına giren konu
lar yalnız ikinci fıkrayı ilgilendirdiği için oraya ko
nuyor, değil mi efendim? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet Sayın Baş
kanım. 

IBAŞKAN — Birinci fıkra ile, üçüncü fıkra ile 
bir alakası olmaidığı için başa konması yanlış bir 
mana taşıyabilir, o yönü ile ikindi fıkranın başına 
alınmasında yarar gördünüz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (M'iili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

ıBAŞKAN — Bu konuda söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

'24 ncü maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu-
yorumi: Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiş
tir. 

26 nci maddeyi akufoıyoruet: 
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Yürürlük : 
MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü

rürlüğe girer. 
'BAŞMAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kialbul edilmlîştJir. 
27 nei maddeyi okutuyorum: 
'Yürütme : 
MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini] Bakan

lar kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 27 nei madde üzıerinde söz almak < 

isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum!: Kalbul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

2. — 2556 sayılı Hâkimler 'Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/179) {S, Sayısı : 201) (1) 

IBAŞKAN — Gündemîrnizin ikinci sırasında, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerimin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde İla
vesine Dair Kanun Tasarısı ve bu konudaki îhtisas 
Komisyonu Raporu mevcut. 

Rapor 201 S. Sayı ite basılıp dağıtılmıştır. 
'İhtisas Komisyonu ve Sayın Bakanlar yerlerinde- I 

ler. 
Kamun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. önce Komisyon Sözcüsü arkadaşımıza söz ve-
reoeğim, bunun gerekçesi hakkında kısa bir izahatta i 
bulunsunlar, buyurun. | 

HÂKıÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS- j 
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın j 
(Başkanım, yüksek huzurunuza getirilen bu metin, 
aslında 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı- I 
lar Kurulu Kanununa eklenti olarak ilave edilmiş 
ildi. ı 

'BAŞKAN — Alakası olmadığı halde. I 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hiç il
gisi olmamasına rağmen. 

Çünkü, hâkimler ve savcılar hakkındaki kanun 
çok eski yıllarda çıkmış, bu konular düşünülhıem'işti. 

(1) 201 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Bir tarihte Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Ka
nunu 197!2'de çıkarken, zannediyorum ki zamanın 
hükümeti bunu hatırlamış, hâkimler kanununda de
ğişiklik yapmaktan ise, bu kanuna bir yama yapa
lım diye düşünmüş. Metinleri oradan alarak kendi 
yasası bulunan 25S6 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Hakkındaki Kanuna ithal etmiş bulunuyoruz;. 

Özellikle 1 nei madde, Adale* Bakanlığının 5 yıl 
hizmet veren hâkimleri, kuruldan geçirmeksizin ken
di kadrosuna atayabileceğini; 

<H ncü maddenin ikinci fıkrasıyla, Adalet Bakan
lığında hizmet veren idari kadroda çalışan hâkim sı
nıfı kişilerin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca bir başka göreve atanabileceklerin'i; 

79 ncu madde, bir hâkimin kadrosunun kaldırı
lamayacağına, kadrosu kalksa bile maaşından yok
sun bulunamayacağını; 

Yine kanunda yer alan konular dışında kendileri
nin emekliye sevk edilemeyeceğini (bir yerde bunlar 
Anayasa maddesidir) buraya ithal etmiş bulunuyor 
Hükümet. 

Yine 80 nei maddeye glöre de; bir hakimlin kad
rosu değil de, mahkemesinin lağvedilmesi konu ol
duğunda, Yüksek Hâkimler Kurulu bu kişiyi üç de
fa atayabilecek boş kadrolara; ilk ikisini beğenme-
yip de, üçüncüye de gitmediği zaman kendisini emek-1 

üye sevk edebilecek, müstafi sayacak. 
Ek madde 3 ve ek madde 4 ise, demin ifade etti

ğim metinlerin tamamlayıcı niteliğini ifade ediyor. 
O maddeler okunduğunda ayrıc^ bilgi arz edeceğim. 

Arz ederim.. 
'BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
(Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 nei maddeyi okutuyorum!:' 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde 

İlâvesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE l. — 255'6 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişcirilmiş-
tir. 

«Madde 74. — Beş yıl meslekte hizmet etmiş ve 
olumlu sicil almış hâkim ve savcılar muvafakatları 
ile Adalet Bakam tarafından mesleklerinde iktisap 
etmiş oldukları kadro ve maaşları ile Bakanlık hiz
metine veya idari görevlere atanabilirler. 

— 199 — 
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Bakanlık hizmetlerinde çalışan hâkim ve savcı
lar, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Bakanlık hiz
metlerinde iktisap ettikleri haklar nazara alınmak su
retiyle durumlarına uygun hâkimlik veya savcılık gö
revlerine Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
atanırlar.»' 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon Söz
cüsünün bir açıklaması olacak mı efendim? 

HÂİKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başlkanım, kanunun 'başlığını değiştirdik Komisyon ola
rak. Çünkü Hükümetten gelen metinde geçici madde 
ilalvesi de vardı. Geçici madde, muhteva itibariyle; 
geçici bir hüküm ifade ettiği için başlığını değiştirdik. 

İkincisi de, Hükümetten gelen tasarının ikinci fık
rasında, «Bakanlık (hizmetlerine alınanlar» diye baş
lıyordu. Biz bu alınan kişileri, 'hâkim, savcı sını
fından oldukları için «'Bakanlık hizmetlerinde çalı
şan hâkim ve savcılar» tarzında tavzih etmiş bulunu
yoruz, arz ederim. 

(BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?. 

ADALET BAKANI CEVDET MİENTEŞ — Kakı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 'iste
yen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum : IKalbul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiştir. 

'Madde 79. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinin 'her 
sınıf ve derecesinde bulunanlar, bu Kanundaki hüküm
ler dışında; 

H. Ka'dronun daraltılması veya kaldırılması sebep
lerine dayalı olsa bile maaş ve ödeneklerinden yoksun 
kılınamaz. 

'2. Bakanlık emrine alınamaz. 
3, Kanunlarda yer alan haller dışında kendileri is

temedikçe emekliye sevk olunamaz. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde 'söz almak iste

yen var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 255*6 Sayılı Hâkimler Kanununun 

80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 80. — Kadronun daraltılması veya kaldırıl

ması sebebiyle görevsis kalanlara, daralma ve kaldır

ma zamanında açık bulunan yahut ilk açılacak olan ay
lık ve derecesine eşit 'hâkimlik ya da savcılık görevi tek
lif olunur. 

ilgili, birinci ve ikinci teklifi addedebilir. Üçüncü 
teklifi kabul etmeyenlerim aylığı ve meslekle ilgileri ke
silir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.' 

4 ncü madde ve ona bağlı olarak ek madde 3'ü oku
tuyorum : 

MADDE 4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa aşa
ğıdaki maddeler ek madde 3, ek maddb 4 ve ek mıadde 
5 olarak eklenmiştir. 

EK MAİDDE 3. — Hâkimler, görevlerinde bağım
sızdırlar; Anayasaya, kanuna, 'hukuka ve vicdani ka
naatlerine göre hüküm verirler. 

HiÇbir organ, makam, merci veya kişi, yangı yetkisi
nin kullanılmasında mahkemelere Ve hâkimlere emir ve 
talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunaimaz. 

Adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcılar ile 
hâkim ve saivcı olup da, adalet hizmetindeki idari gö
revlerde çalışanlar, hâkimler hakkındaki hükümlere ta
bidirler. Bunlar, hâkimlere alt esaslar dairesinde 'sınıf
landırılır ve derecelendirilir; hâkimlere sağlanan her 
türlü haklardan yararlanırlar. 

Hâkîm ve savcılar idari görevleri yönünden Ada
let Bakanlığına bağlıdırlar. 

BAŞKAN — Ek makide 3 üzerinde söz almak islte-
yen var mı?... Yok. 

Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

IBk madde 4'ü okutuyorum : 

EK MAİDDE 4. — Hâkim ve savcıların görevleri
ni; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere '(hâ
kimler için idari nitelikteki genelgelere) u'ygun olarak 
yapıp yapmadıklarını denetleme; bu hâkim ve savcılar
la, Yarigıtay ve Danıştay üyeleri dışındaki hâkim ve saV^ 
cıîarın 'görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında 
»üç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve 
görevleri icaplarına uyup, uymadığını araştırma ve ge
rektiğinde haklarında, inceleme ve soruşturma, Adalet 
Bakanının izni ile Adalet Müfettişleri tarafından yapı
lır. Adalet Bakanı soruşturma işlemlerini, hakkında so
ruşturma yapılacak olandan daha kıdemli 'hâkim veya 
savcı eliyle de yaptırabilir. 

'BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde Sayın Ko
misyon, 'buyurun. 

— 300 — 



M. G. Konseyi B : 53 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Saym Baş
kanım, Hükümetten gelen kanun tasarısında 'bir küçük 
değişiklik yalpmış 'bulunuyoruz. Özellikle Hükümetten 
gülen kanun tasarısının ek 4 ncü maddenin 2 nci satı
rında «Hâkimler için yargı görevi dışındaki geneflgele-
re» deyimi vardı, 'biz 'bunu; «Hâkimler i'çin idari nite
likteki genelgeler» 'diye değiştirdik. 

Yine aynı satırın devamında; «bunlarla;» deyimi 
vardı, '«'bunlarla» deyimini açarak; «Hâkim ve savcı
larla,» diyerek konuya açıklık getirmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Daha sarih 'bir ifade getirmiş oluyor

sunuz. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz bu öneriye? 
ADALET BAKANI CEVDET MONTEŞ — Sayın 

Baçkan, katılıyoruz eifendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Ek madde 4 üzerinde söz almak isteyen var mı?... 

Yok?. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler.. 

Etmeyenler.. Ka'bul edilmiştir. 
Ek madde 5'i okutuyorum : 

EK MADDE 5. — Bu Kanunun savcılar hakkında 
uygulanmakta olan hükümleri, 'hâkimler hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN —- Ek madde' 5 üzerinde 'söz almak is
teyen var mı efendim?. Buyurun Komisyon Sözcüsü. 

HÂKtfM TUĞGENERAL MUZAFFER BÂ§-
KAYNAK (Adalet Kbmîsyönu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, Hükümet bu maddeyi geçici madide olarak ge
tirmişti, bunun geçicilik niteliği yok, da'imihk arz edi
yor. 

İkincisi, Hükümetten gelen metin «Yeni hâkimler 
ve savcılar» deyimi ile 'başlıyor idi; bu «Yeni 'hâkim
ler ve savcılar» deyimini biz kaldırdık, «Bu kanunun 
savcılar hakkında; uygulanmakta olan hükümleri hâ
kimler hakkında da uygulanır» dîye 'bir genel ilke ge
tirmiş bulunuyoruz. Arz ederim Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Hükümet bu öneriye katılıyor mu 
efendim? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Katı
lıyoruz Sayın Başkanım. 

-BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Ek madde 5 hakkında başka söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
Ek madde 51 oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

— 3G1 
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Ek madde 3, ek madde 4 ve ek madde 5'e bağlı 
olarak madde 4*ü oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul' edilmiştir. 

Madde 5'i okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 5 nci maldde üzerinde söz almak iste

yen var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

'Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
6 net maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz ajtoıak iste

yen var mı?... Yok, 
'Maddeyi oylarınıza sunuyofiulm : Kalbul edenler... 

Emmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, hayırlı ve uğurlu olsun. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTES — Sayın 

Başkan, adalet mensupları adına teşekkür ederim. Ger
çekten çok olumlu bir kanun çıktı, inşallah uygulama
da da, iyi sonuçlar verir. Yüksek şahsınızda, Sayın Kon
sey Üyelerine saygılarımla teşekkür edüyorum. 

BAŞKAN — Biz âe teşekkür ediyoruz. İnşallah haı-
yırli ve uğurlu olur ef endim, hem adalet camiası için 
hem de memleketimiz için. 

3. — B&lediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/105) (S. •Sayısı : 152) (1) 

'BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 3 ncu sırasın
da, «Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve bu konuda
ki İhtisas Komisyonu Raporu» mevcut. Rapor 152 
s. sayısı ile basılıp 'dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu ile Sayın Bakan ve ilgililer yer
lerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerin'de görüşme açıyo
rum. 

Evvela, Komisyon Sözcüsüne çok kısa olarak söz 
veriyorum. 'Buyurun. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCtL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türkiye'de 
son yıllarda toplumumuzu en çok ilgilendiren ve kamu
oyunun haklı şikâyetlerine sebep olan beledİyderimi-
zin içinde bulundukları mali sorunlar yüksek malum
larıdır. 

Belediyelerimizin içinde bulunduğu mali sıkıntıların 
nedenlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz : 

(1) 152 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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-Bilindiği gi'bi, ülkemiz son çeyrek asırda hızlı ge* 
lişme sürecine sahne olmuştur. Endüstrici ve ekonomik 
gelişmeler sonucu, sanayi, ticari merkezlerin belirli şe
hirler etrafında toplanması ve buna ilave olarak hızlı 
nüfus artışı, köyden kentlere doğru akın hailinde göç
leri zorlamış ve şehirlerimiz nüfus Ve miktar yönünden 
artmıştır. 

'193'5 yılında nüfusu 100 bini aşan şehir sayısı 3 
iken, bu sayı 1980*de 28'e ulaşmış ve 2 büyük şehri
mizin nüfusu da 2 milyonu aşmıştır. 

Şehirleşme ve bu 'hareketin ortaya çıkarmış olduğu 
çeşitli sosyal ve ekonomik problemler, mahalli hizmet
leri ve bu hizmetlerin finansmanını eski devirlerle kıyas
lanamayacak derecede genişletmiştir. 

Belediyelerin gelirlerini düzenleyen 5237 sayılı Ka
nun 1948 yılından itibaren değişmeden kalmış ve pa
ramızın değeri o günden bu güne kadar birçok kez 
düşürülmesine karşılık, belediye, vergi, resini ve harç 
tarifeleri bu gelişmelere uydurulaimamıştır. Geçmiş dö-
nemtefde belediye gelirleri kanun taısansı birçok kez 
yasama gündemine gelmiş, ancak yasalaşamamıştır. 

Ayrıca, özellikle son yıllarda belediyelerimizin si
yasi ve ideolojik olayların etkisiyle tüm belediye 'hiz
metlerini pahalı olarak yerine getirişi de bir önemli 
faktör olmaktadır. 

1580 sayılı Kanuna göre, belediyelerin personel 
gi'derlerinin gelirlerin % 30'unu aşmaması gerekirken, 
bu rakam son yıllarda gelirlerin % 60 ve % 70'ini bul
muştur. 

12 Eylül Kollama ve Koruma Harekâtından sonra 
bdediıyel'erimiz idari tedbirlerle disiplin altına alınırken 
mali yönden de güçlendirilmesi amaçlanmış ve direktif
lerinizle başlatılan çalışmalar sonucu, önce devlet ver
gi gelirlerinden belediyelere ve İl Özel idarelerine pay 
verilmesi hakkındaki 23<80 sayılı Yasa tensiplerinizden 
geçerek yasalaştırılmiştır. 

İkinci olarak, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun günün şartlarına uydurulmak üzere yeniden düzen
lenmesi k'onusun'da direktifleriniz doğrultusunda Hü
kümetçe hazırlanan tasarı Konseye sunulmuştur. 

Sayın Başkanım; malumları oüduğu üzere, mevcut 
tüm belediyelerin öz gelir toplamı H milyar civarında
dır. Ayrıca, 20 milyar devlet gelirlerinden pay almak--
tadırlar. Bu gelirler masrafları karşılayamadığından 
dövlet 'bütçesinden ayrıca 50-60 milyar civarında ekst
ra yardım yapılmaktadır. Tensiplerinize sunulan bu ta
sarı ile, belediye gelirleri, öz 'gelirleri 30 milyara çı
karılmakta ve 23'8Ö sayılı Mali Tevzin Kanunu ile sağ
lanan kaynakla birlikte belediyeler kendi kendilerine 
yeterli hale getirilmektedir. 
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Ayrıca, bu tasan ile yeni bir vergi teşkilatının ku
rulmam asına özen gösterilmiş ve mevcut 3'8 harç ve 
resim, 7 vergi ve 11 harç olarak düzenlenmiş ve müm
kün mertebe basite irca edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bu Belediyeler Kanunu uzun senelerden 

beri hep tenkit mevzuu olmuş, ele alınamamış, bir de
fasında çıkarılmış; fakat, o zamanın Sayın Cumhur
başkanı tarafından veto edilmiş yani tekrar görüşül
mek üzere İade edilmiş, bir daha da; çıkarılaimiaıtnışitır. 
'Belediyelerin çektiği sıkıntı malum. Kaç sene evvelki 
kanunlarla gelirlerini sağlamaya çalışıyorlar; sağlaya
mıyorlar; sağlayajmayınca da, devlet bütçesine yülk ol
makta devam ediyorlar. Gerçi 12 Eylül'den sonra nis-
beten alınan bazı tedbirlerle bundan kurtulunmuş ise 
de, muvakkat bir zaman içindir bu. O yönüyle bu ka!-
nuh tasarısının getirilmesi hakikaten isabetli olmuştur. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?... 
Buyurun Sayın Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Belediyele

rin, biraz evvel Komisyon Başkanının açıkladığı gibi 
her yıl devletten 50 milyar liralık bir yardım alması 
sonucunda, 30 milyarının sağlandığı, geri kalanının, 
acaba 20 milyar lira kadar ihtiyacının, kî bu belediye
lerin bir ihti'yacı oluyor, bunun sağlanması hususunda 
o miktarda vasıtasız vergiler mi getirildi, yoksa, bu 30 
milyar olarak mı kaldı? 

BAŞKAN — % 5'lerden sonra? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 70 milyar 
civarında. Bugün bu bütçede 70 milyar civarında 
Mali Tevzin Kanununa göre belediyelere kaynak sağ
lanmıştır. 30 milyar lira bu yasa ile... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani es
kisinden daha yukarı mı çıktı bu ihtiyaçları? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Söylenebilir çıktığı. Tabii bu 
70 milyar, ayrıca bu devlet gelirleriyle yakından ilgi
lidir; bu tahmin olmaktadır malumları. Ancak, dev
letin vergi gelirilerine bakılarak yapılan tahmine gö
re 55 - 60 milyardan aşağı düşmeyeceği, kesin olarak, 
kesine yakın bir şekilde ifade edilmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evvelce belediyelerin umum geliri 
ne kadardı, eski kanuna göre? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 14 milyar 
öz kaynaktı. 
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'BAŞKAN — Şimdi bu 30 milyar oldu. Ayrıca, 
bir de 'bütçenin genel gelirler, vergi gelirlerinden de 
% 5 bırakıldı. 'Eskiden bu yoktu. Muayyen 'bazı şey
ler Emlak Vergileri vesaire vardı, ki o çok az bir şey 
tutuyordu. O 'halde 70 milyar olursa, ki 60 milyar da 
olsa, aşağı yukarı 90 milyar ediyor; büyük bir ferah
lık sağlar kanısındayım. Tabii vergi gelirleri arttıkça 
bunların ı% 5 olan gelirleri de artacaktır. 

Başka söz almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı 

ıBİRÎNCİ KISIM 

'Belediye Vergileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Meslek Vergisi 

Konu : 
MADDE 1. — Belediye sınırları ve mücavir alan

lar içinde; 
a) Ticari, sınai veya serbest meslek faaliyetinde 

bulunmak, 
b) M'otorlu taşıtlarla ticari amaçlı yük ve yolcu 

taşımacılığı yapmak, 
Meslek vergisine tabidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sürüyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MüktelM : 

JMADDE 2. — Meslek Vergisinin mükellefi sa
bit bir işyerinde ticari, sınai veya serbest meslek faa
liyetinde 'bulunan gerçek veya tüzelkişilerdir. 

(Ticari amaçlı motorlu taşıt araçları işletilmesinde 
mükellef; adlarına taşıt araçları kayıtlı bulunan ger
çek veya tüzelkişilerdir, 

'BAŞKAN — Seyyar olanlar ne olacak efendim? 
«Sabit bir iş yerinde» deniyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Seyyar olanlar dışındadır 
Sayın Başkanım, 

IBAŞKAN — Mükellef sayılmıyor mu onlar? 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, sayılmayacaklar efen
dim. 

BAŞKAN — Onlardan işgaliye vesaire alınıyor. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — O işgaliye olarak alınacak. 
BAŞKAN — Ayrıca vergi olarak değil, işgal et

tiği zamanda alınacak, devamlı bir vergi vermeye
cek? 

(KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL {İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. Meslek Vergisi olarak 
alınmayacak. 

•BAŞKAN — Meslek Vergisi olan mükellefler 
'bunlar, burada sayılanlar. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

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

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Muaflıklar : 

MADDE 3. a) İl Özel İdareleri, Belediyeler, 
Köyler ve bunların kuracakları birlikler, 

b) Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine 
göre Gelir Vergisinden muaf esnaf, 

c) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci madde
sine göre Kurumlar Vergisinden muaf tutulan ku
rumlar, 

d) Posta - Telgraf - Telefon ve TC Devlet De
miryolları İşletmeleri, 

Meslek Vergisinden muaftırlar. 

BAŞKAN — Bu muafiyetlerde eski kanuna göre 
bir değişiklik var mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Var Sayın Başkanım. 

Hükümetin teklifine ilave olarak Sayın Başkanım, 
Posta Telgraf Telefon ve Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları İşletmeleri muaflıklar bölümüne 
alınmıştır. Daha önce bu konuda muaflıklar bölü
münde değildi bunlar; muaflıklar bölümüne dahil 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Neden? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti

sas Komisyonu Başkanı) — Bunlar yaygın kamu 
hizmeti görüyorlar. 

BAŞKAN — Peki, PTT telefon hattı döşemek 
için yolu açıyor, ona ayrıca para veriyor mu? 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Onlar ayrı Sayın Başkanım. 
Meslek Vergisi olarak bunu vermiyor. 

BAŞKAN — Devamlı olarak vermiyor. 
Öğrenmek istiyorum, şimdi PTT açar yolları, 

kabloyu döşer, sonra kapatır. Bunun tekrar yapıl
ması için parayı belediye kendi bütçesinden mi 
verir, yoksa PTT ona bir şey verir mi? 

BİLGİN SOYER (Ankara Belediyesi Temsilcisi) 
PTT'den alırız. 

BAŞKAN — O ayrı. Böyle bir şey yaptığı za
man? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi 
Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Bozmadan önceki 
haline getirmek için yapılacak masrafları, yani o 
asfalt bölümünü alırız. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Buyurun Orgeneral Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gelir 
Vergisinden muaf olan esnaf bu seyyar olanlar mı
dır? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, vergiden 
muaf olanlar Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinde belirtilenler. Bunlar motorlu nakil va
sıtası kullanmamak şartıyla gezici olarak veya bir 
işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal eden
ler; halı, kilim, battaniye, mensucat, trikotaj, saat, 
kıymetli maden, madeni eşyalar gibi değeri yüksek 
maddeleri perakende olarak satanlarla, giyilecek eş
ya ve bakkaliye maddelerini pazar takibi suretiyle 
satışını mutat meslek haline getirenler; ayrıca bir 
işyeri açmaksızın gezici olarak doğrudan doğruya 
müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı vesaire diye bun
lar tadat edilmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

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

4 ncü Maddeyi okutuyorum : 

Verginin Tarifesi : 
MADDE 4. — Meslek Vergisi yıllık olarak aşağı

daki tarifelere göre alınır. 

I Sayılı Tarife : 
1 nci ve 2 nci sınıf tüccarlar (Kurumlar dahil) ile 

gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı; 

Belediye Grubu 

V nci Grup 
IV ncü Grup 
III ncü Grup 
II nci Grup 
I nci Grup 

I. Sınıf tüccarlar 
(Kurumlar dahil) 

Vergi miktarı (TL.) 

En az 

2 400 
3 000 
3 600 
4 800 
7 200 

En çok 

7 200 
9 000 

10 800 
14 400 
21 600 

II. Sınıf 
tüccarlar 

Vergi miktarı (TL.) 

En az 

1 200 
1 500 
1 800 
2 400 
3 600 

En çök 

3 600 
4 500 
5 400 
7 200 

10 800 

Serbest meslek 
erbabı 

Vergi miktarı (TL.) 

En az 

1 800 
2 400 
3 000 
3 600 
4 800 

En çok 

5 400 
7 200 
9 000 

10 800 
14 400 
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II Sayılı Tarife : 
I Sayılı tarife dışında kalan ticari kazanç ve ser

best meslek erbabı : 
Vergi Miktarı (TL.) 

Belediye Grubu 

V nci Grup 
IV ncü Grup 
III ncü Grup 
II nci Grup 
I nci Grup 

III Sayılı Tarife : 
Motorlu taşıt aracı sahipleri 

Taksiler (otomobil, 
arazi taşıtı, 

panel ve kaptıkaçtı) 
Vergi miktarı (TL.) 

En az 

600 
900 

1 200 
1 800 
2 400 

En çok 

1 800 
2 700 
3 600 
5 400 
7 200 

Minibüs, kamyonet, göl, 
nehir ve deniz motorlu 
taşıtları (150 rüsum 

tonilatodan aşağı) 
Vergi miktarı (TL.) 

Otobüs, kamyon 
çekici ve benzerleri 

göl ve deniz 
motorlu taşıtları 

(150 ve 150 rüsum 
tonilatodan yukarı) 
Vergi miktarı (TL.) 

Belediye Grubu En az 

V nci Grup 
IV ncü Grup 
III ncü Grup 
II nci Grup 
I nci Grup 

720 
900 

1 200 
1 500 
1 800 

En çok 

2 160 
2 700 
3 600 
4 500 
5 400 

En az 

900 
1 200 
1 500 
1 800 
2 100 

En çok 

2 700 
3 600 
4 500 
5 400 
6 300 

En az 

1 200 
1 800 
2 400 
3 000 
3 600 

En çok 

3 600 
5 400 
7 200 
9 000 
10 800 

Bu tarifede belirtilen motorlu taşıt araçlarının cins
lerinin tespitinde 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunundaki tanımlar esas alınır. Göl, nehir ve deniz 
motorlu taşıtlarının tarifi, Ulaştırma Bakanlığının gö
rüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yapılır ve Resmi 
Gazete ile ilan edilir. 

BAŞKAN — Bu III Sayılı Tarifeyi Komisyon ila
ve etmiş galiba, değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Daha evvel teklifinde yoktu. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Daha önce bu Motorlu Taşıt 
Vergileri ayrı bir bölümde idi. Meslek Vergisi adı al
tında gruplandırıldığı için III Sayılı Tarife olarak bu
raya aktarılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buraya aktarıldı. 
Bu, en çok olanlar, zannediyorum, en azın 3 misli 

olanak alınmış hep, değil mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 3 misli esas alınmış. 
4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Tarh Yeri : 

MADDE 5. — Meslek Vergisi, mükelleflerin iş
yerlerinin bulunduğu, motorlu taşıt aracı işletenlerde 
ise faaliyette bulundukları yer belediyesince tarh edi
lir. Ancak birden fazla belediyeyi ilgilendiren yük ve 
yolcu taşımalarında vergi, gerçek kişilerde motorlu ta
şıt için çalışma ruhsatı veren, tüzelkişilerde ise iş mer
kezinin bulunduğu yer belediyesince tarh olunur. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum .: 
Vergilendirme Dönemi : 
MADDE 6. — Meslek Vergisinde vergilendirme 

dönemi geçmiş takvim yılıdır. Ancak, mükellefiyetin 
takvim yılı içinde kalkması halinde vergilendirme dö
nemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması 
tarihine kadar geçen süreyi kapsar. 

Yıl içinde mükellefiyete girme veya çıkma dolayı
sıyla oni'ki aydan eksik faaliyette bulunan mükellefle
rin vergileri, mükellefiyete girme ve mükellefiyetten 
çıkma ayları tam sayılmak suretiyle faaliyette bulu
nulan aylarla orantılı olarak hesaplanır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Tarh Zamanı : 
MADDE 7. — Meslek Vergisi, takvim yılının ilk 

ayı içinde tahakkuk cetveli usulü ile toplu olarak tarh 
ve tahakkuk ettirilir. Vergi miktarının değiştirilmesi, 
mükellefiyette değişiklik, mükellefiyete giriş, belediye 
grubunun değişmesi, bir yerde ilk defa belediye teşki
latı kurulması, bağlı bulunulan belediyenin değişmesi 
hallerinde ihbarname esası uygulanır. 

BAŞKAN — «îlk ayı içerisinde tahakkuk cetveli 
usulü ile toplu olarak tarh ve tahakkuk ettirilir.» den
miş. Yani bir defada mı almıyor? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, her senenin^ 
Ocak ayının Tinde bütün işyerleri için toplu olarak 
bunlar tarh ve tahakkuk ettiriliyor, cetvelde yayınla
nıyor, ilgilisine bildiriliyor ve bir defada tahakkuk et
tiriliyor, 2 eşit taksitte tahsil ediliyor. 

Diğer maddelerde bu belirtilecektir. 
BAŞKAN — Gelir Vergisinde olduğu gibi taksit

lerle ödeniyor. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet taksitlerle. 
BAŞKAN — Evet. 
7 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
Tarhiyatın Muhatabı : 
MADDE 8. — Meslek Vergisi, bu vergiyle mü

kellef olan; kişiler adına tarh edilir. Şu kadar ki; 
1. Kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortak

lık adına, 

2. Adi ortaklıklarda ortaklık için ortaklardan biri 
adına, 

3. Aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışanlardan 
her biri adına, 

4. Küçükler ve kısıtlılar için bunların nam ve he
sabına kanuni temsilcileri adına tarh olunur. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Verginin ödenmesi : 

MADDE 9. — Meslök Vergisi her yıl Mart ve Ey
lül aylarında olmak üzere iki eşit taksitte, taksit süre
leri geçtikten sonra, mükellefiyete girilmesi veya tak
vim yılı içinde mükellefiyetten çıkılması hallerinde 
bu tarihi takip eden 1 ay içinde ödenir. 

BAŞKAN — Gelir Vergisi ödeme tarihleriyle ay
nı aya mı rastlıyor? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Mart 
ayına rastlıyor, 

BAŞKAN — O halde öteki değişik oluyor. Onu 
da aynı aya koysaydik kolaylık olmaz mıydı acaba? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yığılı
yordu. 

BAŞKAN — Hayır, verme bakımından zorluk olur, 
da, gitmişken her ikisini birden verirdi. Çeşitli za
manlarda gitmesinde güçlük olur da onun için sor
muştum. Bir kısmı böyle sık sık vergi dairelerine git
mekten müştekidir. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, müesseseler, bu gibi işyerleri çalıştırdık
ları personel için muhtasar beyannameyle bunların 
vergilerini de yatırıyorlar. Onun için zaten gidiliyor. 
Bu bakımdan Eylül ayında olması bizce hiçbir mah
zur teşkil etmez, ayrı vergilendirilmeleri daha iyidir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım 
aynı vergi dairelerinde toplandığına göre.bir yığılma 
olmayacak mı Mart ayında? Mart yerine Şubat ve 
Eylül ayları arasında olsa, daha rahat olmaz mı? Bir 
de bundan evvel Gelir/Vergisi Kanununda toptan öde
mede bir vergi indirme kolaylığı getirmiştik. Filhaki-
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ka burada oradaki kadar büyük rakamlar yok, böyle 
bir şey düşünülür mü acaba? 

BAŞKAN — Zaten Ocak ayında veriyor beyanna
meyi, tahakkuk Ocak ayında yapılıyor, Şubatta ver
sin diyor, öteki de Eylülde olsun. 

Mart ayında Gelir Vergisi tarhiyatı da var; bü
yük bir yığılma olacaktır. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Değişik 
tarihte olmasında fayda var. 

BAŞKAN — Hem gelir, hem de vergi memurları 
bakımından, hem de yatmalar bakımından (o teşkila
tı da kuramadı henüz Maliye) büyük bir yığılma olur. 
Eskiden de öyle mi idi? Mart ayında mı idi? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır, 
bu yoktu. 

BAŞKAN — O halde bunun Şubat ve Eylül, ya
hut Nisan - Ekim diyelim. 

BlLGÎN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım müsaa
de eder misiniz? 

Belediyelerin bütçeleri 1 Martta başlıyor. Bu ne
denle Şubat ayını aldığımız takdirde güçlük doğar. 

BAŞKAN — Şimdi onun için Nisan dedim. 
BÎLGÎN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Evet, Nisan olabilir 
efendim. 

Yeni bütçeyle geldiğimiz zaman tahsisat yönünden 
birtakım sıkışık durumlarımız oluyor; o nedenle Mart 
ayı diyoruz. Nisan da olabilir tabii. 

BAŞKAN — Nisan, Ekim diyelim, altı aylık aray
la olur. Bu suretle dağıtmış oluruz. 

Her yıl Nisan ve Ekim. Bir şey yok, Mart yerine 
Nisanı aldık, ötekini de, altı ay sonrası, Ekim eder. 

O halde 9 ncu madde, «Meslek Vergisi her yıl Ni
san ve Ekim aylarında olmak üzere.iki eşit taksitte» 
diye değiştirilecek Vergi dairelerinde yığılma olma
sın diye ayları değiştirmiş oluyoruz. 

Bu şekliyle 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Vergiyi Etkileyen Değişiklikler : 

MADDE 10. — Yıl içinde vergi miktarını etkile
yen değişiklikler, bu değişikliği takibeden takvim yılı 
başından itibaren nazara alınır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 nci maddeyi okutuyorum : 
Verginin Hesaplanması : 
MADDE 11. — Meslek Vergisi, mükelleflerin bir 

belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde birden faz
la işyeri veya birden fazla motorlu taşıt aracının faa
liyette bulunması hallerinde her işyeri ve her motor
lu taşıt aracı için ayrı ayrı hesaplanır. 

Sabit işyerleri için I ve II sayılı Tarifeye göre Mes
lek Vergisi ödeyen mükelleflerin firmalarında kayıtlı 
bulunan ve kendi faaliyetlerinde kullandıkları mo
torlu taşıt araçları için III sayılı Tarifeye göre ayrıca 
vergi alınmaz. 

Taşıt aracı sahipleri, taşıt işletmesi dolayısıyla aç
tıkları sabit işyerleri için ayrıca I ve II sayılı Tarife
ye göre Meslek Vergisi ödemezler. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu maddeye 
göre, bir işyerinin eğer kendi işyerini işletmesi nede
niyle bir aracı varsa ve Meslek Vergisi alınıyorsa iş
yeri nedeniyle o işyerinde kullandığı araçlardan Taşıt 
Vergisi alınmayacak. 

Ayrıca taşıtlar için, mesela taksi yazıhaneleri için, 
malumları taşıtlardan vergi alınacak, yazıhanelerinden 
vergi alınmayacak. Çift vergilendirme olmasın diye, 
hem Taşıt Vergisi hem Meslek Vergisi alınmasın diye 
düzenlenmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki, işyerinin aracı varsa... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Meslek Vergisi alınacak. 
BAŞKAN — Arabayı da taksi diye çalıştırıyor, ne 

yapacağız bunu? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Taksi diye çalıştırmıyor, eğer 
o işyerini çalıştırıyorsa. 

BAŞKAN — Çalıştırıyorsa ne yapacağız bunu? 
Kaçak olarak, artık belediye onu takip edip yakala
yacak. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Beledi
yenin onu takip edip yakalaması lazım. 

BAŞKAN — İki defa vergilendirmemek için. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
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Küçük Belediyelerde Tarh, Tahakkuk ve Tahsil 
Yeri : 

MADDE 12. — Meslek Vergisinin tarh, tahak
kuk ve tahsili yönünden yeterli imkâna sahip bulun
mayan küçük beldelerde bu vergi belediyeler yerine 
Maliye Vergi Dairelerince tarh, tahakkuk ve tahsil 
edilir. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile Ma
liye Bakanlığınca bu iş için alınacak masraf karşılık
ları İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelik ile belli edilir. 

BAŞKAN — Zannediyorum, bu 12 nci madde Ko
misyonca ilave edilmiş, küçük belediyelerin imkânla
rı olmadığından; peki, bu küçük belediyeler hangile
ridir? Yani böyle 2 000, 3 000 nüfuslu olan yerleri 
mi kastediyorsunuz? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Başkanım, kasaba
lar ve küçük nahiyeler (ki burada Maliye fonlarında 
sadece bir veya iki kişi var), 1 584 belediyenin 1 500' 
ü hemen hemen böyledir. 

BAŞKAN — Peki, öyle yerlerde Maliye Vergi 
Dairesi var mı? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Var Sayın Başkanım, mal mü
dürlükleri var. 

BAŞKAN — Kaza ise var; nahiyede falan var mı
dır Mal Müdürlüğü? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Mal Mü
dürlüğü yetki bölgesi açısından oraya bağlı. 

BAŞKAN — O zaman gidecek ta kazaya, ora
dan ödeyecek. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 

BAŞKAN — Nasıl ayırdedilecek o zaman? Kaza
nın da vergileri var, belediye vergileri var. Zor bir şey 
bu. 2 000 nüfuslu yahut 3 000 nüfuslu bir kasaba ya
hut da nahiye diyelim, köy diyelim - köyler de var -
oradaki bu vergi mükellefleri ta şehire gidecek vergi 
ödemek için. Orada mademki belediyeyi kurmuşlar, 
belediye kurmak için de kıyamet koparıyorlar aman 
belediye olalım diye, hatta nüfus sayımında da böyle 
başka yerlerden adam getirtmek suretiyle 2 000'in 
üzerine çıkmaya çalışıyorlar; oranın belediyesi de bir 
iki kişi koysun, alsın vergisini. Zaten Hükümet getir
memiş bu teklifi. Sonra, bir de Maliye bundan para 
alacak. Neye göre para alacak? Yani pazarlık mı ya
pacak, ben senin vergini alırım ama sen de bana bu 
kadar para verirsin falan mı diyecek? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, tabii bu amaç

la personel çalıştıracağından onun belirli bir miktarı
nı... 

BAŞKAN — Personel çalıştıracaksa aynı perso
nelden alacak. Personel çalıştıracaksa zaten, o beledi
ye personel alsın, o yapsın bu işi. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
şöyle bir düzeltme getirirsek, «aynı mahallin Maliye 
Vergi Dairesince» dersek; varsa orada alacaktır, yok
sa almayacaktır. 

BAŞKAN — «Varsa» diyelim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yoksa zaten al
mayacak demektir. Veya «varsa»yı koyalım. 

BAŞKAN — «Varsa aynı mahallin maliye vergi 
dairelerince tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Bu uygu
lamaya ilişkin usul ve esaslar ile, Maliye Bakanlığın
ca bu iş için alınacak masraf karşılıkları İçişleri ve 
Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelik ile belli edilir.» 

Buna gerek var mı?.. Maliye Bakanlığı zaten bu 
belediyelere % 5 veriyor. Şimdi bundan bir de para 
mı alacak?.. Bunlar kaç kişidir? O gibi küçük yerler
de büyük bir yekûn tutar mı?.. Küçük yerin tarifini 
de koymadık biz. İster misiniz, şimdi bütün belediye
ler «Ben küçüğüm» deyip Maliye Bakanlığına müra
caat etsin... 

Tarifini koymadık, kaç nüfustan aşağı olan bele
diyeler?.. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu husus yö
netmelikte belirtilecek. Yönetmelikte bunların her bi
ri teker teker tespit edilecek ve orada esasa bağla
nacaktı. 

BAŞKAN — Neden icabetti, nereden geldi bu 
teklif? Bu maddeyi neye göre koydunuz? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim Sayın Başkanım. 

Hükümetin tasarısında bütün belediyelerin vergi 
dairesi kurması öngörülmüştü. Bu, bugünkü uygula
malar da nazarı itibara alındığı takdirde, küçük bele
diyelerin dahi vergi dairesi kurmasını ve dolayısıyla 
o belediyelere bir yük yüklemesini gerektirecek ve
ya yol açacaktı. Biz bundan endişe duyduk. 

BAŞKAN — Belediyelerden size böyle bir teklif 
geldi mi? Yoksa siz kendiniz mi düşündünüz? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Hükümet tek-

— 308 — 



M. G. Konseyi B : 53 13 . 5 . 1981 O : 2 

lifini tartıştık, Hükümet teklifinde vergi dairesi kurul
ması vardı; bu yük durumunu nazarı itibara alarak 
vergi dairelerini çıkardık. Bu durumda Meslek Ver
gisiyle ilgili sorun ortaya çıktı. Küçük belediyelerde 
memurlar bunun altından kalkamaz denildi. Onun 
üzerine, Maliye Vergi Daireleri bu işin içerisine^ so
kuldu. 

BAŞKAN — Peki, o küçük yerde bazı işyerleri 
var, bunlar vergisini vermedi; kim takip edecek onun 
vergisini verip vermediğini? Belediye mi takip edecek, 
Maliye mi takip edecek. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Maliye. 

BAŞKAN — Maliye takip edemez. Mükellef 
kendisi verirse, tahakkuk ettirir, alır parayı ve bu 
kadar geldi der. Verip vermediğini kim kontrol 
edecek? Belediye kendisi yaparsa, takip eder. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
belediyenin bu aldığı gelir, orada çalıştıracağı ada
ma ödeyeceği ücretten çok olamaz. 

BAŞKAN — Zaten orada 2 ay adam bulundu
racak. Belediye reisi vardır, bir teşkilatı vardır; on
lardan bir tanesine «Sen şu nisan ve ekim aylarında 
bu vergiyi tahakkuk ettir» diyecektir. Büyük bir 
belediye değil, ufacık bir nahiye veya köy belediyesi. 
Siz bunları kastediyorsunuz. Orada 1 nci, 2 nci sınıf 
gibi bir sıralama var mıdır? Birkaç tane bakkal, ka
sap, belki otobüs işleten varsa birkaç kişi; işte hep
si onlar. O da fazla bir iş değil. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu noktada 
şöyle bir düzenleme yapabiliriz: 

«Meslek Vergisi belediyelerce tarh, tahakkuk ve 
tahsil edilir.» 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığına bu görevi ve
rirsek, iş karışır. 

Bir de Maliye Bakanlığı vergiyi topladı, ama 
vermedi; ne olacak? Belediye bilmez ki, Maliye ne 
kadar verdi, ne kadar vermedi? O halde onu kontrol 
için belediye yetkilisi o vergi dairesi ile konuşacak. 
Öyle bir adamı varsa, vergiyi kendisi toplasın. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, belediyeler, maddi yönden paraya ihti
yaçları olduğu için, bunu hemen tahakkuk ettirir. 
Zaten kendi bölgesinde bulunanları bilir, bellidir. 
Kaç, kişi vardır bilir, isimlerini bilir, herhangi bir 
memuruna, yeni bir memur da almadan, tahakkuku 
yaptırdıktan sonra, iş yerlerini gezip vergiyi de, sey-
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yar dahi, toplayabilir. Paraya ihtiyacı olduğu için 
süratle yapar, takip eder, bir kuruşunu dahi kaçır-
rnaz. 

BAŞKAN — Kaldı ki, zaten biz bu 2 bin nü
fuslu belediyeleri kaldıracağız. Bugün için artık 2 
bin nüfuslu belediye olmaz. 5 bine mi çıkaracağız, 
10 bine mi çıkaracağız, büyük yerler olacak; şimdiki 
gibi 2 bin olmaz. Türkiye'nin her tarafı belediye 
doldu, Bundan da birçok yerler müştekidir. 

Evvelce nasıldı? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti

sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Taşıma 
Vergisi de bunun içine girdiğinden, dolayısıyla bu
nu yeniden düzenlemiştik, tensiplerinize arz ediyo
rum. 

Maddenin matlabını «Tarh, tahakkuk ve tahsil 
yeri» olarak düzenleyip, maddeyi de «Meslek Vergi
si belediyelerce tarh, tahakkuk ve tahsil edilir» şek
linde bir düzenlemeye tabi tutabiliriz. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Müsaade eder 
misiniz efendim? 

5 nci madde ile katmerleşme yaratıyor; o ba
kımdan doğrudan doğruya çıkarmakta daha isahet 
var. 5 nci madde bu tarh yerini biz belli etmişiz; 
hangi belediyenin ne şekilde vergiye tabi tutulduğu
nu. 

BAŞKAN — Evet, 5 nci maddede «Meslek ver
gisi, mükelleflerin iş yerlerinin bulunduğu, motorlu 
taşıt aracı işletmelerde ise faaliyette bulundukları 
yer belediyesince tarh edilir. Ancak, birden fazla 
belediyeyi ilgilendiren yük ve yolcu taşımalarında 
vergi, gerçek kişilerde motorlu taşıt için çalışma 
ruhsatı veren, tüzel kişilerde ise iş merkezinin bu
lunduğu yer belediyesince tarh olunur» denmekte
dir. Burada biz zaten onu belirtmişiz. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu tak
dirde tahakkuk ve tahsili hükmü açık kalmamakta
dır. Bizim bütün diğer vergi ve harçlarda tahsil 
yeri belirtilmiştir. O nedenle bu maddenin tahak
kuk ve tahsil olarak kalması lazım. 

BAŞKAN — Onu, tahakkuk ve tahsil olarak 
yazın o şekilde oya koyacağım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başka
nım, 5 nci maddede «Tarh Yeri», 7 nci maddede 
«Tarh zamanı,» 9 ncu maddede de «Ödeme şekli» 
belirtilmiştir. O bakımdan bu 12 nci madde istisna 
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maddesiydi, olduğu gibi çıkarılabilir. Açık bir yer 
bırakılmıyor. 

BAŞKAN — «Tarh Yeri,» «Tarh Zamanı,» 
«Verginin Ödenmesi» var. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tereddüt olur
sa tekrar düzenleyebiliriz. Ancak ben 5,7 ve 9 ncu 
maddeleri ilgili yerleriyle bir kere daha okumak 
isterim. 

5 nciı madde, «Meslek Vergisi, mükelleflerin iş
yerlerinin bulunduğu yer belediyesince tarh olunur.» 
der. Burada tarh şekli belirlenmiş. 

7 nci madde, «Meslek Vergisi, takvim yılının ilk 
ayı içinde tahakkuk cetveli usulü ile toplu olarak 
tarh ve tahakkuk ettirilir» der. Tahakkuk ettirilecek 
şekli de belli. 

9 ncu madde, «Meslek Vergisi her yıl Nisan 
ve Ekim aylarında.... ödenir» der. 

12 nci madde için açık bir taraf kalmıyor. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Tahsil yönünden yine kalı
yor Sayın Başkanım. Tahsil yerinin belirli bir esasa 
bağlanmasında fayda mütalaa ediyorum. Belki bir 
tekrar olacaktır, kıyasen tekrar olabilecektir, ancak 
hiçbir mahzur doğurmayacaktır. 

BAŞKAN — Bu hüküm 9 ncu maddeye ko
nur. Şöyle denir: «....tarihi takip eden 1 ay içinde 
mahalli belediyelere ödenir» veya «İlgili belediyeye 
ödenir.» 

Bunu 9 ncu maddeye koyalım. 
O halde ben 9 ncu madde üzerinde tekriri mü

zakere teklif edeceğim: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddede verginin ödenmesi hükme bağla
nıyordu. Bu maddenin son kısmını,... 1 ay içinde 
ilgili belediyelere ödenir» olarak teklif ediyorum. 

9 ncu maddeyi bu şekliyle okutuyorum: 
«Verginin Ödenmesi : 
MADDE 9. — Meslek Vergisi her yıl Nisan ve 

Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte, taksit 
süreleri geçtikten sonra, mükellefiyete girilmesi ve
ya takvim yılı içinde mükellefiyetten çıkılması halle
rinde bu tarihi takip eden 1 ay içinde ilgili beledi
yelere ödenir.» 

BAŞKAN — Bu şekliyle 9 ncu maddeyi tekrar 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 12 nci maddeye tekrar geliyoruz: 
12 nci maddenin bu haliyle yeri kalmıyor. Bu 

maddenin tasarıdan çıkarılmasını oylarınıza sunuyo

rum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 12 nci madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

İkinci Bölüm 12 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

İlan ve Reklam Vergisi 
Konu : 
MADDE 12. — Belediye sınırları ile mücavir 

alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, 
İlan ve Reklam Vergisine tabidir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok.. 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum: 
Mükellef ve Sorumlu : 
MADDE 13. — İlan ve Reklam Vergisinin mü

kellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar 
dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına ya
pan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir. 

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa 
edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara 
alt vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatır
maktan sorumludurlar. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
İstisna ve Muaflıklar : 
MADDE 14. — Aşağıda sayılan ilan ve reklam

lardan vergi alınmaz. 
1. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafın

dan yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar, 
2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan 

ilan ve reklamlar, 
3. Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış 

kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar, 
4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu madde

lerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işleri
ne ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından 
olan prospektüs ve tarifnameler, 

5. Gerçek: veya tüzelkişilere ait işyerlerinin içi
ne veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin ma-
heyetini gösteren ve alanı 1/2 me'ıtrekareyi aşmayan 
ışıksız levhalar. (Alanı 1/? metrekareyi aşan levhalar, 
aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.) 

6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel ida
relerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracak-
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lan birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve TC 
Devlet Demiryolları işletmelerinin yapacakları her 
türlü ilan ve reklamlar, 

7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partile
rin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve 
reklamlar, 

8. Altıncı fıkrada yazılı idarelerle, kooperatif
ler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rı tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamı
nı yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa 
ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afiş
lerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, 
sanay;, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve tica
ret unvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere 
yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler, 

9. Umumi mahallere reklam amacı ile konula
cak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve 
reklamlar, 

10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına 
ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve 
dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar. 

BAŞKAN — Ne kaldı ki, hepsini muaf tuttuk, 
hangisinden vergi alacak? Televizyondan almıyor, 
gazeteden almıyor; ondan almıyor, ne kaldı geriye? 
Bir tellal kaldı, tellal çıkarsa, ondan alacak. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Saym Başkanım, bu İlan ve 
Reklam Vergisi maktu ve nispi tarifeye göre eskiden 
düzenlenmiştir. Hükümet tasarısında böyleydi. An
cak, nispi tarife, her türlü gazete, dergi ve broşür
lerden bu verginin alınmasını, ayrıca yine tellaldan 
bu verginin alınmasını öngörüyor idi. 

Sayın Başkanım, ilende Katma Değer Vergisi ge
lecek, dolayısıyla gazeteler bu Katma Değer Ver
gisine ta'bi tutulacaktır. Bu nedenle biz İlan ve Rek
lam Vergisini sadece maktu tarife üzerinden ticaret 
erbabınca yapılan ilan ve reklamları nazarı itibara 
alarak düzenledik ve tarife de bu kapsam içerisinde 
kalmıştır: Nispi tarife tamamen çıkarılmıştır bu ka
nun dışına. Dolayısıyla, bu düzenleme ile Katma De
ğer Vergisi geldiğinde mükerrer verginin önüne ge
çilmiş olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Reklam ne ile yapılır, ilan ve rek
lam ne ile yapılır? En iyi şekli ya radyodur, ya tele
vizyondur, ya gazetedir yahut el ilanlarıdır. Bunlar
dan belediye almazsa haıgisinden alacak? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, TRT'nin ilan 

ve reklamları, malumları olduğu üzere, merkezi idare 
vergileri içerisine alınmıştır. Gazeteler tamamen be
lediyelere bırakılmıştı, ancak Katma Değer Vergisi 
bütün gazeteleri 'kapsadığı için, % 10 Katma Değer 
Vergisi, arkasından % 10 da Belediye Vergisi alın
dığı takdirde, gazetelerin, basının bir bakıma şikâyet
lerine yol açacaktı. 

BAŞKAN — Katma Değer Vergisi daha belli ol
madı ki, nasıl çıkacağını henüz bilmiyoruz ve tasarı 
daha elimizde değil. Gerçi, Hükümetiin teklifinde 
de var; .«TRT Kurumu tarafından ilan ve reklamlar, 
gazete ve dergilerde yapılan her türlü kitap ilan ve 
reklamları» demiş, yalnız bir kitap çıkarmışsa, onun 
ilanını muaf tutmuş. Siz, her türlü gazete, dergi ve 
kitaplarda yapılan ilan ve reklamları çıkarmışsınız. 
Tersine yapmışsınız. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, ilgili uzman
larla görüştüğümüzde bunun çıkartılmasına son ko
misyon toplantısında karar vermiştik. Maktu vergi 
tarifesi okunduğu takdirde verginin kapsamı daha 
açık olarak ortaya çıkacaktır. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Tarifeler 15 nci maddede, 
müsaade buyurursanız arz edelim. 

BAŞKAN — 15 nci maddeye gelindiğinde mi ele 
alalım? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Şimdi arz edelim, birlikte 
de oylanabilir. Bilgi sunmak açısından, alınacak ver
gilerin neler olduğunu arz edelim. 

'BAŞKAN — Hükümet bu konularda mutabık 
mıdır? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Arka
daşlarım herhangi bir şey yapmadılar. Burada benim 
görebildiğim kadarıyla bir reklamın mahiyeti, gaze
tede, şurada, 'burada çıkanların muafiyeti, TRT'de 
çıkacakların istisna hududu var, bir de, kuruluş ola
rak istisna var. Yani, genel ve katma bütçeli daire
ler, birlikler, 'belediyeler, PTT, Devlet Demiryolları 
gibi müesseseler istisna ediliyor. Bir de tabii amme 
hizmeti gören veya kamu kurumu niteliğinde olan 
meslek kur Ulus'ları var. 

Bu yönde, mesela belediye ve bunlara ait birlik
ler muaf tutuluyor; mesela kamu iktisadi teşebbüsü
dür, PTT ve Devlet Demiryolları da, belediyelerin 
kurdukları işletmeler muaf tutuluyor. Meslek kuru
luşu Odalar Birliğinin ihracatı teşvik için konulan şey
leri muaf tutuluyor; fakat bir Etibankın verdiği ve-
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ya diğerlerinin yaptığı vergiye tabi. Belediyeler bun
lardan vergi alacak. Buradaki kuruluş faslında, bele
diyenin 'bir işletmesini biz muaf tutuyoruz da, bir ka
mu kuruluşunun bir yerini Belediye Vergisine tabi 
tutuyoruz. Burada istisna, yalnız genel ve katma büt
çeli idarelere teşmil edilip yapılacaksa, diğerlerinin 
hepsini çıkarmak da olabilir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, mesela 'bu 14 ncü 
maddenin 3 ncü ve 5 nci fıkrasını okuyacağım. 3 ncü 
fıkra : «Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya 
dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levha
lar.» Hani, ismini yazar da, onları kaldırmışsınız; 
halbuki 5 nci fıkrasında da; «Gerçek veya tüzelkişi
lere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibi
nin kimliği il'e işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 
metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar» deniyor. Za
ten onun içine giriyor o. Bir insanın kapısındaki isim 
levhası yarım metrekareden büyük olur mu? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayn Başkanım, o isim levha
sından alınmayacak, 

BAŞKAN — Zaten alınmaz, yarım metrekareden 
büyük isim levhası olur mu kapıya? Yani bir insan 
kapısına 1 metrekare ebadında bir isim levhası ko
yar mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Olabilir Sayın Başkanım; 
büyük böyle köşkleri, evleri olanlar oralara büyük 
yazılar yazabiliyorlar. Olabilir ihtimaliyle arz ettik. 

BAŞKAN — Ama reklam değil ki bu. 
KURMA YALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Ama ikametgâhlarda olma
yacak. Tabii muayenehanesi olan ıbir kimse ise, işyeri 
olan bir kimse ise buraya evinin' önüne büyükçe bir 
levha koymak isteyebilir, böyle bir şey olafbilir diye 
ikametgâhları belirleyen yerlerden herhangi bir şekil
de alınmasın diye muafiyet getirilmiştir. 5 nci fıkrada 
sunulan, işyerine konan levhadır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Zaten 3 ncü fıkrada kimliğini gös
teriyor, işyerini göstermiyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, ikametgâhtadır, onun 
için muafiyet getirdik. 

BAŞKAN — Kartvizit falan filan yazıyor ya, onu 
kastetmişsinizdir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, işyerine ası
lan .muafiyet de yarım metrekareden küçük olursa, 
küçük 'bakkaliyeler veyahut buna benzer küçük iş
yerleri... 

BAŞKAN — Belediyenin memuru elinde cetvelle 
dolaşıp duracak, acaba yarım metrekare midir, yok
sa yarım metrekareyi 30 santim geçti mi diye, mer
diven getirecek üzerine çjkıp ölçecek 'bu levhaları. 
Bunlar kabili tatbik olan şeyler değil. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Emrederseniz, bu konuyu 
bir de Belediye Temsilcisinden dinleyelim. 

BAŞKAN — Evet. 
BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tat
bikatta ölçüm zor bir iş değil. Biz İlan ve Levha Res
mi varken, bu ölçme yoluna gidiyor idik. Burada mü
kerrer bir vergi olmaması için yarım metrekareye 
kadar olan ışıksız levhaları, zaten ticari unvanını gös
termek için Komisyon zorunlu kılıyor ve bu levhayı 
asmak zorundadır efendim. Yani kendi işyerinin hü
viyetini Ibel'irtmek için asmak zorundadır ve bu yüz
den reklama sokulmadı. Yani, yarım metrekareden 
büyük olanlar, ışıklı olsun olmasın, Levha Resmine 
tabi olacak. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
14 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim? Yok. 
»Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
15 nci maddeyi okutuyorum. 
Tarife ve Nispet : 
MADDE 15. — İlan ve Reklam Vergisi aşağıda

ki tarifeye göre alınır. 
Verginin miktarı 

<TL.) 
En az En çok 

I 1. Dükkân, ticari ve sınai mü-
I essese Ve serbest meslek ertebın-
I ca çeşitli yerlere asılan ve takılan 
I her çeşit levha, yazı ve resim gibi 
I sabit bütün ilan ve reklamların be-
I her metrekaresinden yıllık olarak : 1: 00O 5 000 
I 2. 'Motorlu taşıt araçlarının içi-
I ne veya dışına konulan ilan ve rek-
I lamların 'beher metrekaresinden yıl-
I hk olarak : 400 2 000 
I 3. Cadde, sokak ve yaya kaldı -
I rımlar üzerine gerilen, binaların oep-
I he ve yanlarına asılan bez veya sair 
I maddeler vasıtasıyla yapılan geçici 
I mahiyetteki ilan ve reklamların 
I metrekaresinden haftalık olarak : 100 500 
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Verginün tnilktarı 
(TL.) 

En aas En çotk 

4. Işıklı veya projeksiyonlu 
ilan ve reklamlardan her metrekare 
için yıllık olarak : 1 500 7 500 

5. İlan ve reklam amacıyla da
ğıtılan broşür, katalog, duvar ve cep 
takvimleri, biblolar veya benzerle
rinin her biri için : 1 5 

6. Mahiyeti ne olursa olsun ya
pıştırılacak çeşitli afişîer ve benzer
lerinin beherinin metrekaresinden : 5 25 

Vergi Tarifesinin Uygulanmasında Aşağıdaki 
Esaslara Uyulur : 

a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalar
da, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım 
metrekareye yarım metrekareyi aşanlar ise tam met
rekareye tamamlanır. 

b) Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak ve
ya çizilmek suretiyle yapılan, ilan ve reklamlarda ya
zı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alı
nır. 

ç) Çok cepheli ilan VÜ reklamlarda metrekare 
hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır. 

d) Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 ncü bentlerinde be
lirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3 ncü ben
dinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az 
olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süre
ler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır. 

e) Vergi tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer 
alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar 
üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç 
nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir. 

BAŞKAN — Şimdi biz deminki istisnalarda; ga
zete, kitap, TRT'den filan muaf tuttuk; burada «ilan 
ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar 
ve cep takvimleri, biblolar veya benzerleri için : ,1 lira 
ila 5 lira» koyduk. Oradakine girmiyor mu bu şim, 
di, ufacık bir broşür dağıtmış? Komisyon Sözcüsü 
ne der? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, girmiyor 
efendim. O gazetede yapılan reklamlarla bu ayrı bir 
olay. Burada biblo, takvim, defter gibi küçük eşya
lar ilan ve reklamın kapsamı içerisine giriyor. 

BAŞKAN — Her biri için kaç tane bastığını ne
reden 'bileceksiniz? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, o konuda be
lediyelerin ihdas edeceği usuller var ki, damgalama 
esnasında o ilan ve reklamın hazırlanması esnasında 
belediye memuru bulunuyor. 

BAŞKAN — Belediye Temsilcisine soralım bu
nu. 

BİLGİN SOYER (Ihaisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ilan 
ve reklamları yaptıran kişiler, yapacağı ilanla ilgili 
broşürleri getirirler biz soğuk damga veyahut lastik 
mühürlerimizle bunları mühürleriz; bunları kaydedi
yoruz. Damgasız ve mühürsüz reklam yakaladığımız 
takdirde, tümü üzerinden cezalı işlem yapıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinden değiniz nedir? 
BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Yani yakaladığımız 
miktar. Mesela, matbaa ile temas kurup basılan mik
tar, yani bizim kayıtlarımızın dışında olanları cezalı 
yapıyoruz. 

BAŞKAN — Peki, bir şehirde dağıtılan böyle 
broşür şeklindeki ufak şeyier mi daha iyi bir reklam 
vasıtasıdır, gazetelerde yapılan reklam mı daha iyi 
vasıtadır? Birisini bütün Türkiye çapında duyuruyo
ruz ve ondan almıyoruz. 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Biz gazete ile yapılan 
ilanların buradaki istisnalar kısmına girmesine tabii 
taraftar değiliz, belediyeler olarak; ancak Komisyon, 
Katma Değer Vergisini gözönünde tutarak böyle bir 
uygulamaya girmiş bulunuyor. Tabii biz Katma De
ğer Vergisini bilmediğimiz için bu konuda bir bilgi 
beyan edemedik. 

BAŞKAN — Bir şey daha soracağım. Dört cep
heli yapmışsa her cephesir>den alacaksınız... 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Evet efendim, yani 
metrekare üzerinden, 

BAŞKAN — Her cephesinden aynı şey görünü
yor ama. Dört taraftan birden görünmüyor ki. Bir 
binanın üzerine asmış, dördünü birden niye vergilen
diriyorsunuz? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Efendim, her yüzüne 
göre hesap edeceğiz metrekare hesabını dört yüzlü 
olursa kare şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Peki, elektrik direklerinde var ban
ka reklam levhaları... 
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©İLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — İki yüzlü alacağız on
lardan. Önce Elektrik işletmesinden gerekli asma 
müsaadesini alacak, oraya ayrı bir ücret ödeyecek, 
biz de... 

'BAŞKAN — Her 'biri için ayrı alınacak... 
BİLGİN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Tabii efendim, metre
kare hesabını yapacağız. 

BAŞKAN — Mesela 100 ıtane asmışsa ona göre 
değil mi? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Tabii efendim, o şe
kilde olacak Sayın Başkanım. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu ışıklı 
reklamlardan her metrekaresi alınacak için yarım 
metrekare diye bir muafiyet de yok; malumları ener
ji tasarrufu açısından da uygun. 

BAŞKAN — Doğru, hatta bu levhalardan geçil
miyor sokaklardan. Bizim Türkiye'deki kadar, bir 
de Arap şehirlerindeki ksdar levha hiç bir şehirde, 
Avrupa memleketlerinde görmedim. Keşke çok alın
sa da, muafiyet konmasa da diyorum, kimse aşma
sa. Ufacık bir şey, camına yazıyor şöyle... Levha, 
levha, levha; sokaklar böyle kurmızısı, 'beyazı büyü
ğü, küçüğü ile dolu, şehrin güzelliğini kaybediyor. 

15 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? 

Maliye Bakanlığımız, Komisyonun yaptığı bu de
ğişiklikle mutabık mı efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Muta
bıkız. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu broşürün her birinden 1 ila 5 lira alacağız, de

ğil mi? 
BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Evet. 
BAŞKAN — Eskiden ne kadar alıyordunuz bun

dan? 
BİLGİN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Efendim, yoktu. İlan 
ve Levha Resmi kalkmadan önce 5 kuruş, 2 kuruş, 
ebadına göre alıyorduk. 

BAŞKAN — Bir broşür veya böyle el ilanları 
kaç tane 'bastırılır? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, işlet
menin büyüklüğüne göre, reklamların mahiyetine 
göre bu değişiyor. En azından 200 - 300'den aşağı 

olmuyor. İşletmenin büyüklüğüne göre artar efen
dim. 

BAŞKAN — Peki partiler dağıtıyor seçim zama
nı, onlar muaf mı? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Partiler muaf, istisna 
edildi. 

BAŞKAN — Peki. 
15 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

olmadığına göre bu maddeyi oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 
Verginin Tarhı ve Ödenmesi :ı 

MADDE 16. — Vergiye tabi ilan ve reklamlar
da, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halin
de ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mü
kellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad 
meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halin
de ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın 
yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına 
kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahak
kuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4 
ve & nci bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunla
rın yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği, tari
fenin 5 nci 'bendinde yer alan ilan ve reklamlarda ise 
yayımın yapıldığı mahallin belediyesine verilir. 

ilan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi 
içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi 
tarifesinin 1, 2 ve 4 ncü bentlerinde yazılı yıllık ilan 
ve reklamlara ait vergiler yılı içinde, iki çeşit taksitle 
almaya yetkilidirler, 

İlan ve reklam vergisinin ödendiğinin belgelendi
rilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ih
das edebilirler. 

BAŞKAN — Son fıkrada «belgelendirilmesi yö
nünden» deniliyor. Nasıl yapılacak bu? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, de
min arz ettiğim gibi, damga, soğuk damga veyahut 
kaşe şekli ile... 

BAŞKAN — Her belediye kendisi mi bunu ya
pacak? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Evet, her belediye ken
di belde hudutları dahilinde yapılan ilanları bu şe
kilde yapacak. Bu ilanın bedelini ödediğini tevsik 
eden bir işaret oluyor. Yani bizim belediye kontro
lörleri veyahut ekiplerimiz bu ilanı yakaladığı za-
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man, belediyenin damgası var mı, yok mu diye ba- J 
kaçak; yoksa derhal onun hakkında gerekli işlemi ya
pacak. 

BAŞKAN — Buna bir usul getirseydik. Her bele
diyeyi bıraktık kendi haline; birisi başka yapacak, j 
birisi başka yapacak, Türkiye'de kaç tane belediye 
varsa hepsi başka yapacak. 

BtLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, me
sela ufak bir belediyenin bir soğuk damgası yoktur, 
imkânları elverdiği şekilde bir işaret kullanacaktır, 
kendi belediye meclisinde aldığı bir karar doğrultu
sunda. Bizim, örneğin soğuk damgamız var, soğuk 
damgayı kullanıyoruz. Çünkü o makine pahalı bir 
makinedir, her ufak belediye bunu sağlamakta güç
lük çekebilir efendim. 

BAŞKAN — Zaten o ufak belediyenin bulundu
ğu yerde bastıramaz onları. O gidecek başka bir yer
de şehirde falan bastıracaktır. 

BÎLGÎN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Orada dağıttığı tak
dirde alacak Sayın Başkanım; yani kendi bölge hu
dudu içinde. Zaten baskı önemli değil, dağıtmak ko
nusu önemli, istanbul'da basılan ilan Ankara'da da
ğıtıldığa takdirde rüsumu biz alacağız; yani vergiyi 
biz burada alacağız. 

BAŞKAN — O zaman ilanları getirecek, siz on
lara damga vuracaksınız. 

BÎLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Damgalayacağız. 

(BAŞKAN — Basılırken değil? 
BİLGİN SOYER (fhtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Hayır efendim. Yani 
hangi belediye 'hududunda dağıtılırsa o belediye bu
nun ücretini alacak. 

BAŞKAN — Peki. 
16 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Buyurun, 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«1, 2, 3, 4 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklam
larda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir 
edildiği tarifenin 5 nci bendinde yer alanlarda ise 
(Ki bunlar broşürler, el ilanlarıdır) bunlar da, yayı- I 
mın yapıldığı mahallin belediyesine verilir.» deniyor. 

Burada bir kavram kargaşası doğacak, rahat an- I 
laşılamayaoak endişesindeyim. Bu ikisinin arasındaki I 
fark neden böyle? I 

BAŞKAN — Buyurun. | 
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MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 1, 2, 3, 4 ve 
6 ncı bentlerdeki ilan ve reklamlar, büyük tabela, 
motorlu taşıtların içine ve dışına konulan ilan ve 
reklamlar, cadde ve sokaklar üzerine gerilen ve ası
lan bezler; ışıklı reklamdır; 5 ncisi ise küçük 'biblo, 
katalog ve cep takvimi gibi olan şeylerdir. 

Şimdi bunların kontrolü çok zor; ancak basıldı
ğı yerde bunun tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve ver
ginin alınması kontrolü bakımından uygun olacak
tır; ama bir bezin asılması konusunda, nerede teşhir 
edilirse o belediyece tahsili uygun mütalaa edilmiş
tir. 

I 

'BAŞKAN — Siz, basıldığı yerde diyorsunuz, ba
sıldığı yerde vergiyi ödemiş olacak, öyle mi? 

•MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — 5 nci fıkrada yer alan biblo
lar falan 'basıldığı yerde. 

'BAŞKAN — Ama Belediye Temsilcisi «hayır» 
dedi. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Efendim, orada bir karışıklık 
oldu, düzelteyim efendim, 

1, 2, 3, 4 ve 6 ncı fıkrada yazılı olanlar, örneğin 
bez ve kâğıt, nerede asıldı ise orada ödeyecek. 

.BAŞKAN — Tamam, onu anladım, orada öder. 
Ötekiler; ilanlar, küçük ilanlar, el broşürü, baskı; on
lar, basılan yerde. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Basılan yerde. 

BAŞKAN — İşte ben de onu dedim demin; ba
sılan yer olduğuna göre, bir kaide konur, orada bir 
damga konur, işaret konur, mesele kalmaz. 

Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
basılan yer olursa belediyeler bundan vergi alamaz
lar. Bu şekilde nesneler genellikle büyük şehirlerin 
matbaalarında bastırılır, küçük yerde dağıtılır. 

Ankara'daki matbaalar basar bunları; Çubuk 
için bir ilandır, Çubuk'ta dağıtılır. Kim alacak bu
nun vergisini? Olmaz bu. Onun için efendim, iki defa 
geçiyor bu deyim; birisinde yayınlandığı yer var, 
«bunların yayınlandığı yer» deniyor. Bundan ilanla
rın yayınını mı kastediyor) bir de, «5 nci bendindeki-
lerin yayımının yapıldığı yer» var. 

BAŞKAN — «Yayımının yapıldığı» demek ne 
demek? 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Basıldığı ve neş-
redildiği yer demektir. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ ((İhtisas 
Komisyonu Üyesi) —Dağıtıldığı yer. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Dağıtıldığı değil, 
basıldığı Ve dağıtıldığı yer demektir. 

'BAŞKAN — Şimdi, o İstanbul'da basıldı ise ve 
gelip de Kırıkkale'de dağıtılacaksa yahut Ankara'da 
basıldı da Kırıkkale'de dağıtılacaksa, burada kime 
ödeyecek? 

'MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Buradaki şeyleri İstanbul ala
cak efendim. 

BAŞKAN — Olur mu öyle şey? Amaç o değil ki. 
'Buyurun Belediye Temsilcisi. 
BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müm
kün değildir. Örneğin Ankara'daki ibir matbaa bir el 
ilanını 5 liraya basarsa, istanbul 2,5 liraya basacak
tır. Ticaret erbabı gidecek orada bastıracak, Anka
ra'daki bir işyerini teşhir edecektir; bunu Ankara'da 
dağıtacaktır. Yani basılan bir şeyin dağıtıldığı yer 
esastır efendim burada. Bizim buradaki tatbikatımız 
da bu. 

BAŞKAN — Doğrusu da o. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) ,:— O halde istisna ; 

getirmeye lüzum yoktur. 
BAŞKAN — O zaman istisnaya neden lüzum ol

du? Ben demin onu söyledim. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, hu istisnayı 
kaldıralım, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentler diye onu dü
zeltelim ve diğer fıkrayı çıkartalım; tensiplerinize arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Tabii, o zaman olur. 5'i de oraya 
koyarsak; «1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan 
ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı ve
ya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir» de
mek lazım. 

16 ncı maddede 5 nci satır: «Beyannameler, ver
gi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı 
ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldı
ğı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir» 
şeklinde olacak ve «tarifenin 5 nci bendinde yer alan 
ilan ve reklamlar ise, yayımın yapıldığı» ibaresi kal
kacak. , 1 

Bu şimdi böyle tamam oldu mu? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 1, 2, 3, 4, 5 diye 
saymaya lüzum yok, zaten hepsini dahil ettik. 

BAŞKAN — Altında da a, b, c falan geliyor; böy
lece daha açık oldu. 

16 ncı maddeyi bu değişik şekliyle tekrar okutu
yorum. 

«Verginin Tarhı ve Ödenmesi : 
MADDE 16. — Vergiye tabi ilan ve reklamlar

da, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması ha
linde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce 
mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mu
tat meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması 
halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya rek
lamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü ak
şamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve 
tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 
1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve rek
lamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teş
hir edildiği mahallin belediyesine verilir.» 

BAŞKAN — Diğer kısımlarda değişiklik yok. 
Şimdi 16 ncı maddeyi bu haliyle tekrar oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 'Kabul 
•edilmiştir. 

17 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğlence Vergisi 

Konu : 
MADDE 17. — Bu Kanunun 21 nci maddesinde 

belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar için
de yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlen
ce Vergisine tabidir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(18 nci maddeyi okutuyorum. 
•Mükellef : 

MADDE 18. — Verginin mükellefi, eğlence yer
lerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir, 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 19 neu maddeyi okutuyorum, 
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İstisna ve Muaflıklar : 
MADDE 19. — Aşağıda belirtilen eğlence faali

yetlerinden bu vergi alınmaz: 
1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan 

günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile 
il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kur
dukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç 
amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösteri
lerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler, 

2„ Kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaç
larla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, 
şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler nedeniyle genel 
ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediye
ler ve köyler tarafından tertip edilen eğlenceler ve 
konserler, 

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernek
leri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, as
keri gazinolar Ve askeri dinlenme tesislerinde tertip
lenen eğlenceler, 

4. Spor - Toto oynanması. 
'BAŞKAN — 2 noi fıkrada, «Kültürel, sosyal, tu

ristik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, 
konferans, fuar, festival...» deniliyor. Fuar açtı ve 
orada lunapark var, eğlence yeri; o da vermeyecek 
mi? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, lu
naparktaki çeşitli eğlence yerleri bilete tabidir. Lu
naparkın uyguladığı bir bilet sistemi vardır, o bilet 
belediyenin kontrolü ve belediyenin damgası ile sa
tılır orada; o bilet üzerinden eğlence rüsumu alın
maktadır. 

BAŞKAN — Neye göre, hangi maddeye göre? 
BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Biletle yapılan eğlen
celer. 

BAŞKAN — Yok ki, onu muaf tuttuk. «Bu lu
napark fuarın içindedir» diyecek. Birçok şehirlerde, 
hemen hemen bütün vilayetlerimizde fuar açılıyor, 
bir ay süreyle; Samsun'da, Trabzon'da, İzmit'te, şu
rada, burada. Diyecekler ki, «ekonomik amaçla aç
tık, üretimlerimizi tanıtıyoruz, içeride de bir lunapark 
var,» Vermeyecek orada. Eğlence yerleri var, gazi
nolar falan, şarkılı gazinolar, «Ben kanuna göre mu
afım» der, vermez. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
19 ncu maddenin 2 nci fıkrasında sayılan bütün bu 
tesislerin amacı; kültürel, sosyal, turistik ve ekono
mik amaçlı olacak ve bu amaçla açılacak. Bu tak-
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dirde, yalnız bu sahaya giriş (mesela İzmir fuarı, 
Samsun fuarı açıldı, buraya kişilerin iştiraki için gi
riş) belediye yahut eğlence vergisinden muaf olacak. 
Ama onun içerisindeki tesisler, bir sonraki maddede, 
verginin matrahı kısmında, biletle girilen yerlerde 
eğlence vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak 
sağlanan gayri safi hâsılat vergiye temeldir. 

BAŞKAN — Biletten alınmayacak. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Lunaparka girer
ken girişte bilet, binişte bilet her zaman kullanılacak 
nesnedir, onun üzerinden vergisini alacak, yalnız fu
ara girişte almayacaklar, öyle anlıyorum; İzmir Sam
sun, Ankara, Kayseri, Trabzon'da bir fuar açıldığı 
zaman onun girişi için bir vergi almayacaklar. 

BAŞKAN — Almıyor musunuz şimdiye kadar 
bunlardan? 

BİLGİN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Ankara'da böyle bir 
fuar açılmadı Sayın Başkanım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Giyim fuarı açıl
dı efendim. 

BAŞKAN — Son defa giyim fuarı açıldı. 
BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Giyim fuarında mec
lis kararına bağlı olarak, meclisten alınan karar gere
ğince fuara iştirak edenler bağış mukabilinde bir pa
ra yatırdılar, oradaki vatandaşların, yani Gençlik 
Parkına girecek vatandaşlardan, cazibesini arttırmak 
için, girişte ücret almadık; ama oradaki esnaftan bu 
ücreti geçmiş günlerle mukayese ederek tahsil ettik 
efendim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, burada getirilen istisna; kültürel, sosyal, ekono-
miş amaçla açılan bu fuarları tertipleyen genel ve 
katma bütçeli müesseseler, belediyeler ve il özel ida
relerine tanınan bir istisnadır. Onun dışında olanla
rın hepsi eğlence vergisine tabidir. 

BAŞKAN — Yok böyle bir şey. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Şu şe

kilde efendim. «Kültürel, sosyal, turistik ve ekono
mik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, 
festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler nedeniyle 
genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, bele
diyeler ve köyler tarafından tertip edilen eğlenceler 
ve konserler» 

Bu vesilelerle, konferans nedeniyle genel ve kat
ma bütçeli idarelerin tertip ettiği eğlence ve konfe
ranslar; belediyelerinkiler istisna ediliyor. 
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BAŞKAN — Zaten bu fuarları da belediyeler j 
açıyor, bölge belediyeleri açıyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yoksa, 
orada eğlence tertip edenleri eğlence vergisine tabi 
tutuyorlar. Buradaki istisna, biraz karışık yazılmış; 
•ama yalnız genel ve katma bütçeli idareler, belediye
ler ve özel idarelerin açtıkları şeylere istisna getiri
yor. 

BAŞKAN — Peki, Ankara Otelinde, şurada bura- | 
da defileler yapılıyor; bu ekonomik maksatla mı ya
pılıyor? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Eğer 
bunu genel ve katma bütçeli bir idare veya belediye 
kendisi tertip ettiyse almayacak efendim; ama 'bunu 
bir firma yapmışsa bu eğlence vergisine tabidir. 

(BAŞKAN — Bu gibi defilelerden alıyor musu
nuz? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi )— Almıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Almıyorsunuz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tensip ederseniz, 
bu tekliften Bakanımın verdiği izahat tamamen an
laşılmıyor. Eğer uygun görülürse bu fıkrayı değişti
rerek bir daha baştan okuyalım. 

Şöyle diyebilir miyiz acaba efendim: «Genel ve 
katma bütçeli idareler, il özel idareleri, 'belediyeler 
ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik...» 

BAŞKAN — Onu başa almak lazım. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu 'başa alıp... 
«sergi ve benzeri faaliyetler ile eğlenceler ve kon
serler» desek, zannediyorum daha rahat olur. Şu şe
kilde düzenlenebilir efendim. 

«Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idarele
ri, 'belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, I 
turistik, ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, 
konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faa
liyetler ile...» 

BAŞKAN — 19 ncu maddenin 2 nci fıkrasını bu I 
şekliyle 'bir daha okutuyorum. I 

l«2. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel ida- I 
releri, 'belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sos- I 
yal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kong
re, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri 
faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.» 

Efendim, 19 ncu maddeyi şimdi okunan şekliyle J 
oylarınıza sunacağım. j 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, olgunlaşma enstitülerinin düzenlediği biMıara 
da satış yaptıkları defileler ile dışarıdan gelen defi
leler var; acaba bunlar belediyelerin kendi tertiple
dikleri şeyler olduğu için mi alınmıyor? Alınmıyor 
dendi çünkü, ondan dolayı mı alınmıyor, kültürel ol
duğu için mi? 

BAŞKAN — Kültürel maksatla, başka maksatla 
değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kültürel 
maksatla deniliyor, ama satış yapıyorlar sonra. 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi -An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bele
diyeler ücretle girilen eğlence yerlerinden rüsum alı
yor. Ücretle girilmeyen, derneklerin tertip edeceği 
'balolar ve benzeri şeylerden, dernek oldukları için 
böyle bir rüsum almıyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İstan
bul'a çeşitli zamanlarda geliyorlar, satış yapıyorlar, 
muazzam para kazanıyorlar. Bilmiyorum belki bele
diye alıyordur İstanbul'da. 

'BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Almıyor, 

BAŞKAN — Vakko mesela yapıyor burada şim
di, almıyor musunuz? 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi - An
kara Belediyesi Temsilcisi) — Almıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Satış yapıyor... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Niye al

mıyorsunuz satış yapıyor? 

BAŞKAN — O bir reklam değil midir? Tanıtıyor, 
reklam yapıyor ve o esnada da orada satış yapıyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bundan 
sonra herhalde alırlar efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama al
maları için bir hüküm var mı buradaki maddede? 

^BAŞKAN — Alabilmesi lazım esasında; ama ona 
dair 'bir şey yok, değil mi? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu konuda 
madde 20 ve 21'de değişiklikler yapmak lazım. 

BAŞKAN — Oraya gelince konuşuruz. 
19 ncu maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum 

efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

20 ncj maddeyi okutuyprum. 
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Matrah : 
'MADDE 20. — Vergin'.n Matrahı : 
1. Biletle girilen yerieıde, Eğlence Vergisi hariç 

olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi 
hâsılat; 

2< (Müşflerek bahislerde, bahsi tertip eden kuru
luşa isa'bet eden gayri safi hâsılattır. 

Biletle girilen yerlerde, bilet bedeli dışında teber
ru veya başka adlar altında alman paralar da vergi
nin matrahına dahildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, burada 'konu 
edilen biletle girilen yerler 21 nci maddede açıklan
mıştır. Bunlar; yerli film göstermeleri, yabancı film 
göstermeleri; spor müsabakaları, at yarışları, sirkler 
ve diğerleri; tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, or
taoyunu, konserler; müşterek bahisler. 

Bu tip eğlence yerleri veya hizmet işletmeleri için 
'buraya bir madde ilave etmek gerekiyor. Biletle gi-
rilemeyen şu yerler diye tarif edilmesi gerekiyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — O halde 21'de olacak bu, 20'de de
ğil. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

Yalnız, Sayın Başkanım, 20'de de iki yer tarif 
edilmiş; «Biletle girilen yerlerde» bir de «müşterek 
bahislerde» diye tarif edilmiş. Bu tertiplenen defile
lere biletle girilmediği takdirde herhangi bir şey alın
maz, ancak oraya 'bilet İhdas edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Onu, o maddeye geldiğimiz zaman 
görüşürüz. 

Şimdi 20 nci madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, 20 nci maddede Hükümet teklifinde 3 bölüm
lüdür; Komisyon ikinci bölümü nazara almamış; 
yani biletle girilmeyen eğlence yerlerinden her
hangi bir şey alınmasını öngörmemiş. 

Defile gibi şeylerin biletsiz olması mümkündür, 
oralardan elde edilecek hâsılatı eğer 21 nci maddede 
vergiye tabi tutacaksak, bu ikinci kısmın da yer al
masında fayda olabilir efendim. 

BAŞKAN — Niye çıkarıldı o ikinci kısım? «Bi
letle girilmeyen yerlerde, eğlence ve hizmet işletme-
since elde olunan gayri safi hâsılat» bölümünü niçin 
çıkardınız. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım arz ede
yim. 

Biletle girilmeyen yerler Hükümet teklifinde 
şöyle belirtilmişti: «Düğün ve kokteyl salonları, 
her nevi lokanta, meyhane ve birahaneler, gazino
lar , bar, pavyon, kabare ve gece kulüpleri, disko
tek ve dansingler, taverna ve kafeteryalar, bilumum 
kulüpler ve lokaller (dernek üyelerinin istifadesine 
ayrılmış yerler dahil, spor kulüplerinin istirahat ma
halleri hariç), saunalar, güzellik enstitüleri ve salon
ları, kadın ve erkek kuaförleri, her nevi otel, motel 
ve mokamplar, pastaneler, tatil siteleri ve dinlenme 
kampları, bezik, briç, bilardo, okey ve masa futbolu 
salonları, plaj ve yüzme havuzları, lunaparklar spor 
salonları, bahçeler ve kır bahçeleri.» 

Ancak, bunların çoğuna halen İşletme Vergisi 
uygulanmakta. Ayrıca bir de tşletme Vergisi üzerine 
Belediye Vergisi eklendiği takdirde, bunun bu iş
letme yerleri için bir yük teşkil edeceği belirtilmiş
ti; bu nedenle bu fıkra metinden çıkarılmıştı. 

Arz ederim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti
sas Komisyonu Başkanı) — Ayrıca Sayın Başkanım, 
tabii bu biletle girilmeyen yerlerde fatura alınması, 
faturalara yazılması, bunların takibi, kontrolü, An-
kara'daki yerlerin dışında küçük belediyelerde fev
kalade büyük zorluklarla temin edildiği malumları
dır. İlave olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Belediye Temsilcisi arkadaşımı
zın bir diyeceği var mı?.. 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi 
Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
biz bu biletle girilmeyen iş yerlerinden maktuen alı
yorduk. Belediye Meclis kararı gereğince metrekare 
üzerinden aylık, günlük kâğıtlar yapıp ve bu kalem
den bizim senelik, 1980 yılı gelirimiz 31 milyon li
raya yakın- yalnız Ankara için - tahakkuk etmiştir. 

BAŞKAN — Yalnız, Gelir Vergisinden şimdi 
<fo 5 alacaksınız. 

BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi 
Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Evet. Yani, bu 
nedenle zaten Komisyon da bunları dikkate alarak, 
İşletme Vergisine de tabi olması nedeniyle maddeyi 
bu şekilde düzenlemiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, buradan İşletme Vergisin
den % 5 alacaksınız; % 5 de bir hayli tutacak. 
Bir İşletme Vergisinden, bir de buradan alınacak; 
iki defa vergi alınmış olacak; o zaman mükerrer 
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oluyor. i% 5 olmasaydı, o zaman doğru idi. O 
maksatla çıkardınız. 

20 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 

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

21 nci maddeyi okutuyorum: 
Nispet : 
MADDE 21. — Eğlence Vergisi aşağıdaki nis

petlerde alınır. 
Verginin Nispeti 

'% 

I. Biletle girilen yerlerde : 
1. Yerli film göstermelerinden, 20 
2. Yabancı film göstermelerinden 50 
3. Spor müsabakalarından, 10 
4.- At yarışları, sirkler ve diğerlerinden, 20 
5. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, 
oyunu ve konserlerden, 20 

II. Müşterek bahislerde, 25 
BAŞKAN — Şimdi efendim, bu vergi nispet

leri yüzdesi eskiye nazaran ne kadar farklı? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti

sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, eskiden 
yerli film göstermelerinden % 25, yabancı film 
göstermelerinden % 70, spor müsabakalarından % 
10, at yarışları, sirk ve diğerlerinden % 20 alınmak
taydı. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz ve or-
taoyunları bu istisna maddesine dahil edilmişti, alın
mıyordu, müşterek bahislerde % 20 idi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Eskiden tiyatro, opera, operet, bale, 

karagöz ve ortaoyunlarında yoktu, şimdi siz koydu
nuz. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti
sas Komisyonu Üyesi), — Yoktu. Koyduk Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Tiyatroculuğu, opera ve opereti, 
baleyi teşvik bakımından almamak doğru değil mi? 
Halkı operaya, operete, tiyatroya, baleye alıştırmak 
bakımından böyle düşünülmüş vaktiyle. 

CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, eski kanunda da vardı. 26 nci 
maddede yazılan diğer eğlence yerlerinden % 35'e 
kadar eğlence vergisi alınır. Sinema seanslarıyla, ti
yatro ve konserlerde '% 25; yani, «yerli film göste
ren sinema seanslarıyla tiyatro ve konserlerden % 
25 vergi alınır» diye eski kanunda hüküm vardı 
Sayın Başkanım. Biz bunu % 20'ye indirdik. 
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MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti
sas Komisyonu Adına) — Sayın Başkanım, ben 
yanlış anladım. Hükümet teklifinde yoktu, biz dahil 
ettik. 

BAŞKAN — Yani, «Eskiden yoktu» değil, es
kiden vardı. Hükümet % 20 demiş, siz % 25'e çı
karmışsınız. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu 5 nci fıkrada geçen tiyatro, opera, operet, bale, 
karagöz, ortaoyunu ve konserleri, spor müsabaka
ları gibi daha düşük bir orana, % 10'a kadar indir
mek faydalı olabilir. 

Diğer konu, filhakika, daha evvel müzakere 
edildi; ama ben yine de bar, diskotek, gece kulü
bü gibi bu tür eğlence yerlerinde eğlenen insanlar
dan belediyenin vergi alamaması halini pek kabul 
edemedim; maddede geri dönüş için söylemiyorum; 
ama almada zorluklar olduğunu biliyoruz. 

BAŞKAN — O, bar sahibine kalır. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama faturada 
bir İşletme Vergisi tahakkuku var; İşletme Vergisini 
Maliye Bakanlığı arkasından koşarak arayacak. 
Onunla beraber, belediye hissesini nasıl almak ge
rekebilir, bilmiyorum. Bir çare bulmak lazım. Eğ
lenmeye gidenden almıyoruz da, sinemaya giden
den alıyoruz. Burada muazzam paralar dönüyor.. 

BAŞKAN — Tabii. 
BİLGİN SOYER (İhtisas Komisyonu Üyesi An

kara Belediyesi Temsilcisi) — Sayın Başkanım, geç
mişte biz bu tür yerlerden, metrekare üzerinden, 
günlük ve haftalık olarak hesap edip, aylık olarak 
alıyorduk; zaten onların ruhsat alırken gerekli her 
şeyi bizde mevcut oluyordu ve ona göre tahakkuku-
kumuzu yapıyorduk. Şimdi bu durumda, bu tasarıya 
göre, alamayacağız. 

BAŞKAN — Almayacaksınız, yalnız gelir ver
gisinden % 5 alacaksınız. Halbuki diğerlerinden % 
20, % 25, % 10 falan alınıyor; bu gibi yerlerden 
•<fc 5 alacaksınız. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Gelir Vergisin
den alman % 5, o işletmeyi işletenin verdiği kısım; 
bir de, «o işletmeye giden insandan eğlence vergisi 
alacağız» diyoruz. Almak da mümkün olmalı, bu
nun bir usulü olmalı. 

Lokanta, birahane falan bunlar belki bir şey 
değil; ama her gece milyonlar kazanan müesseseler 
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var; buraya da, milyonlar kazanan insanlar gidip, 
eğleniyorlar. O Eğlence Vergisini onlardan da al
mamız lazım. 

işletme Vergisini alırken yanına bir de eğlence 
rusümü konur; makbuzların tanziminde belediyeler
le Maliye Bakanlığı birleşebilir. 

BAŞKAN — Bir usul bulunabilir. 
AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Sayın Kumandanı
mızın haklı olduğu bir konu var. Biz, sinemadaki 
biletlerle, aynı zamanda Gelir Vergisi hasılatında 
otokontrolla murakabe etme imkânına sahip olu
yoruz. Eğlence yerleri için de bu kabil bir fişli gir
me yahut biletle girme ihdas edilirse büyük ölçüde 
hasılatı kazanmamıza yardım edecektir. 

BAŞKAN — Belediyeler bu gibi yerlere biletle 
girme mecburiyeti koyabilir. 

Koyamaz mısınız? 

> • • • 

3. — Belediye \GeUrieri Kanunu Tasarısı ve İhti
sas Komisyonu Raporu. U/105) (S. Sayısı : 752) (De-
vam) 

BAŞKAN — 2)1 nci maddede kalmıştık. 2'1 nci 
maddeye, eğlence yerleriyle i'lgli bir kısmın ilave edil
mesi görüşü belirmişti. 

Bunun üzerinde bir 'hazırlık yapıldı mı? 
MUHAREBE YARBAY ALTAN ATEŞ (thfcfeas 

Komisyonu Adına) — Yapıldı Sayın Başkanım. 

BlLGÎN SOYER (ihtisas Komisyonu Üyesi 
Ankara Belediyesi Temsilcisi) — Koyabiliriz. 

BAŞKAN — Yani, bara, dansinge v.s. ye girer
ken kapıdan bilet alır, öyle girer. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O vakit, kanunu 
değiştirmeden, «biletle girilen yerlerde» dediğimiz 
kısmın içerisinde bu eğlence yerlerini de sayabiliriz. 
«Her nevi gazinolar, barlar, pavyonlar, kabareler, 
gece kulüpleri, diskotek, dansing, taverna, kafeterya
lara biletle girilir ve belediye ücreti de biletle alınır» 
diye bir kanunlaştırma yapılabilir. 

Eğer bir ara verirseniz bu maddeyi de yeniden 
düzenleriz efendim. 

BAŞKAN — 15 dakika sonra tekrar toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

'Kapanınla Saati : 16.35 

BAŞKAİN — Bir önerge var; ancak bu önerge 20 
nci maddeyi de ilgilendiriyor; 20 nci maddeyi konuş
muştuk. 

20 nci madde üzerinde tekriri müzakere talep edi
yorum efendim: Kabul edenler... Etmeyenler... Rabuıl 
edilmiştir. 

Önergenin 20 nei madde ile ilgili bölümünü oku
tuyorum : 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
AçılInıa Saati : 1740 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Miffi Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral ISetiat CELAJSUN l(J. Gn, K. ve MUM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — 'Milli Güvenlik Konseyinin 53 ncü 'Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

file:///GeUrieri
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Milli Güvenlik Konseyi1 Başkanlığınal 
20 nci 've 21 nci maddelere ekteki 'bentlerin eklen

mesini, tiyatro, opera, Operet, 'bale, karagöz, ortaoyu
nu ve 'konserlerle, ilgili vergi nispetinin % 20'den % 
10'a indirilmesini emir ve tensiplerinizle arz öderim, 

Haydar SALTIK 
Orgenerali 

Milli Güvenlik Konsöyi 
Genel Sekreter1! 

MADDE 20. — 
3. — 2'1 nci maddenin III ncü bendinde sayılan ve 

bHette girilmesi zorunlu olan eğlence yerlerinin bilet 
'ücretleri belediye mecMerinöe tayin ve tespite ediilir. 

.BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü arkadaşımız '20 
nci maddeye ilave edilecek olan bu üçündü bent bak-
kında bir izahatta bulunacak mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR BVOÎL (jîhtisals 
Komisyonu iBalşlkanı) — Sayın Başkanımı, malumunuz 
20 nci maddede, «biletle girilen yerlerde ve müşte
rek ba'histerde» diye ükı bolüm vardı. •«Eğlence 'yer
leri bölümünde tadat edilen gece 'kulübü, diskotek, 
dansing vesaire gibi eğlence yerlerinde eğlenenlerden 
vergi vermeye müsait gelirleri vardır; o hajlde vergi 
alınması uygundur» gereğine göre maddeye yerleştiri-
leb ilmesi için buralara biletle girimle miecburiyötiriin 
konulması uygulamada kolaylık sağlayacaktır. 

'Nerelere biletle girileceği, aslında 'bir başka ka
nunla 'düzenlenmiştir; bu ya'sa, Belediye Gelirleri Ya
sasıdır. 20 nci maddede bu 'bölümü ya'saffaştırıp, bilet
te girilecek yerleri ayrı ayrı belirlenmenin ve bu bilet 
ücretlerinin bölgte özelliklerine göre belediyelere© ta
yin ve tespit edileceğini belirtmenin ve bü yerleri de 
21 nci maddede saymanın uygun olacağını tensipleri
nize arz ediyoruz. 

!BA$KAN — 20 nci maddede «derginin matrahı; 
Biletle girilen yerlerde, Eğlencie Vergisi Iharıç olmak 
üzere, .'bilet bedeli olarak sağlanan gayrî saifi hâsılat;» 
diyor. ıBu matrahtı. 

«2f 'Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden ku
ruluşa isabet eden gayri safi 'hâsılattır:» diyor. 

Önergede de : 
«3. 21 nci maddenin 3 ncü 'bendinde sayılan ve 

biletle girilmesi zorunlu olan eğlence yerlerinin bilöt 
ücretleri, belediye meclislerince tayin ve tespit edilir» 
diyoruz. 

'Matrah olmadı ki bu. 
ıBuyurun örendim, Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK tfMiiK Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın 'Başkanım, 
biraz evvel Yüksek Konseyinizin kararları gereğince, 

burada 'eğlenenlerden vergi almayı sağlayacak bir dü
zenleme getirmek lazım. O nedenle, uygun görürse
niz, 20 ve 21 nci maddeleri bunu sağlayacak şekilde 
yeniden incelemek üzere Komisyona iade edelim; tek
rar hazırlansın, bundan sonraki gündemde görüşelim. 

BA$KAN — Evet. 'Bu olmamış. Çünkü, madde 
matrahı tespit ediyor; siz, «'bilet ücretleri belediye 
meclislerince tayin ve tespit edilir» diyorsunuz. Mad
denin 'başlığı matrahı gösterdiği halde, bu 3 ncü fıkra 
'bunu belirlemiyor. 

Onun için, Orgeneral Saltık'ın teklifine uygun ola
rak, 20 ve 2)1 nci maddelerin Komisyona iade edile
rek, tekrar incelenmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 20 ve 2İ1 
nci maddeler Komisyonca bir kere daha incelenecek 
ve önümüzdeki birle'şilm'de görüşülecektir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Verginin Ödenmesi : 

(MADDE 22. — Eğlence Vergisi biletle girilen yer
lerde bilet be'dellömne eklenmek suretiyle hesaplanır 
ve belediye tarafından özel daimga konulması sırasın
da ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan 
iadesi! halinde de peşlin olarak ödenen -vergi geri verilir. 

Genel ve katıma, bütçeli idarelerle il özel idarelöri 
ve beledi yelerce yürütülen 'spor müsalbakall'arı, at ya
rışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte 
alınan vergi takip eden bir hafta içinde ilgili beledi
yeye yatırılır. 

'Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip 
eden 20 gün içinde ilgili belediyeye bir beyanname ile 
bildirilir ve aynı sürede ödenir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendilm?... 

'Buyurun Orgeneral Ersin. 

•ORGENERAL NURETTİN ERfStN — Galiba 
bu 22 nci maddede 20 Ve 2:1 nci miadde ile alakalı ola-
rajk bazı açıklamalara ihtiyaç olur zannöderkn. Onun 
için, bu maddeyi de Komisyonda dikkate almak ge
rekir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın 'Başkanım, 
uygun görürseniz bu maddeyi de 'Komisyona iade ede
lim. Çünkü biletle girilen yerler var; biletle girilmeyen 
yerlerden nasıl alınacağı maddede yok. Üçünü bir
den tekrar Komisyonda inceleyelim. 

BAŞKAN — 2Î2 nci maddenin de Komisyona, ia
desini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 'Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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23 ncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akaryakıt Tüketim Vergisi 

Konu : 
MAİDDE 23 .— Rafineri şirketleri ve ithalatı ger

çekleştiren kuruluşlarca yapılan normal ve süper ben
zin, lükilt petrol gazı, gazyağı, motorin ve fuel - o'il 
satışları Akaryakıt Tüketim 'Vergisine tabidir. 

'BAŞKAN — Zaten bu eskiden de vergiye tabi idi, 
değil mi efendim'? 

BİLGİN SOYBR (Ankara Belediyesi Temsilcisi) 
— Tabi idi efendim. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

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

24 ncü maddeyi okutuyorum : 
istisna : 
MADDE 24. — Türkiye Elektrik Kurumu ve Çu

kurova Elektrik Anonim ^Şirketinin elektrik üretimi 
için kullandığı füel - ot bu vergiden müstesnadır. 

BAŞKAN — Peki. Çukurova'dan başka bir şirket 
kurulursa ne olacak? 

KURMAY AtJBAY CUMHUR EVCİL (IhMsas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türkiye 
Elektrik Kurumuna ait olacak veya bir yaSa ille ku
rulursa o da bu istisnaya ithal edilecektir. 

BAŞKAN — Bizim maksadımız, eeîktrik üreten 
bütün kurumların ^vergiden muaf olması mıdır, yoksa 
yalnız Türkiye Elektrik Kurumu ile, Çukurova Elekt
rik Anonim Şirketinin muaf olması mıdır? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ÎMsas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Balkanım, şu anda 
başka yok zaten. 

(BAŞKAN — Kurulursa?... Böyle mür&caaitfar var. 
(Mesela, «İzmit'te kuralım» diyoruz. İleride böyle 
bir elektrik şirketi kurulursa ne olacak? 

KURMAY AÜBAY CUMHUR EVCİL (İMsaS 
Komisyonu Başkanı) — Kurulursa, kuruluş kanunla
rında bu muafiyet getirildbHir diye düşündük. 

BAŞKAN — Kuruluş kanunu ayrı Kuruluş kanu
nuna koyamayız; buraya koymak lazım. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL {İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Elektrik maliyetine yansıma
sın diye bunları mualf tüttük. 

BAŞKAN — O halde hepsini düşünmek gerekir. 
Yani, Türkiye Elektrik Kurumu, Çukurova Elektrik' 
Anonim Şirketi ve... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MMı Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İsim zikretmeden, 
•«Elektrik üretimi için kullanılan fuel - öil bu vergiden 
müstesnadır» diyelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
bu elektrik üretimi Devlet tarafından ve kamu men
faati için yapılırsa... 

BAŞKAN — Evinde kullanırsa?... Şimdi jeneratör
ler var mesela. 

(ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evde kullanılandan, 
bu yakıtı kullanandan zaten alıyoruz bu vergiyi; çün
kü bir dağıtıcıdan alacak; ama bu tür büyük santraller 
direkt dağıtımla alacaklardır, herhangi bir yere uğra» 
madan. O bakımdan, «o vergiden müstesnadır» deni
lebilir. Uygun görürseniz, «Büyük santrallerde elektrik 
üretimi için kullanılanlardan» diyebiliriz. Ayrıcalık 
olmaması iktiza eder. 

BAŞKAN — Bir de Antalya'da var, Kepez Elektrik 
Santrali; ama o fuel - oüe değildir, o hidroelektrik
tir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Çukurova'nın 
devamı zaten, aynı şeyin devamı. 

'BAŞKAN — Çukurovaya mı dabildir o? Değil; 
Kepez ayrıdır da, hidroelektriktir yalnız. 

MALÎYE BAKANI İKAYA ERDEM — Yalnız 
bazı kuruluşların, fabrikaların kendi ürettikleri şeyler 
var.-

BAŞKAN — Öyle dersek, fuel - oil alırken, «Ben 
bunu elektrik üretiminde kullanacağım» der, vergi
sini vermez; halbuki başka yerde kullanır. 

Mamafih, bu böyle kalsın isterseniz de, sonra ku
rulursa böyle büyük bir şirket - ki henüz daha böy
le bir karar da verilmedi - o zaman bunu düşünürüz. 

ıBuyurun. 
MUSTAFA GÖRSON ıClhüisas Komisyonu Üyesi 

Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Şöyle arz edeyim Sa
yın Başkanım: Malumualin'iz, bu tür elektrik üretimi, 
inhisar olarak yalnız Türkiye Elektrik Kurumuna ve
rilmiş, kuruluş kanunuyla. Ancak, Çukurova Elektrik 
Kurumunun evvelden gelme bir imtiyaz sözleşmesi 
söz konusu idi, O imtiyaz sözleşmesi geçenlerde, sa
nıyorum bir iki sene evvel, tekrar uzatıldı. Şimdi, 
bundan sonra bu tür imtiyaz sözleşmesine binaen 
elektrik üretecek kurumların da, bu arada fuel - oil 
kullanımlarını biz »İstisna kapsamına almak yolunda 
küçük bir cümle eklersek, sanıyorum maksada kifa
yetli olacaktır. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
'MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesıi ) — Sayın Başkanım, bu maddeyi 
ıbu şekliyle düzenlememizin esas amacı şu idi: Bu 
iki kurum dışında yeni 'kurulacak santrallerin fuel-oil 
ile çalışmasını engelleyici 'bazı Hükümler getirelim de
dik. Bir 'önlem olsun diye termik hidrolik santral© 
dönüşmesini sağlamak açısından, sadece mevcut 
olanları saydık, diğerlerini Ibu amaçla saymadık. 
Çünkü, malumları olduğu üzere fuel-oil'in fîyaıtı hâlâ 
devamlı artmaktadır. Bu açıdan, bu ikisini burada 
bıraktık. 

BAŞKAN — Peki, evvelce Türkiye Elektrik Ku
rumu ile Çukurova Elektrik Anonim Şirketi bundan 
muaf mıydı? Şimdiye kadar bu Akaryakıt Vergisi 
vardı ve H'ükümetin teklifinde de yok bu 24 ncü 
madde* 

'MUSTAFA GÖRSON (îhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayım Başkanım 
5237 sayılı Belediye Gelirleri 'Kanununun 31 nci mad
desinde, petrolün kilosundan 1 kuruş, benzinin ve 
mazotun kilosundan da 2 kuruş bir mükellefiyet var; 
bu da, belediye sınırları içerisinde isltiiMalk edilmek 
üzere satılır ise. Bu uygulama muvacehesinde, sa
nıyorum şimdiye kadar, tüketimleri açısından:, bele
diyelere bu istihlak resmini ödemiş olmaları gerekir 
ive mutlaka belediyeler bu bedelleri alıyorlar. 

BAŞKAN1 — Belediye hudutları içerisinde ise? 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas 'Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — İçinde ise. 

BAŞKAN — Dışında ise alamıyor?... 
MUSTAFA GÖRISON (İhtisas [Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Çukurova Elek
triğin kuruluş yerini bilemiyorum. Eğer Adana Be
lediyesinin sınırlan dışarısında ise, zaten bundan mu
af olacaktır. 

IBAŞDKAN — Türkiye Elektrik "Kurumu bugüne 
kadar belediyelere bu akaryakıttan bir vergi veriyor 
muydu? 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas 'Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Santrallerin du
rumuna bağlı olarak değişecektir zannediyorum Sa
yın Başkanım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Türkiye Elektrik 
Kurumu, Çukurova Elektrik Anonim Şirketleri, bun
lar çok akaryakıt kullanırlar ki, bunları belediyelerin 
dağıtım yerlerindenı almazlar, direkt olarak Petrol 
Ofisinden alırlar, IBu vergiyi nasıl :ist'ihsal edecekler? 

Onun için» bu maddenin kaldırılması daha uygun 
olur. Büyük santrallere büyük tankerlerle direkt ola
rak rafinerilerden gelir. Yani, satışı belediye yapma
yacak ki. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si 'Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
Mersin Belediyesi ile Yarımca Belediyesi tpraş'ta ve 
Ataş'ta üretilen, rafine edilen akaryakıt hesapların
dan, petrol müştaklarından bu yolla özel gelir sağla
makta ve bu yönden, diğer belediyelere nazaran çok 
zenginleşmektedir. Eğer o rafineriden Türkiye Elek
trik Kurumuna satış varsa, elbette ki, bu mükellefi
yetin içerisine girecektir. Çünkü, bütün satışlardan 
belediye bu bir kuruş, iki kuruş resmi alıyor, ihtisas 
Komisyonunda, Türkiye Elektrik Kurumunun Temsil
cisinin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 'Bakanlığı Tem
silcisinin teklifleriyle girmiştir ıma'ddelere. 

(BAŞKAN — Bu çok zor bir şey. «Elektrik Kuru
muna götüreceğim, Çuikuravaya götüreceğim» diye 
yükler, vergi vermez, gider başka yere satar. Nasıl 
takip edersiniz siz o tankerlerin nereye gittiğini? 

Bu ya hepsinden alınır, ya alınmaz. «Ona giden
den alınmaz, buna gidenden alınır falan» dediniz mi, 
bunun altından çıkamazsınız, çok suiistimali olacak
tır. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, Fuel - oil ile elektrik üretimi her sene 
gittikçe azalıyor. Yanü burada bunu böyle bir istis
naya getirmenin maddi yönünden de belediyeye bir 
taraflı bir şey vereceği, bugüne kadar da verdiği 
böyle bir istisna hiç.. 

'BAŞKAN — Hiç yoktu şimdiye kadar, böyle bir 
şey yoktu. 

Buyurun. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu 'Üyesi) — Sayın Başkanım, biz bu mad
deyi şunun için ilave ettik: İleride elektrik ve hava
gazı tüketim vergisi geliyor. Şimdi elektrik üreten 
şirketlerde, fuel - oil ile çalışan elektrik kurumlarında 
bu vergi de konursa o zaman mükerrer bir vergilen
dirme sekiliyle düşündüğümüzden, 'bu maddeyi buraya 
istisna maddesi olarak ilave ettik. 

BAŞKAN — Zaten elektrik faturası ödenirken, 
belediye o hisseyi alıyor. Şimdiye kadar bir şikâyet 
de yoktu; yani Türkiye Elektrik Kurumunun bun
dan vergi verdiğini hiç zannetmiyorum. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — TEK getirmiş onu 
Komisyona. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Esbabı 
mucibe&i neydi? acaba? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
(Komisyonu 'Başkanı) — Sayın, Başkanım, esbabı mu-
cibesini emredersenliz tekrar sunalım. 

IBirinc'isi, elektrik fiyatları ile ilgili; tabi, TEK bu 
vergiyi verirse, elektrik fiyatlarına 'binecek bu. 

BAŞKAN — 'Bindi zaten, ona göre elektrik fiyat
larını tespit ettik 'biz. Şimdi bunu indirirsek, ucuzlata
cak mıyız elektrik fiyatlarını? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır; Şimdi zaten çok cüzi 
veriyor Sayın .Başkanım. Şu anda veriyorsa bile, lit
re başına 1 kuruş veriyor. Tabii, şimdi artacak, bu 
veriş; Verince elektrik maliyetline yansıyabilecek. 

(BAŞKAN — Şimdi ne kadar vereceği ileriki mad
delerde gelecek, onu orada düşünelim, yine 1 kuruş 
verdirelim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Nasıl .tensip buyurursanız, 

ıBAŞKAN — Türkiye Elektrik Kurumu Devletin, 
Çukurova Elektrik özel; biz ona da bu muafiyeti ta
nıyoruz şimdi.-

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kamu 
hizmeti yaptığı için zannederim, kamu hizmeti yapı
yor o bölgede, onun için; Ama o bittiği an, ondan 
da kalkması gerekir. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Çok cü
zi. Fuel - oil ile santrali de bir ölçüde TEK'in ve di
ğerini 'teşvik eder mahiyettedir. Her ne kadar bundan 
sonra da yapmaması esas ama, programlarında var. 

ORGENERAL 'NURETTİN ERSİN — Bu mad
de ileride değişebilir, kesinlik koymuşlar, Şu anda 
onlar, olduğu gibi isimlendirilmişler. 

BAŞKAN — Çukurova Elektrik Temsilcisi bura
da olsaydı iyi idi, niye icap ettiğini izah ederdi. 

IKaçmeı maddede gelecek o? 
iKURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu iBaşkanı) — 27 nci madde. 
IBAŞKAN —• Yakıt tüketim vergisi, ton başına 

en az 10Q, en Çok 5Q0 lira olarak alınımış, Bu, kiloda 
10 kuruş eder. Çok ıbu. Şimdi 1 kuruş iken 10 kuruşa 
çıkıyor. Başka da böyle bir kurum var mı? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yoktur efendim. 

BAŞKAN — Hopa'daki Santral TEK'in midir? 
. MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — O da hidroelektrik
tir efendim. 

MALİYE İBAKANI KAYA ERDEM — Çu-
kurovada büyük ölçüde hidroelektriktir, TEK de 
mdroelektriktir. Bunların içinde fuel-oilin hissesi çok 
azdır, yani üretilen elektrikte. 

BAŞKAN — Hopa'daki termiktir. 
Peki, bu böyle kalsın da sonra düşünürüz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Eğer kalacaksa Sayın 
ıBaşkanım, yerini değiştirelim müsaade ederseniz. Bü
tün kısımlarda önce mükellef, sonra istisna «iadeleri
ni yazıyoruz. Bir zühul olarak, burada önce istisna, 
sonra mükellef yazılmış. Uygun görürseniz ,ewela 
mükellefi müzakere edelim, kanunlaştıralım; ondan 
sonra da istisna maddesini görüşelim. 

BAŞKAN — Tabii, istisnanın mükelleften sonra 
gelmesi lâzım. O halde, şimdi 25 nci maddenin 24 
olarak; 24 ncü maddenin 25 olarak değiştirilmesi ge
rekiyor. 

25 nci madde olarak yanlış yazılmış; 24 ncü mad
de olarak evvela mükellefi okutuyorum. 

Mükellef : 
MADDE 24, — Akaryakıt Tüketim Vergisinin 

mükellefi; bu verginin konusuna giren akaryakıtların 
satnşını yapan rafineri şirketleri ile 'ithalatı gerçekleş
tiren kuruluşlardır. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Şimdi istisna maddesini 25 nci madde olarak oku
tuyorum: 

İstisna : 
MADDE 25. — Türkiye Elektrik Kurumu ve 

Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin elektrik üretimi 
için kullandığı fuel - oil bu vergiden müstesnadır. 

ıBAŞKAN — Akaryakıt mı diyelim ona, fuel - oil 
mi diyelim? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Fuel - oil. 

BAŞKAN — Başkasını kullanmıyor mu? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu amaçla kul
landığı, fuel - oildir. Diğer akaryakıtlar girmesin bu
nun içine. 

BAŞKAN — Mazot kullanan varsa; mazot kul
lanıyorsa?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çok pa
halı olur o. 

IBAŞKAN — Türkiye Elektrik Kurumunun kul
landığı vafsa? Türkiye Elektrik Kurumunun santral-
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larının hepsi acaba fuel - oille mi çalışıyor, hiç, ma
zotla çalışanı yok mu? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Trak
ya bölgesinde var efendim, mazotla çalışan santrallar 
var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim 
bunu, onlar teklif etmişler; eğer olsaydı, söylerlerdi. 

BAŞKAN — «Fuel - oil» mi dediler? 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — «Fuel - oil» de
diler efendim. Biraz evVel buyurduğunuz gibi, başka 
petrol müştakları girerse, kaçma da olabilir. Fuel -
pildir efendim. 

BAŞKAN — Benzini falan da katmaya kalkarlar. 
25 nci madde üzerinde başka-söz almak isteyen?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Tarifesi : 
MADDE 26. — Akaryakıt Tüketim Vergisi, ton 

başına en az 100, en çok 500 lira olarak alınır. 
BAŞKAN — Azıyla, çoğunu kim takdir edecek? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Bakanlar Ku
rulu tespit edecektir. 97 nci maddede gelecektir efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, 1 kuruştan 10 kuruşa çıkar
dık şimdi; evvelce asgari 1, azami ne kadardı?. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — 2 kuruştu efendim. 

BAŞKAN — Bunda bu sefer 100 ila 200 diye
ceğimize, 100 ila. 500 dedik; madem on misli artırdık, 
100 ila 200 dememiz lazımdı. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hükümet ayar
layabilir. Zaman içerisinde bu miktarlar alınmayacak 
kadar düşük 'olabiliyordu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — J0 misli 
artım bugünkü akaryakıt fiyatlarıyla mütenasip mi? 
Fazla mı, yoksa ne seviyede? 

BAŞKAN — Bu 1 kuruş hangi senede idi? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım 1948 idi. 
BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde başka söz al

mak isteyen?.. Yoktur. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Beyan ve ödeme : 
MADDE 27. — Rafineri şirketleri ve ithalatı ger

çekleştiren kuruluşlar bir aylık dönemde yaptıkları 

satışlarını takibeden ayın 20 nci günü akşamına ka
dar merkezlerinin bağlı olduğu Maliye Vergi Dairesi
ne bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı süre 
içiride ödemeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Maliye, vergi 
dairesine», denilmiş maddede, belediyeler alıyordu 
bu vergiyi. Bu konunun açıklanmasında fayda var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
bu kuruluşların bulundukları yere bağlı olarak bu ver
ginin tahsilini gerçekleştirirsek, sadece rafineri şirket
lerinin bulunduğu ya da ithalatı yapan şirketlerin bu
lunduğu yerin belediyesi bu parayı alır. Halbuki amaç, 
bu şekilde, nüfusa bağlı olarak dağıtıp, gelirden, den
geli biçimde istifadelerini sağlamaktır. 

BAŞKAN — Yani, Mersin ve İzmit gibi yalnız 
birkaç vilayet almasın bunu, diğer yerlere de verilsin 
maksadıyla konulmuş. 

27 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin Dağılımı : 
MADDE 28. — Maliye Vergi Daireleri, Akarya

kıt Tüketim Vergilerini tahsilini takip eden bir ay içe
risinde İller Bankasında açılacak hesaba yatırırlar. He
sapta biriken bu meblağ, İller Bankasınca son genel 
nüfus sayımı sonuçlarına göre vergilerin yatırıldığı 
ayı izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar beledi
yelere dağıtılır. 

Belirtilen süreler içerisinde İller Bankası hesabına 
yatırılmayan ve belediyelere gönderilmeyen meblağlar 
% 10 fazlasıyla vergi dairesi müdüründen ve İller 
Bankasından tahsil olunur. 

Vergi dairesi müdürleri ve İller Bankası hakkında 
yukarıdaki fıkra uyarınca yapılacak işlemler bağlı ve
ya ilgili bulundukları bakanlıklarca yürütülür. 

BAŞKAN — Komisyon bunu değiştirerek bazı çok 
kısa sürelerle bağlamış. Bunu, niçin böyle yaptınız? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu vergilerin 
belirli süreler içerisinde belediyeye intikalini sağla* 
maya çalıştık ve bu işle sorumlu kişilere de mehiller 
getirelim dedik; bu amaçla düzenledik. 
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BAŞKAN — Anladım da, bir ay içerisinde yapılı
yor; ötekinde, 15 nci günü akşamına kadar belediye
lere dağıtacak iller Bankası. 15 günün 4 gününü çı
karın, kalır 11 gün. 11 gün içerisinde bütün Türkiye' 
deki belediyelere dağıtma ve hesabını yapma imkânı-, 
nı bulabilir mi? Araya bir de bayram girerse?.. «İş
günü» dememişsiniz? 

Buyurun. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim efen
dim. 

Bu 28 nci maddede yaptığımız düzenleme tama
men % 5'lerin ve % l'lerin dağıtımı ile ilgili düzen
lemeye paraleldir. Maliye vergi daireleri bir ay için
de yatıracaklar, İller Bankası da müteakip 15 gün için
de dağıtacaktır. İller Bankası bu iş için gayet iyi or
ganize olmuş, kendi anahtarları da var, dağıtıveriyor-
lar. 

BAŞKAN — Hemen yapabiliyorlar. 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bundan evvelki 
% 5'ler için yaptığımız düzenleme vergi dairesi mü
dürlerini de sorumlu mu tuttuk? 

(MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Elbette, aynı şe
kilde efendim. 

BAŞKAN — Vergi dairesi müdürü nasıl öder? Ha
yatı Iboyu ödeyemez. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İşlemeyecek bir 
hükmü kanunlaştırmaktan endişe ederim. Eğer işle
meyecekle kanunlaşmasın, eğer işliyorsa kanunlaşsın. 

BAŞKAN — «Vergi dairesi müdürü» diye tasrih 
ettik biz. Müdürü yok da, yardımcısı ona vekâlet edi
yorsa ne olacak? 

«İlgiliden» demek lazım. 
'MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
vekil, asilin bütün sorumluluklarını yüklenmiş durum
dadır, vekâlet, müessesesi suretiyle de tahsil oluna
bilir. 

BAŞKAN — «İlgiliden ve İller Bankasından tah
sil olunur» dedik. Mesela, «İller Bankası müdürün
den» dememişiz, «Bankadan» demişiz, «Bankaya» 
demişiz. Bunda da, «Maliye Bakanlığından tahsil olu
nur» desek?.. O rücu etsin müdüre. Müdür nereden 

I ödeyecek bunu? Taksit, taksit ödeyecek. Yani, ,% 10 
fazlasını müdür nasıl verir? Maliye Bakanlığı bunu 
öder; ama sonradan ona rücu eder, oradan alır, o olur. 
Farzedelim ki, 100 bin lira topladı, yatırmadı, % 10' 
nu ile 110 bin lira; «yok param» dedi; ne yapacak
sınız? 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
vergi dairesi müdürünün üzerindeki sadece % .10 zam, 
cezadır. 

BAŞKAN — Ya büyükse, milyonluk falansa? 
(MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Şöyle arz edeyim 
efendim : Bizim Bakanlıkta Maliye Müşaviri Encü
menimiz var. Malumuâliniz emekli keseneklerini de 
Emekli Sandığına zamanında intikal ettirmezlerse 
saymanlar, onlar da intikal ettirmedikleri emekli ke
seneğini % 10 fazlası ile öderler. Bu normal olarak 

I saymanlara, vergi dairesi müdürlerine, bu tür başka 
kuruluşlara ilişkin işlemleri zamanında yerine getir
meleri için yüklenmiş bir mükellefiyettir ve diğer ka
nunlarımızda da öngörülmüştür. Daha evvel de bu şe-

I kilde yapılmıştır. 
BAŞKAN — Mesele yok. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za

man, «İller Bankası Müdürü» diyelim efendim; niye 
vergi dairesi müdürüne yıkıyoruz bunu? 

'BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İşleyeceğinden 
şüpheliyim. 4 milyar dolarlık petrol ithalatımız var. 
Bu maksatla asgari 1 milyar dolarlığı vergilendirilecek 
desek, ki bunun da hepsi vergilendirilecek 400 milyar 
Türk Liralık vergi tahakkuk edecek bir matrah var. 
«Bunun üzerinden vergi memurlarına ceza ver» der-

[ sen, bunu veremez; vermeyeceklerine göre de, bu iş-
I lemez. Maliye Bakanlığı öder, ona bir şey demeyiz; 

parayı kimden alacağını o bilir. Rahat usul, bu olur. 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye-

I si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Akaryakıt Tıike-
I tim Vergisinden ton başına 100 liralık bir tahsilat 

yaptığımız zaman, 1981 yılı için düşündüğümüz mik-
I tar 1,5 milyar Türk Lirası; 15 milyon ton civarında 

bir tüketim öngörülüyor, 17 milyon ton civarında ih
tiyaç var, buna bağlı olarak 15 milyon ton bir tüke
tim düşünülüyor. 15 milyon ton tüketim için 1,5 mil
yar liralık bir meblağ var. ; 

Vergi dairesi müdürlerinin bu şekilde disipline 
edilmeleri halinde, diyelim bir vergi dairesi müdürü 

I önemli bir meblağla karşı karşıya kaldı; bu gibi du-
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ramlarda, Maliye Bakanlığında Maliye Müşavir En
cümeni diye ayrı bir kuruluşumuz var, bu tür ceza
ların ehvenleştirilmesi ve silinmesi konusunda Muha-
sdbei Umumiye Kanununun kendilerine verdiği yet
kiyi kullanarak zimmetleri terkin ediyorlar; öyle bir 
mekanizmamız da var. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Amaç; belediye
nin zamanında parayı alması, memurun cezalanması 
değil. Zamanında gitmiyorsa bunu fazlasıyla ödeye
cek mekanizma var. Öbür tarafta tiler Bankası, bu
rada da Maliye Bakanlığı olmak gerekir. 

(BAŞKAN — Çünkü şahsa veriseniz bu cezayı, 
itiraz edecek; mahkemeye gidecek, hemen tahsil ede
mezisiniz; mahkeme sonuna kadar bekleyecek. Mah
keme de üç sene, dört sene sürerse, alamazısınız, «Ben 
gönderdim; ama filan yerde takılmış» diyecek. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
son fıkrada, biraz evvel ifade ettiğiniz durumu çözer 
şekilde hükmümüz var. 

BAŞKAN — «Vergi dairesi müdürleri ve İller 
Bankası hakkında yukarıdaki fıkra uyarınca yapıla
cak işlemler bağlı veya ilgili bulundukları bakanlık
larca yürütülür» diyor. Tahsil etme işi onlarca yü
rütülür, ilgili yere % 10'u yine gitmez. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Suitaksir hali 
olup olmadığını değerlendirmek açısından da hüküm 
ifade edecek. 

iMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz, bu konuyu tahmin edi
yorum, iller Bankası ve belediyeler istemiş olacaklar. 

Bundan evvelki birçok mevzuatta da, «Şu, Maliye 
Bakanlığınca tahsil edilir, yatırılır» denildiği zaman, 
'bütün endişeleri şu olmuştur : «Ceza da konulsa, Ha
zine müşkül vaziyette, sıkışık oluyor, parayı belediye
lere intikal ettirmez, bize intikal ettirmez, alamayız. 
iBu tahsil edilen parayı, emanet parayı, bize intika
linde dahi Maliye tutar, kullanır» Bu rahatsızlıktan 
ileri geliyor, isterler ki; tahsilatı yapacak vergi daire-
si müdürünü sorumlu tutulursa korkar, bu parayı za
manında alır, belediyeye intikal ettirir. Diğer uygu
lamalarda; bundan evvel Emlak Vergisi uygulamasın
da da aynı usul vardır ve paralar muntazaman geli
yor; ama «Maliye Bakanlığı ödeyecektir» diye genel 
bir ifade kullanıldı mı, «paraya ihtiyacı vardır, inti
kal ettirmez belediyeye» endişesi ile bu sorumluluğu 
onlar kendileri yönünden faydalı görür; öyle koymuş 
olacaklar zannediyorum. 

BAŞKAN — tşletebilirseniz mesele yok. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — % 5 vergi yatırıl
ması ile ilgili kanun maddesi hangisi idi acaba? 

MUSTAFA GÖRSON (ihtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 2380 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Gelir sayman
larından gereken meblağlar % 10 fazlasıyla tahsil olu
nur» demişiz. 

BAŞKAN — «Gelir saymanlarından»: demişiz ora
da, burada vergi müdürleri. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye-
sj - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Muhasebe mü
dürleri de girdiği için efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

müsaade buyurursanız, biraz evvel temas ettiğimiz 
nokta yine o oluyor. Burada müdür ifadesi, öbür ta
rafta bankanın tümü ifadesi. Bankada da bir sorum
lu koyalım, niye ayırıyoruz bankayı? Bankaya iltimas 
ediyoruz. Orada da bir şahıs olsun. 

BAŞKAN — Bankada sorumlu yok. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bankada 

banka, burada bir müdür, sorumlu. 
BAŞKAN — Acaba müdür mü takip edecek, yok

sa onun emrin'de bazı memurlar var, onlar mı bu işi 
takip edecek? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Münha
sıran müdür takip edecek, yetkili odur efendim. 

'BAŞKAN — Vergi dairesi müdürü, her şey on
dadır?. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
'BAŞKAN — İller Bankasında kimdir sorumlu? 
CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Sorumluluk iki kişidedir Sayın Başkanım. Onun için 
«İller Bankası» diye yazılmıştır. Orada Genel Müdür 
ile muhasebe müdürü müştereken sorumludur, bunu 
helirtmek için «İller Bankası» diye yazılmış. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «İller 
Bankası Müdürü» dersiniz, o sorumluluk iki kişiye 
ait olur. 

BAŞKAN — iller Bankası sorumlularından... Ger
çi banka onu öder; fakat o sorumlulardan da tahsil 
eder onu; başka türlü kapatamaz hesabını. Ama Ma
liye Bakanlığının bu durumu yok; orada vergi dairesi 
müdürü; madem sorumlu odur, siz de onu tekeffül 
ediyorsunuz, % 5'lerde de öyle geçmiş; o zaman me
sele yok. 
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Efendim, 28 nci madde üzerinde başka söz alan 
yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okuyunuz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Vergiler 

1. Haberleşme Vergisi : 
Konu : 
MADDE 29. — Belediye sınırları ve mücavir alan

lar içinde abonelerden Posta Telgraf Telefon işlet
mesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili 
ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) 
Haberleşme Vergisine tabidir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okuyunuz. 
Mükellef : 
ıMADDE 30. — Haberleşme Vergisinin mükellefi, 

telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden 
Posta Telgraf Telefon İdaresidir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okuyunuz. 
'Matrab : 
MADDE 31. — Haberleşme Vergisinin matrahı, 

tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil 
edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okuyunuz. 
Nispet : 
MADDE 32. — Haberleşme Vergisinin nispeti 

yüzde 6'dır. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla 
il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları 
birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretinden vergi 
alınmaz. 

BAŞKAN — Niye onu muafiyetler arasına koy
madınız da, bu nispet içerisine koydunuz? Daha ev-

1 vel'ki bütün vergilerde, «mükellef» dedik, ondan son
ra da, «istisna» dedik. Burada bir istisna var. Yani, 
«% 6*dır, % 3'tür» falan dense kabul edecektim; ama 
«alınmaz» deniliyor. O, istisnaya girmiyor mu? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Balkanım; Hü
kümetten gelen teklifte istisna maddesi olmadığı için, 
ayrı bir madde koymayalım diye bu şekilde düzen
lenmiştir. Buyurduğunuz gibi ayrılabilir, tensip buyu-
rulursa öyle düzenlenebilir. 

BAŞKAN — Kanun tekniği bakımından bir mah
zur var mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır; daha da uygun olur. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yalnız, 
görebildiğim kadar efendim, bu istisna tutulan telefon 
ücretleri değil, onun dışındakiler istisnaya tabi tutu
luyor. 

BAŞKAN — Onlar vergiden istisna tutuluyor; on
dan alınan haberleşme vergisi istisna tutuluyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Haber
leşme Vergisinin de hepsini görmedim, telefon yok 
yalnız; teleks, faksimili ve data ücretleri. Halbuki, bu
rada telefon da var; yani, esas Haberleşme Vergisinin 
konusu telefon da dahil. 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hükümet, telefon 
vergisini getirmişti Sayın Başkanım ve istisnaya da 
tabi tutmamıştı. Tutmadığı için, Komisyon da çalışır
ken, «Mademki Hükümet, Devletin kullandığı tele
fondan belediyelere de vergi alsın dedi; onu hariç bı
rakalım, onun dışında kalanları vergiden muaf tuta
lım» dedi. Yani Hükümetin önerisinde yok. Eğer uy
gun görülürse, telefonu da koyalım; ama belediyelere 
bir gelir sağlar bu, Hükümet bütçeden bir miktar da
ha vermiş olur. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, ben o bakımdan söylemedim. Bu kuruluşları 
tamamen istisna içerisine koyduğumuz takdirde, tele
fon da girer. 

BAŞKAN — «O zaman telefon da girer» diyor
sunuz... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — O ba
kımdan söyledim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onların kurduk
larını iddia ettikleri teleks, faksimili ve data ücretin
den vergi alınmaz diye yazarlar. 

BAŞKAN — Burada da olursa bir şey olmaz. Nis
pet içerisine koymuşlar onu. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM - Kısmi 
istisna Var çünkü. 
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BAŞKAN — Evet, basit bir şey çünkü. Yani faz
la değil, bir tek bu var, başka yok. 

32 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okuyunuz. 
iBeyan ve Ödeme : 
MADDE 33. — Bir ay içinde tahsil edilen tele

fon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden 
Haberleşme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip 
eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildilir ve 
aynı süre içinde tediye edilir. 

'Beyannamelerin şekil ve muhtevası İçişleri ve Ma
liye bakanlıklarınca tayin ve tespit olunur. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde buyurunuz 
Sayın Orgeneral Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
biraz evvel burada «alınmaz» dendi; ama burada tele
fon da konmuş. 

BAŞKAN — O, yalnız katma bütçeli kurumlar
dadır. Haberleşme Vergisi içinde telefon var da, te
lefondan alınıyor, kamu sektöründe yalnız teleks, 
faksimili ve datadan alınmıyor; ama telefondan ve 
diğer kullanan mükelleflerden de alınıyor; yalnız kat
ma bütçeli kurumlar ile, il özel idareleri ve belediye
ler ondan muaf oluyor. 

Peki, bunu ödemezse ne olacak? Öteki tarafta ver
gi dairesi müdürünü mesul tuttuk, İller Bankasını da 
mesul tuttuk, «% 10 fazlasıyla ö'der» dedik; bunda 
bir şey getirmedik. PTT Ödemezse ne olacak? 

Buyurunuz. 
MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye

si - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
şöyle arz edeyim : PTT idaresi, Haberleşme Vergisi
nin mükellefidir. Mükellefiyetine ilişkin ödemeleri za
manında yerine getirmezse, kusur cezası, ağır kusur 
cezası, gerekirse kaçakçılık cezasıyla muhataptır; ama 
Öbür tarafta Maliye vergi dairesi müdürü sadece ver
ginin dağıtımını yapan bir aracı durumundadır, mü
kellef değildir. O bakımdan, ikisi arasında sistem ba
kımından farklılık yaratmak mecburiyeti olmuştur. 

BAŞKAN — Bir ay içinde tahsil ediyor, takip 
eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildiriyor 
ve aynı süre içinde de tediye ediyor, değil mi? Edil
mezse, neden «% 10 fazlasıyla ö'der» demedik? 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üye
si - Maliye Ba'kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
Ödemezse, zaten 6183 sayılı Kanuna göre ilk ay için 
% 10, müteakip aylar için % 2 ödeyecek. 

BAŞKAN — Orada var, peki efendim. 
33 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 nc'ü maddeyi okuyunuz. 
2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : 
Konu : 
MADDE 34. — Belediye sınırları ve mücavir alan

lar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve 
Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okuyunuz. 
ıMükelef ve Sorumlu : 
'MADDE 35. — Elektrik ve HaVagazı tüketenler, 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mü
kelleftirler. 

Elektrik veya havagazı dağıtan kuruluşlar, satış 
bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili 
belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

iMad'deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okuyunuz. 
İstisnalar : 
MADDE 36. — Aşağıda yazılı yerlerde ve şekil

lerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstes
nadır. 

a) Kamu idarelerine ve vakıflara ait hastaneler 
ile düşkünleri koruma müesseselerinde, 

b) Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda bun
ların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pav
yonlarda, 

c) Doğrudan doğruya elektrik veya havagazı üre
ten dağıtım ve istihsal müesseselerinde. 

BAŞKAN — 36 nci maddede, «Düşkünleri Koru
ma Müesseselerinde» dedik; Çocuk Esirgeme Kurumu 
Ve onların açtığı yuvalar var, onları koymadık. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
K'o'misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, kamu1 idlare-
'lerine ve vakıiflara, ait olan hastane ile düşkünleri klo
ruma müesseseleri getirilmişti; bunun dışında olanlar 
düşünülmedi. Ancak, başka, korunacak çocuk yuva
ları gibi yerler de ilave edilebilir, 

©ANKA'N — Çöculk yetiştirme yurtları var. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu, «düş
künler» lafının içinde mi ka'bul edildi aealba onlar da? 

BAŞKAN — Değil, ona girmez. 
KURMAY AUBAY CUMHUR EVOİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Girmiyor. 'Bu belediyelerin 
düşkünler yurtları var, her belediyede yok, bazı bele
diyelerde var. O bölgedeki çok fakir kimsesizleri alıp 
bakıyorlar. 

BAŞKAN — «İyi; ama hastane» dedik; dispanser 
buna girmez. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVOİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Yalnız hastaneler. 

BAŞKAN — Dispanserler var..# 
KURMAY AUBAY CUMİHUR EVOİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Tabii, 'bu çok geniş kapsam
lı. Sağlık ocakları var... 

BAŞKAN — Orada, tosta yatmıyor zannediyo
rum; orada muayene ediliyor; ama dispanserlerde, 
zannediyorum hasta da kabul ediliyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Sağlık 
müesseseleri» demek fazım. 

•BAŞKAN — >«Kamu idarelerine ve vakıflara ait 
hastaneler ile sağlık müesseseleri» 'demek lazım; ama, 
«sağlık müesseseleri» dersek... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Öteki 
hastaneler de girer.) 

BAŞKAN — Kamu idarelerine ve vakıflara ait 
'hastane, dispanserler ile düşkünler, çocuk yetiştirme 
yurtları, yahut çocuk 'bakını yuvaları falan gibi... On
ları da koymak lazım. 

Bunu daha geniş düşündünüz mü? Düşkünleri 
koyduk, onunla paralel olarak, o gibi müesseseler ola
bilir. 

MUSTAFA GÖRSON (İhtisas Komisyonu Üyesi 
- Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Bu istisnalar, bizim 
normal elektrik üretimi ile ilgili olan Gider Vergileri 
Kanundaki istisnaya paralel olarak hazırlandı. Ora
da istisna tanınan kurumlara, Komisyonda görüşme
ler sırasında bu IBeledüye Gelirleri Kanununda da, 
orada tanınmış olan istisnanın paraleli olarak tanınma
sı düşünüldü ve ona göre düzenlendi; ama ifade et
tiğiniz gibi, buna benzer kuruluşlar açısından da me
seleye adalet açısından yaklaşılabilir ve mesele o yö
nüyle çözülebilir. 

'BAŞKAN — Efendim, var tabii, bunları araştır
mak lazım. Mesela, milletlerarası panayırı, sergiyi, 
fuarı muaf tutuyoruz da,, çocuk yetiştirme yurdu, ço
cuk bakımevleri dispanserleri v.s.'yi buradan çıkarıyo-
ruz. 

Zaten üç maddeyi Komisyona iade etmiştik. Sağ
lık Bakanlığı ile temas ederek, buna benzer bazı sağ
lık kuruluşları olur, aklımıza gelmeyen yerler olabilir, 
onları da düşünerek bu maddeyi bir dalha gözden ge
çirmesi için 'ben 36 ncı maddenin Komisyona iadesini 
teklif ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3'7 nei maddeyi okuyunuz. 
Matrah : 
MADDE 37. — Verginin matrahı, tüketilen elekt

rik ve havagazının satış bedelidir. Matralha gider ver
gileri dabjil edilmez. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

38 nci maddeyi okuyunuz : 
Nispet : 
MADDE 38. — Elektrik ve Havagazı Tüketirn 

Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır. 
a) İmal, istihsal, kamu taşıma, yükleme, boşalt

ma, telli, telsiz, telgraf ve telefon müesseseleri işlerin 
de tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 
2,5, 

b) (a) 'bendi dışında kalan işlerde ve yerlerde tü
ketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5, 

c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5, 
•BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde Komisyonun 

bir izahatı var mı? Bu nispetleri neye göre tespit et
tiler? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Hükümet tek
lifinde Elektrik ve Hajvagazı Vergisi satış bedeli' üze
rinden '% 10 olarak getirilmişti. ıBiz bunu iki kademe
li düşündük. Birincisinde, sanayi Ve kajmu hizmeti gö
ren PTT'ye bunu % 2,5 nispeti uyguladık. Bunun dı
şında kalan bütün diğer işyerleri ve konutlarda % 5 
'olarak düzenlendi, k'i sanayie eğer biz bunu % 5 ola
rak uygularsak, diğer fiyatların yükselmesine tesir 
edecektir. Bu amaçla, nispeti, yükleme boşaltma dahil, 
küçük tuttuk. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi «a» fıkrasını okuyalım. «İmal», 

anladım; «İstihsal»!?... 
MUİHAİBERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — «Kamu taşıma ve yükleme, bo
şaltma, limanlar» Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — «Kamu taşılma, yükleme, boşaltma, 
telli, telsiz telgraf ve telefon müesseseleri işlerinde 
tüketilen elektriğin satış bedeli...» 
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Nasıl oluyor bu? Telefonun elektrik tüketimi ne
reden belli olacak?. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Başkanım, PTT'nin geniş, çok 
miktarda röleleri var; bunların 'hepsi elektrikle çalışı
yor. Şimdi elektrik fiyatları da a,rttı, 7,5 lira civarın
da. °/c 5 dersek bunu... 

BAŞKAN — Hayır, 'hayır. Şimdi Telefon Genel 
'Müdürlüğü var burada, orada santraller falan var. 
Oradaki, o binadaki elektrikten şimdi '•% 2,5 mu ala
cağız, yoksa trafoları mı kastediyorsunuz? 

'MUHABERE' YARİBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Bütün hepsini efendim. Bütün 
santrallerinden, rölelerinden.. .• 

BAŞKAN — Onun halttı ayrı değildir ki. Bir tane 
'saat vardır, hepsine verir o. Nasıl ayırt edecek tele
fona gideni? Telgrafı, 'telsizi... 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — PTT tesislerine verilen, bu ya
rarda kullanılanın hepsi aynı % 2,5 olacak Sayın Baş
kanım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şİm'di buradaki 
postanede kullanılan telefon için ayrı bir saat mi koy
duk?. 

'BAŞKAN — Koyamazsın, mümkün değil. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — DSÎ, YSE telsiz 
kullanıyor. Bunların kullandığı yere ayrı saat mı ta
kılacak? 

MUHABERE YARİBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Buradaki, 'genellikle role mer
kezleri ve istasyonları, olarak düşünüldü. 

BAŞKAN — Röle merkezlerinde cereyanı kendisi 
istihsal eder zaten. Oraya kadar elektrik nereden gi
diyor? Pek ender olanlarında, yakınlarından geçiyor
sa oradan almıştır; yoksa kendisi istihsal eder. 

/MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas: 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, Türkiye'de 
PTT'nin 3 radyolingi va,r : Kuzey radyoling, güney 
radyoling ve orta radyoling. Bunların hepsinde elek
trik var; tamamen TEİK'ten alıyor elektriği ve akım 
şebekeleri, yüksek teVettür hattı ona göre yapılıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ER'SÎN — Bunları 
kullanan müesseselerden alınacak kastı var herlhallde. 

BAŞKAN — 'işte, müessese onları verirken, elekt
rik saati üzerinden verecek; ayıramazsın onu. Karışık 
bir şey bu. 

Yükleme, boşaltmadan kastınız nedir? 

/MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
'Komisyonu Üyesi) — Limanlar Sayın Bajşkanun. Li
manlardaki vinçlerin çalışması için harcanan elektrik. 

BAŞKAN — Elektrik kullanmıyorsa? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — Elektrik kullanmıyorsa Başka
nım, buna dahil değil. Ancak... 

BA$KAN — Ama «Eorklift» deniyor, lifler var. 
MUHABERE YARİBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, transit taşı
macılığı konusunda fiyatların ucuzlatılması yönünden 
ve teşviki amacıyla düşündük. 

BAŞKAN — Efendim, bir vergi kanunu kolay ol
malı. Hükümet, «c/0 10» demiş; biz onu «<% 8, % 5» 
diyelim, hepsi aynı olsun. Ondan başka, bundan başka 
falan, bunun altından kalkılmaz, 

'Bizde de Avrupa'da olduğu gibi, bir eve giren 
elektrik; sanayi elektriği ayrı, aydınlatma; ayrı hat ol
sa, dediğiniz doğru; ama Türkiye'de öyle değil1; bir tek 
girer, sanayi de, çamaşır makinesi, buzdolabı v.s. de 
oradan elektrik sarf eder, aydınlatma da oradan sarf 
eder. 

Gelelim PTT binasına : Bütün odalar ve bürolar 
da o saatten alır elektriği, santraldeki makineler de 
oradan alır. Niye o bürodalkilere % 2,5 üzerinden 
versin? PTT idaresinin genel müdürlüğündeki odalar
da çalışan kişilerle, başka bir bakanlıkta çalışan ki
şiler arasında ne fark var? Mesela Ulaştırma Bakan
lığı % 5 üzerinden verecek, PTT % 2,5 üzerinden ve
recek. Ne sağl'ar o PTT idaresine. Hiçbir şey sağlamaz. 

«îmai, istihsal, kamu taşıma» vesaire; bunları da 
ayırmak meseledir. 

Bunun o zaman nispetini düşürelim. Elektrik ve 
'Havagazı Vergisi, Hükümetin teklif ettiği gibi; «satış 
bedeli üzerinden % 10» demiş; «% 5:» diyelim hepsi
ne, hepsi % 5 olsun gitsin. Ayıramazsınız bunu ve 
öyle bir şey gelir ki karşımıza; «Bunu neye yapmadlı-
nız?» «Hakikaten, onu da % 2,5 yapmak lazımdı!» de
nir. Hepsini müsavi yaparsınız, mesele kataaz. 

Onun için bu maddenin de Komisvona iade edil
mesini teklif edeceğim. 

38 nci maddenin Komisyona iadesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

39 ncu maddeyi okuyunuz. 
Beyan ve ödeme : 
MADDE 39. — Elektrik ve havagazını dağıtan 

kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini taki-
beden ayın 20 nci günü akşaimına kadar belediyeye 



M. G. Konseyi B : 53 13 . 5 . 1981 O : 3 

bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede 
ödemeye mecburdurlar. Elektrik ve havagazı işleri (büt
çesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden müs
tesnadır. 

BAŞKAN — 39 neu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?... Yoktur. 

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

40 ncı maddeyi okutuyorum : 
3. Yangın Sigortası Vergisi : 
Konu : 

MADDE 40. — Belediye sınırları ve mücavir 
alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için 
yapılan yangın sigortaları dolayısıyla, alınan primler; 
Yangın Sigortası Vergisine talbidir. 

'BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?. 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Prim» kelimesi 
yeterli oluyor mu acaba? Çünkü sigortacılığın terim
lerini bilmiyoruz. 

MUSTAFA GÖRSON (thtisas Komisyonu Üyesi 
- Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Halihazırda yan
gından korunma masraflarına sigorta kumpanyaları
nın iştirak payı adı altından yürürlükte bulunan 5237 
sayılı Kanundaki İbare de aynı şekildedir : «Şirket
lerin aldıkları primler üzerinden % 10 nispetinde yan
gın söndürme masraflarına iştirak payı alırlar» di
yorlar. Belli bir uygulaması da vardır efendim. 

iBAŞKAN — Evet, 
'40 ncı madde üzerinde başka slöz atmak isteyen?... 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 nci maddeyi okuyunuz. 

IMükelef : 
MADDE 41. — Yangın Sigortası Vergisini, sigor

ta şirketleri ödemekle mükelleftir. 
BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci miaddeyi okutuyorum : 
iMaıtrah : 
MADDE 42. — Yangın Sigortası Vergisinin mat

rahı, yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla 
alman primlerin tutarıdır. 

Sigorta şirketleri vergilendirme dönemi içhvh iptal 
edilen yangın sigorta muamelelerine ait primleri, ipta
lin vuku'bulduğu döneme ait matrahtan indirebilirler. 

BA$KAN — 42 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Ydktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I :meyenler... Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okuyunuz. 
Nispet : 
MADDE 43. — Yangın Sigortası Vergisinin nis

peti yüzde 10'dur. 
'BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
44 ncü maddeyi okuyunuz. 
IBeyan ve ödeme : 
MADDE 44. — Mükellefler bir ay içindeki ver

giye tabi muamelelerini ertesi ayın 20 nci günü ak
şamına kadar 'bağlı bulundukları belediyeye bir be
yanname ile bildirmeye ve 'hesaplanan vergiyi aynı 
sürede ödemeye mecburdurlar. 

Beyannamelerin şek'il ve muhtevası Maliye ve Ti
caret bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri Ba
kanlığınca tayin ve tespit olunur. 

BAŞKAN — Efendim, bu ödeme günleri deği
şik; bazısırida 1 ay, bazısında 15 'gün, bazısında 20 
gün. Bunu niye böyle yaptık acalba? 'Mesela bunda 
20 gün, ötekinde 1 aydı. Mükellefler 1 ay içindeki 
vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20 nci günü 
akşamına kadar tamamladı. Halbuki, İller Bankasın
da »buna 15 gün tanıdık. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Müsaa
de eder misiniz efendim? 

Burada İller Bankası ayrı bir dağıtım yapacak. 
IBu gibi mükelleflerin stopaj olarak kestikleri parala
rı ertesi ayın 20'sine kadar yatırma mükellefiyetleri 
vardı. 

BAŞKAN — Evvelce de böyle miydi, 20'sine ka
dar mıydı? 

CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Hüküm yoktu efendim. 

İBAŞKAN — Hiç yoktu. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Umumi

yetle 'bunu yatıranlar sigorta şirketleri. Mükellef si
gorta şirketleri zaten ayın 20'sine kadar vergisini ya
tırmak zorundaydı. Bu alışkanlıkla gelmiş olan bir 
tabirdir. 

IBA'ŞKAN — Evet. 
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44 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
efendim?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediümişitir. 

Vakit geciktiğinden, bila'hara tespit edülecdc gün 
ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 18.15 

\>m<i 
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Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇESİ 
1, CÜMş: 

BMndliği glilbi, mili sınarlar üçünde yaşayan fertlerin genel mahiyetteki! müşlterek ihtiyaçları Devlet tarafın
dan, şehir ve kasabaların özellik arz eden mahalli hizmetleri de mahalli idareler tarafından karşılanmaktadır. 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkeziyet ve ademi merkeziyet prensiplerinin ülkelerde zaman za
man takip ettiği gelişme «Mahalli İdareler ve Mali Tevzin» kavramlarını sürekli ön plana çıkarmıştır. 

Şehirleşme ve hu hareketin ortaya çıkarmış olduğu çeşitli sosyal ve ekonomik problemler, mahalli hizmet
leri Ve bu hizmetlerin finansmanını eski devirlerle kıyaslanmayacak derecede genişletmiştir. 

Gerçekten, 'bir yandan şehirleşme hareketinin genişlemesi ve şehirlerde yaşayan nüfusun hızla artması, di
ğer yandan şehir halkının sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının artması ve nihayet şehirlerin asrımızın 
icaplarına göre yeniden düzenlenmesi ve imarı, şehirlerle ilgili giderlerin geniş ölçülerde artması sonucunu 
vermiştir. 

Bu gider artışı, ekonomik, sosyal ve teknik gelişmenin bir tezahürü olduğu kadar, halkın ve idarenin olay
lara yaklaşım ve davranışlarındaki gelişmenin de sonucudur. 

Önemi bu şekilde artan ve fakat eski şartlara ve sistemlere göre kurulmuş bulunan Mahalli İdare Maliyesi 
sistemlerinin, çağın gerektirdiği hizmetleri görebilecek şekilde bir reforma tabi tutulması bir zaruret olmuştur, 

ıBu bakımdan ülkemizdeki Mahalli İdareler Maliyesi konusunun özellikle gelir yönünden köklü bir reforma 
talbi tutulması kaçınılmaz bir İhtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mahalli İdareler Maliyesinin gelir yönünden incelenebilmesi için bu konuda yabancı ülkelerin geçirmiş 
olduğu safhaları kısaca özetlemek yararlı olacaktır. 

Mahalli İdarelerin büyüyüp serpildiği Batı Ülkelerinin mahalli vergicilikleri üç ayrı tipe irca edilerek ince
lenebiliri 

A) «Tek vergiye Minat eden mahalli vergi sistemi, 
B) Reel Vergiler (Bina, Arazi ve İşletme Vergileri) üzerine kurulmuş olan mahalli vergi sistemi, 
C) Reel Vergiler Yanında Muamele Vergilerine Dayanan Mahalli Vergi Sistemli : 
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Mahalli vergicilikte «Tek vergi» esasını bilfiil gerçekleştirmiş olan Devlet İngiltere'dir. Filhakika bu ûev-

letin karışık, teferruatlı ve sistemsiz halde bulunan mahalli idare vergileri Birinci Dünya Savaşını müteakip, 
yapılan köklü reform neticesinde «General Rate» denilen tek vergiye irca edilmek suretiyle en basit ve açık 
bir şekle getirilmişlerdir. General Rate'in yanında sadece kanalizasyon giderleri gibi 'bazı giderler karşılığında 
alı'nan harç mahiyetinde 'bir kaç mükellefiyet muhafaza edilmiştir. 

General Rate, kullanılmağa elverişli gayrimenkullerin (Emlakin)' kira değeri üzerine konulan bir vergidir. 
Kira değerlerinin takdiri işi îç Gelirler İdaresine bağlanmak suretiyle mezkezileştirilmiştir. 

Verginin mükellefi, prensip itibariyle, gayrimenkulu işgal eden kimse veya gayrimenkul kiraya verilmiş ise 
kiracıdır. 

Verginin 'nispeti her mahalli idarenin matrah ve bütçe durumuna göre her yıl tespit edilir. Ziraate tahsis 
edilen arazi ve binalar vergiden müstesnadır. Sınai tesisler maden işletmeleri ve ulaştırma hizmetleri ile ilgili 
gayrimenkuller, kısmen muaflıktan faydalanmaktadır. 

Yukarıda temas olunan köklü Mahalli İdareler Maliyesi reformu ile tek vergiye gidilmesi ve tarım saha
sının bu vergi dışında 'bırakılması, Gelir Vergisinin zirai kazançları da tamamen kavrayacak şekilde şümullü 
bulunmasından ileri gelmektedir. 

İngiltere'de mahalli vergilerin Devlet Vergileri tutarına oranı 1913 yılında yüzde 45 raddelerinde iken 
1938'de yüzde 24'e ve 1955'de yüzde 9'a düşmüştür. 

Mahalli vergi varidatımda bu duraklama ve azalışın sebebi* bir yandan tek vergi tatbikatından, öbür yan
dan da verginin istinat ettiği kira değerindeki artışın reel fiyat artışlarına kıyasla cüzi ve sınırlı kalmış ol
masından ileri gelmiştir. 

Mahalli idareler ( varidatının yetersiz bir hale gelmiş olması, Devlet bütçesinden bu idarelere geniş ölçüde 
sübvansiyonlar yapılmasına yol açmıştır. 

Almanya'da 1893'de «Haquel» tarafından Prusya Komünal Vergilerinin ıslahı ile başlayan hareket. 1956'da 
«Realsteyerreform» şeklinde bütün memlekete şamil genel ve köklü bir reform mahiyetini almıştır. Diğer Av
rupa Devletleri üzerinde etkisini göstermekten geri kalmamış olan bu reform ile, Reel vergiler denilen gayri 
şahsi mahiyetteki iki vergi (Arazi ve Bina Vergisi ile İşletme Vergisi) yeniden organize edilerek belediyelere 
tahsis olunmuş, böylece belediyeler, büyük devlet vergilerö derecesinde değilse de, verimliliği onlara yakın 
fiskal kaynaklarla teçhiz edilmişlerdir. 

Bahis konusu iki verginin hâsılatının, Devlet vergilerinin yekûn hâsılatına oranı yüzde 17 oranındadır. Bir 
yandan bu vergiler, öbür yandan da hizmetlerin ve dolayısıyla giderlerin ayrılması hususunda uygulanan 
Olumlu ve realist usuller sayesinde, Almanya'da Belediye Maliyesinin açıklarını kapamak üzere, Devletin geniş 
yardımlarına ihtiyaç kalmamıştır. 

Burada şu noktaya da işaret edelim ki, Alman belediyelerinde bahis konusu edilen iki büyük vergi ya
nında, eskiden kalma birtakım küçük vergilerin ve müteferrik harçların uygulanmasına devam edilmektedir. 

Mahalli vergicilikte, reel vergilerim yanımda Muamele Vergisini uygulayan Devletlere Misal olarak 
Amerika, Bürleşük Devletlerimi gösterebiliriz. 

Amerika Birleşjik Devrederimde esas mfalhalii vergi «Propertytax» demillen tarihli Servet Vergıislildlir. An
cak zamıanlla bu vergi global servet bedelinden almam, asli kararterimıi kaıybetaıfiş ve Allmamıya'dakli gıibi gay
rimenkuller üzerime konulan bir Emlak Vergisi (Arazi ve Bina Vergisi) mıalhiyet ve şeklini almıştır. 

Diğer taraftan propeırt tax'ım ranıdirmamı, belediyelerin artan ihtiyaçlarımı karşılayacak bir gölşrne göster
mediği cihetle, bu vergi ile kapanmayan giderlerim, Mahalli Satış Vergileri «Sale Taxos» ye devletlin süb
vansiyonları ile k'arşılamıma&ı yollarıma gidilmiştir. 

2. Bugünkü Belediye Gelir Sistemimiz : 
Bugünkü Belediye Gelirleri Sistemimiz esas (itibariyle, Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Kanunuma 

istinat etınlektedir. 
Bunların dışında 'belediyelerin iktisadi (işletmelerine müteallik kanunlarla, diğer gelir kaynaklarımı bele

diyelere tahsis eden yirmi kadar ikanum, sistemi tamamlamıaktadır. 
Belediye Kanunu ile tahsilime selâhliyet verilen gelirlerin çeşidi 15'e Belediye Gelirleri Kanununa istinaden 

tahsil edilen gelirlerin yekûnu ise; 44'e baliğ olmaktadır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 
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Bu suretle belediyelerin vergi, resim, harç, ücret, pay ve diğer adlarla tahsil ettikleri çeşitler 80 kalem 
kadardır. 

Bugünkü belediye gelir sistemimizin tenkidini, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer müteferrik kanunlar
la tanzim edilmiş gelirler çerçevesi içinde olmak üze re iki bölümde yapmak mümkündür. 

Belediye Gelirleri Kanunumuzun tenkidi, aşağıdaki noktalar etrafında toplanabilir. 

Belediye Gelirleri Kanunu, tanzim tarzı ve kuruluş (itibariyle, ilmi ve melodik bir tertip ve tasniften mah
rum, dağınık, gelir getirme kalhiJliyeti zayıf birtakım vergi, resim ve harçların 'irtibatsız sekilide bir anaya 
getMImesinden ibaret bir Kanundur. 

Metod vuzuhsuzluğuna çeşitli misaller verebiliniz. Mesela Kanunun II nci Bölümü «işletme Gelirlerinden 
Belediye Paylarr»'na taıhslis edilmiştir, işletme gelirlerinden pay mefhumu, işletmenin idaresinde, işletmeye 
iştirak veya tanınan imtiyazlardan temdin edilen maili menfaatleri ifade eder. Halbuki bu bölümde bu kabil 
menfaatler yerine tipik birtakım Gider Vergileri, harçlar ve ücretler yer almıştır. 

Kanunun yapısında, bölüm tasnifi bakımından mevcut olan vuzuhsuzluğun yanında, bölümlerin muhtevi
yatında da bir insicamsızlık göze çarpmaktadır Birinci bölüm hariç, diğerlerinde, birbirleriyle hiç ü'giisi bu-
luınmayan birtakım gelirler aym gruplar içinde sıkıştırılmışlardır. Mesela,, Elektrik, Havagazı, Nakliyat Ver
gileri glibi, önemli birtakım Gider Vergilerinin yer aldikları II nci Bölümün içinde Temizleniş ve Aydınlat
ma Resmi, Hayvan Kesıim Ücretli, Eıt Taşıma Ücreti gösterilmiştir. 

Belediye Gelirleri Kanununun kuruluş itibariyle yegâne müspet tarafı, bütün belediye gelirlerini derle
yen bir «Mali Kod» manzarası arz etmesidir. Halbuki ıbu kodifikasyon da eksfiık kalmıştır. Filhakika, bugün
kü haliyle, Belediye Gelir Sistemimiz, bahis konusu kanundan başka ayrı ayrı 20'ye yakın Kanun lile ilıgdi 
bulunmaktadır 

Belediye Gelirleri Kanunu, imali terminoloji bakımından da tam bir vuzuhsuzluk ve karışıiklık içerisin
dedir. Kanunda pay, iştirak, vergi, resim, harç ve ücret mefhumları, ilmi bir mıosnede dayanmaksızın gelişi 
güzel kullanılmış, tamamen birbirine karıştırılmıştır. 

Mesela, az evvel işaret edilen ve «İşletme Gelirlerinden Belediye Payları» adını taşıyan II nci Bölüm
de, sarf edilen elektriğin kilovat saati, haıvagazının metreküpü, nakliyatta bilet bedeli üzerinden alınan ve bü
tün unsurları ve şartlariyle tipik birer Gider Vergisi olan mükellefiyetlere «Pay» denlilmıiş, ayrıca Aydın
latma Resmi, Hayvan Kesim Ücreti, Et Tasama Ücreti gibi harçlar Ve ücretler de aynı bölümde göstorilmliş-
tir. 

Şimdiki Belediye Gelirleri Sistemimizin tenkit edilecek cihetlerinden birisi de, 'bu sisteme dahlil bulunan 
vergi ve harçların çokluğu ve dağınıklığıdır. 

Belediye Gelirleri Kanununda, 6 bölüme serpiştirilmiş olan çeşitli vergi ve harçların miktarı, 1 nciı bölüm
deki, sübvansiyon mahiyetindeki paylar hariç 38, bu paylarla birlikte 44'dlür. 

Modern belediye vergiciliğinde, fisıkal gelir nevilerinün tahdidi yolundalkli gelişmıe ve eğilim gözıönüne 
alındığı zaman, bizlim Belediye Gelir Sistemlimizin, bu bakımdan da geri olduğunu kabul etmek lıazım 
gelir, ingiltere'de tek vergiye müncer olan gelişme, bu eğilimin en ileri bir örneğini teşkil eder. 

Belediye Gelir Sistemimize dahil olan ve adetleri bir hayli fazla bulunan vergi ve harçlar, 'belediyeleri
mize arzu edilen geliri temin etmekten de mahrum kal mışlardır. Belediye vergilerimizin pek çoğu, Orta Çağ 
fiiskaiitesinin kalıntısı ve bugünün mali sistemlerinde yeri olmayan küçük ve kısır birtakım «Vergici/kler»' 
den, diğer bir kısmı da donmuş ve veritm kaibiliyötiııi kaybetmiş bazı mükellefiyetlerden oluşmaktadır. 

Bugünkü Belediye Gelir Sistemimiz, kısmen harçlarla karışık düşük randımanlı, donmuş ve hayat haifckını 
kaybetmiş olan mükellefiyetler bir yana bırakılırsa, esas itibariyle birtakımı vasıtalı vergilere (Gider Vergi
lerine) istinat etmektedir. 

Halbuki Batı Devletlerinin hiç birinde münhasıran vasıtalı vergilere istinat eden bir belediye gelir sistemi 
müşahade olunamaz. Bu memleketlerde daha önce temas edildiği üzere mahalli gelir sistemleri, bizim bele
diye gelir sistemimizin tamamen aksine olarak, esas itibariyle mahdut sayıda ve büyük randımanlı bir veya 
bir kaç reel vergiye istinat etmekte ve tali mahiyette bazı vasıtalı vergilerle tamamlanmaktadır. 

Milli Güvenlik Konseyi 15. Sayısı : 152) 
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3. Tasarının öngördüğü Belediye Gelirleri Sistemi : 

A) Belediye Gelir Sistemli Reformunun Anafaatlan : 
Buraya kadar yapılan açıklamalarla Türkiye'de belediye gelir sisteminin ne derece yetersiz ve vuzuhsuz 

bir halde olduğuna kısaca işaret edilmiş bulunulmaktadır. 
Belediye gelir sistemimizi bu durumdan kurtarmak ve belediyeleri kendilerine mevdu kamu hizmetlerini 

gerektiği gibi ifa edecek bir seviyeye yükseltmek için belediye gelir sisteminin yeni baştan tesis edilmesi 
zaruri görülmüştür. 

B) Yeni Bir Belediye Vergi Kanununun Hazırlanması : 
Belediyeler maliyesinin düzenlenmesinde belediye vergileri sisteminin istinat edeceği esasların seçilmesi 

ve tespiti meselesi büyük önem arz eder. Daha önce temas edildiği üzere modern belediye vergi sistemi 
oturtulacağı temeller bakımından üç istikamette gelişmektedir. 

1., Tek vergi sistemi, 
2, Reel vergi sistemi, 
3̂  Reel vergilerle mahalli muamele vergisine dayanan sistem. 
Gerçekleştirilmek istenen düzenlemede ülkemizin şartları bakımından Türk belediye vergiciliği için en 

uygun sistemin «Reel Vergiler ile Mahalli Gider Vergileri» karışımı olduğu sonucuna varılmıştır. Yine mem
leketimizin gerçekleri bakımından bu sistemin asgariye indirilmiş ve basitleştirilmiş bir harçlar manzumesi ve 
bazı harcamalara katılma payları ile tamamlanması gerekli görülmüştür. 

Yapılan düzenlemede, belediye maliyesi vergiler, harçlar ve harcamalara katılma payları olmak üzere 
üç anatemele istinat ettirilmiştir. Vergiler kendi içinde îşyeri ve Meslek Vergisi, ilan ve Reklam Vergisi, eğ
lence vergisi, akaryakıt tüketim vergisi ve muhtelif gider vergileri olmak üzere kategorilere ayrılmıştır. 

Harçlara gelince, halen resim, harç, iştirak payı gibi çeşitli adlar altında uygulanmakta olan dağınık bir 
takım mükellefiyetler, temel yaklaşımın ışığı altında incelemeye tabi tutularak fiskal ve vergileme tekniği 
bakımından muhafazasına artık imkân görülemeyenler ayıklanmış, geriye kalanlar bir harç sistemi içinde 
kodifiye edilmişlerdir. Harçlar kısmında düzenlenen mükellefiyetler, temizleme ve aydınlatma harcı, işgal 
harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, kaynak suları harcı, tellallık harcı. Hayvan muayene ve kesim 
harcı, ölçü ve tartı aletleri harcı ve çeşitli harçlar olmak üzere sekiz kısımda toplanmıştır. 

Mali mükellefiyetler içerisinde harcamalara katılma payları ayrı bir bölüm altında yol harcamalarına ka
tılma, kanalizasyon harcamalarına katılma, su tesisleri harcamalarına katılma payları olmak üzere üç mükel
lefiyete inhisar ettirilmiştir.! 

Belediye gelir sistemini tamamlayacak olan ücretler, işletme ve emlak gelirleri bu kanunun kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Bunların belediye kanununun çerçevesinde yürütülmesine devam olunacaktır. 

Belediye gelirleri sistemi dışına çıkarılarak tamamen kaldırılmaları uygun bulunan Değerlenme Resmi, 
kiralamalara ait sözleşme resmi, süs köpekleri resmi, tente, siper ve saçak resmi gibi resimler arasında şüphesiz 
en önemli yeri vergiciliğimizde şerefiye adıyla da tanınan değerlenme resmi teşkil etmektedir. 

Değerlenme resmi eskiden beri kendisine verilmek istenen ehemmiyeti asla ihraz edememiş, mahdut ve
rimli hatta verimsiz, arızi ve tali bir mükellefiyet halinde kalmıştır, 

Değerlenme resmi, bir çok Batı memleketlerinde ya hiç tatbik edilmemiş, yahut da tecrübe edildiği 
bazı memleketlerde kısa zamanda terk edilmiştir, ilk nazarda bir kısım amme hizmetleri dolayısıyla husule 
gelen bazı değer artışlarını vergilendirmeyi istihdaf eden bir mükellefiyet olarak pratik ve cazip bir görünüş 
arz eden değerlenme resmi, imar faaliyetleri dolayısıyla artış kaydeden bütün değerleri kavrayamaması, de
ğer artışlarının tespit ve tayininin gayet müşkül olması ve hatta bir «liction» dan ibaret bulunması ve değer ar
tışı mükellefiyetine alınacak konuların çok defa arızi ve tesadüfi olarak kavranması dolayısıyla adaletsiz 
ve verimsiz bir mükellefiyet olmaktan kurtulamamıştır. 

Değer artışı vergisinin, vergileme tekniği ve takdir ve tahmin mekanizması dolayısıyla çok zaman mü
kellefleri ağır bir tazyik altında bıraktığı müşahade olunmuştur. 

Bu kadar mahdut bir vergilendirme sahasını, kavrayan mahalli vergicilikte bu kadar ince ve komplike bir 
mekanizmanın uygulanması yoluna gidilmesi izahı çok zor bir yaklaşımıdır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 
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Bunlara ilaveten gayrimenkullerin kazandığı değer artışlarının vergi sistemimize 1970 yılında gayrimen
kul kıymet artışı vergisi yoluyla ithal edildiği gözönüne alınırsa, değerlenme resminin belediye gelir sistemine 
dahil edilmemesindeki isabet daha iyi anlaşılmış olur. 

4. Vergi Tatbikatı : 
Belediye gelirleri düzenlemesine girişilirken, belediyelere ait vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilat yönün

den bu teşkilatlara bağlı vergi dairelerince yürütülmesi, sistemin zaruri bir icabı olarak görülmüştür. 
Yeni fiskal sistemin düşünülen ve tasarıda yer alan şekilde kurulması, bu sistemi teşkil eden başlıca mükel

lefiyetlerle ilgili tarh ve tahakkuk işlemlerinin beldeyi iyi tanıyan bir teşkilata tevdi edilmesiyle mümkün 
olabilirdi ki, bu sorunun belediyeler bünyesindeki tahakkuk ve tahsilat şefliklerinin vergi dairesi olarak teş
kili suretiyle çözümlenebileceği düşünülmüştür. 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUN TASARISI 
MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ KISIM 

Belediye Yergileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İşyeri ve Meslek Vergisi 

Belediye gelirleri kanun tasarısı dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım vergilere, ikinci kısım harçlara, 
üçüncü kısım Harcamalara Katılma Paylarına, dördüncü kısım ise Çeşitü Hükümlere ayrılmıştır. 

Belediye Vergileri içinde ilk planda yer alan vergi «İşyeri ve Meslek Vergisi» dir ki, mahiyet itibariyle 
en yeni ve gelir yönü en yüksek vergi türüdür. 

Bu vergiye ilişkin madde gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir : 

Madde 1. — Tasarının bu maddesi İşyeri ve Meslek Vergisinin konusunu ve mükellefini belli etmektedir. 
Maddeye göre belediye sınırları ve mücavir alan içinde ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulunmak, İşyeri 
ve Meslek Vergisine tabi kılınmıştır. 

İşyeri ve Meslek Vergisini belediye sınırları ve mücavir alan içinde sabit bir işyerinde ticari, sınai veya 
mesleki faaliyette bulunan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle yükümlüdürler.. 

İşyeri ve Meslek Vergisi sabit bir işyerine bağlandığı için gezici esnafı kapsamına almamıştır. Bu husus 
gezici surette mesleki faaliyette bulunmayı teşvik ve himaye maksadından çok, ülke gerçeklerine dayanan 
bir zaruretten doğmuştur. 

Madde 2. — Tasarının ikinci maddesi İşyeri ve Meslek vergisinden muaf tutulan gerçek ve tüzelkişileri 
belirlemektedir. Maddeye göre, Gelir Vergisinden muaf esnaf ile Kurumlar Vergisinden muaf kurumlar İş
yeri ve Meslek Vergisinden de muaf tutulacaklardır. 

Madde 3. — Bu madde ile İşyeri ve Meslek Vergisinin tarifeleri belirlenmektedir. Verginin tarifesi Ver
gi Usul Kanununda belirlenen defter tutma sistemlerine dayandırılmıştır. Birinci tarife, beş kategoriye ayrı
lan belediyelerin gruplarına göre birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, serbest meslek erbabının ödemeleri gere
ken İşyeri ve Meslek Vergisinin en az ve en çok hadlerini göstermektedir. İki sayılı tarife ise, bir sayılı tari
fe dışında kalan işyeri sahiplerinin vergilerini belirlemektedir. Tarifelerde doğrudan doğruya vergi miktar
ları gösterilmiş olup karmaşık bir vergi hesabı yapılmasından özellikle kaçınılmıştır, 

Madde 4. — Bu madde ile mükellefin faaliyette bulunduğu belediye tarafından açılacak vergi dairesine 
bağlı olacağı ve verginin bu daire tarafından tarh, tahakkuk ve tahsil edileceği belirtilmiştir, 

Madde 5. — Tasarının bu maddesi ile İşyeri ve Meslek Vergisinin vergilendirme dönemi belli edilmiştir. 
Bu verginin vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılı olacaktır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya çıkıl-
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ması hallerinde vergilendirme dönemi faaliyette bulunulan süreye inhisar edecektir. Yıl içinde mükellefiye
te girilen veya mükellefiyetten çıkılan aylar tam ay sayılacak ve vergi tutarı bu suretle hesaplanacaktır. 

Madde 6. — Bu madde ile işyeri ve Meslek Vergisinin tarh zamanı belli edilmektedir. Maddeye göre, bu 
vergi takvim yılının ilk ayı 'içinde Tahakkuk Cetveli (Tekâlif Cetveli) usulü ile tarh ve tahakkuk ettirilecek
tir. Ancak, vergi miktarının değiştirilmesi, mükellefin tarifedeki bölümünün değişmesi, belediye grubunun 
değişmesi, bir yerde ilk defa belediye teşkilatı kurulması veya bağlı bulunulan belediyenin değişmesi hallerin
de, Tahakkuk Cetveli (Tekâlif Cetveli) yerine ihbarname esasının uygulanacağı esasa bağlanmıştır. 

Madde 7. — Bu madde ile işyeri ve Meslek Vergisinin tarhiyat bakımından muhatabı belirlenmektedir.: 
Tarhiyatın esas itibariyle mükellef adına yapılacağı belirtildikten sonra kollektif, adi komandit şirketleriyle 
adi ortaklıklarda ve aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışanlarda ayrıca işyerinin küçükler veya kısıtlılar 
adına kayıtlı olması halinde tarhiyatın kimler adına yapılacağı açıklanmaktadır. 

Madde 8. — Bu madde ile işyeri ve Meslek Vergisinin vergilendirme dönemini takibeden Mart ve Eylül 
aylarında iki eşit taksitle ödenmesi, mükellefiyete girilmesi veya mükellefiyetten çıkılması hallerinde ödeme 
zamanının ne olacağı belirtilmektedir. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi, yıl içinde vergi miktarının artması veya azalması sonucunu verecek 
değişikliklerin, ancak, bu değişikliği takibeden takvim yılı başından itibaren nazara alınacağını açıklığa ka
vuşturmaktadır. 

Madde l<\ — Bu madde ile İşyeri ve Meslek Vergisinin getiriliş maksadına ve karakterine göre bir vergi 
dairesi yetki alanındaki her işyeri için ayrı ayrı tarh, tahakkuk ve tahsil edileceği hükme bağlanmaktadır. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

tlan ve Reklam Vergisi 

Madde 11. — Tasarının bu maddesi, Belediye Gelirleri Sistemi içinde yeniden düzenlenen ve yeni bir hü
viyete kavuşturulan İlan ve Reklam Vergisinin konusunu belli etmektedir. Hükme göre belediye sınırları ile 
mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam bu vergiye tabi olacaktır. 

Madde 12.— Bu madde ilan ve Reklam Vergisinin mükellef ve sorumlusunu belli etmektedir. Hükme 
göre, 4,an ve Reklam Vergisinin mükellefleri, ilan ve reklamları kendi adlarına yapan veya yaptıran gerçek 
veya tüzelkişilerdir, ilan ve reklam işlerini başkaları adına gerçöldeştirenler ve bu işi mutad meslek olarak 
yapanlar verginin sorumlusu olarak vergi dairesine muhatap tutulmuşlardır. 

Madde 13. — Tasarının bu maddesi, ilan ve Reklam Vergisinden istisna edilen ilan ve reklamları belirle-
inektedir. Maddeye göne TRT Kurumu tarafından yayınlaman ulam ve reklamlar, ölüm ilanları, 'iş arama İlan
ları, kayıp kişilerin aranmasına ilişkin ilanlar, prospektüs ve tarifnameler ve bir kısım gazete ve dergi ilanları 
vergi kapsamı dışında tutulmaktadır. 

Madde 14. — Bu madde ile vergiden muaf tutulan ilan ve reklamlar düzenlenmektedir. Buna göre, genel, 
katma ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve bunların kurdukları birliklerin, siyasi partilerin, kooperatif
lerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ilan ve reklamları ile sinema ve tiyatroların kendi bi
nalarında yaptıkları ilan ve reklamlar ve umumi mahallerdeki sıra ve bank gibi araç ve gereçler üzerindeki ilan 
ve reklamların (bu vergiden muaf tutulması hükme bağlanmıştır. 

Madde 15. — Bu madde ile ilan ve Reklam Vergisinin Kanundaki en az ve en çok hadlere göre «Maktu» 
yada değer üzerinden «Nispi» olarak alınacağı hükme 'bağlanmakta, ayrıca nispi vergilerde matrahın ne ola
cağı belirlenmektedir. 

Madde 16. — Tasarının bu maddesi, ilan ve Reklam Vergisinin maktu ve nispi vergi tarifesini göstermek
tedir. Maktu Vergi Tarifesinde ilan ve reklamların mahiyetine göre verginin enaz ve ençok miktarları, ayrıca 
vergi tarifesinin uygulanmasında uyulacak esaslar yer almıştır. Nispi Vergi Tarifesinde ise ilan ve reklamla
rın mahiyet ve şümulüne göre vergi nispetleri belirtilmiştir. Burada üzerinde durulması gereken husus bun
dan böyle gazete ve dergilerde yer alan ilan ve reklamlar için tahsil olunan ücret üzerinden yüzde 10 oranın
da vergi alınmasıdır. 
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Madde 17. — Bu madde ile, tabi olduğu tarifeye göre İlan ve Reklam Vergisinin mükellef veya sorumlu 
tarafından ödenmesi gereken haller belli edilmiştir. Bu konuda kabul edilen genel esas verginin reklam işle
riyle mutaden uğraşanlar tarafından reklamı yaptıran kişilerden alınması ve vergi dairesine yatırılması olmuş
tur. İlan veya reklamı kendisi yapacak olan kişiler beyanname verme ve ödeme işinden doğrudan sorumlu tutul
muşlardır. Maddenin sonuna eklenen bir fıkrayla ödeme zamanı vergi beyannamesinin verilme süresi ile aynı 
tutulmuştur. 

Madde 18. — Tasarının bu maddesi ile beldede faaliyette bulunan işyerlerinin kimliklerini ve faaliyet nevi
lerini gösterir levha asmaları hükme bağlanmış, levha aşılmaması halinde İlan ve Reklam Vergisinin alınma
sının engellenemeyeceği belirtilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğlence Vergisi 

Madde 19. — Bu madde eski Belediye Gelirleri Kanununda yer alan eğlence resminin yeniden düzenlen
mesi sonucu ortaya çıkan Eğlence Vergisinin konusunu belli etmektedir. Maddeye göre, belediye sınırları ve 
mücavir alanlarda yer alan eğlence ve hizmet işletmeleri faaliyetleri, Eğlence Vergisine tabi olacaktır. 

Madde 20. — Tasarının bu maddesi, Eğlence Vergisinin mükellefinin eğlence ve hizmet işletmelerini işle
ten gerçek veya tüzelkişiler olduğunu hükme bağlamaktadır. 

Madde 21. — Bu madde, Eğlence Vergisinden istisna edilen faaliyet ve hizmet işletmelerini belirlemektedir. 
Buna göre, genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyelerin ve bunların kurdukları birlik
lerin düzenledikleri ve kazanç amacı gütmeyen faaliyetler, kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla dü
zenlenen kongre, sergi ve benzeri faaliyetler nedeniyle yukarıda zikredilen idarelerin veya bu idarelerin des
teği ile tertip edilen eğlenceler, orduevleri, siyasi partiler, kamu yararına çalışan dernekler ve okul dernekleri 
tarafından düzenlenilen eğlenceler ile tiyatro, karagöz, ortaoyunları ve konserler vergiden istisna edilmişlerdir. 

Madde 22. — Tasarının bu maddesi, biletle girilen ve biletle girilmeyen yerlerle müşterek bahislerde ver
ginin matrahını belirlemektedir. Maddenin sonuna eklenen fıkra, bilet bedeli dışında alınan her türlü paranm 
verginin matrahına dahil olduğunu hükme bağlamıştır. 

Madde 23. — Bu madde, Eğlence Vergisinin nispetini belirlemekte olup film göstermelerinde yüzde 25 - 50, 
spor gösterilerinde yüzde 10, biletle girilmeyen yerlerle müşterek bahislerde yüzde 20 vergi alınacağını hükme 

bağlamaktadır, 
Madde 24- — Tasarının bu maddesi, verginin ödenme şekillerini belirlemektedir. Maddeye göre biletle giri

len yerlerde vergi bilet bedeline eklenecek ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında tahsil edi
lecektir. Biletle girilmeyen yerler ile müşterek bahislerde her ayın vergisi, takibeden ayın 20 nci günü akşa
mına kadar ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirilecek ve aynı sürede ödenecektir. Maddeye eklenen 
bir fıkra ile biletle girilmeyen eğlence ve hizmet işlet melerinde, belediyelerin hâsılatı kontrol etmesine imkân 
verecek bir belge düzeni için yetki verilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akaryakıt Tüketim Vergisi 

Madde 25. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Akaryakıt Resmi olarak yeralan ve akaryakıt is
tihlakine dayalı bulunan bu mükellefiyet yapısındaki bozukluklar düzeltilerek ve belediyeler için sağlam bir 
finansman kaynağı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Verginin konusunu beli eden bu maddeye göre, da
ğıtım şirketlerinin depolarından yapılan normal ve süp er benzin, gazyağı, LPG, motorin ve fuel - oil satışları 
ile rafineri şirketlerinin dağıtım şirketlerine yaptıkları satışlar dışında doğrudan yaptıkları bu nevi akaryakıt 
satışları Akaryakıt Tüketim Vergisine tabi tutulmuştur. 

Madde 26. — Tasarının bu maddesi, Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefini, bu verginin konusuna gi
ren akaryakıtların satışını yapan dağıtım ve rafineri şirketleri olarak tanımlamaktadır. 

Madde 27. — Bu madde, Akaryakıt Tüketim Vergi sinin vergileme ölçüsünü belirlemekte ve bu verginin 
ton başına en az 100 lira, en çok 500 lira olarak alınacağını hükme bağlamaktadır. 
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Madde 28. — Tasarının bu maddesi, mükelleflerin beyanname verecekleri zamanı ve ödeme süresini tas
rih etmektedir. Bu verginin tahsili ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı vergi daireleri yetkili kılınmış ve verginin 
bazı belediyelerde gereksiz yere kalması önlenmek iste-ımistir. 

Madde 29. — Akaryakıt Tüketim Vergisinin dağıtımını düzenleyen bu madde ile, verginin tahsilini mütea
kip iller Bankasına intikali ve İller Bankasında biriken bu meblağın nüfus esasına göre dağıtımı hükme bağ
lanmıştır- Maddenin sonuna eklenen bir fıkra ile vergi nin iller Bankasına zamanında intikal etmesini sağlamak 
üzere Maliye Vergi Dairesi müdürlerine sorumluluk yüklenmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Vergiler 

Taşıma Vergisi •:, 
Madde 30. — 5237 sayılı Kanunda bilet bedellerinden belediye payı olarak düzenlenen bu mükellefiyet 

yeni baştan ele alınmış ve bir vergi haline dönüştürüle rek sistematikleştirilmiştir. Taşıma Vergisi adı verilen bu 
vergi belediye sınırları ve mücavir alanda umuma m ıh sus taşıtlar ile belli bir tarifeye dayanılarak yapılan taşı
maları kapsamına almaktadır. Maddeye göre banliyö trenleri, otobüs, treleybüs, tramvay, minibüs, taksi, dol
muş, tünel, metro, vapur ve motor taşımaları bu vergiye tabi olacaktır. 

Madde 31. — Bu madde, Mahalli Taşıma Vergisinin mükellefini belirlemektedir. Maddeye göre bir ön
ceki maddede yer alan taşıtları işletenler verginin mükellefi olacaklardır. 

Madde 32. — Tasarının bu maddesi, Taşıma Vergisinin matrahını tanımlamaktadır. Buna göre vergi mat
rahı, bilet bedeli olarak veya taşıma bedeli olarak alınan ücret olacaktır. Maddenin sonuna eklenen bir fı'kra 
ile matraha gider vergilerinin dahil edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 33. — Bu madde, Taşıma Vergisinin nispetinin yüzde 10 olduğunu hükme bağlamaktadır. 

Madde 34. — Tasarının bu maddesi, verginin ödenmesiyle ilgili hükümleri içermektedir. Maddede yer 
alan en önemli husus bilet kullanılması bakımından güçlük bulunan taşıma araçları için (minibüs, dolmuş, tak
si, göl ve deniz motorları) götürü vergilemedir. Buna göre, minibüs, dolmuş ve taksiler ile göl ve deniz mo
torları hâsılatlarına göre bölümlere ayrılacaklar ve 73 000 lira ile 730 000 lira arasında bulunan hâsriat tutar
ları üzerinden yüzde 10 vergi ödeyeceklerdir. 

Madde 35. — Bu madde ile, birden fazla belediyeyi ilgilendiren taşımalarda verginin hangi belediye tara
fından tahsil edileceği hükme bağlanmakta, tahsil edilen verginin dağıtım esasları ve uyuşmazlık hallinde ne 
yapılması gerektiği kararlaştırılmaktadır. 

Telefon Vergisi : 
Madde 36. — 5237 sayılı Kanunda telefon ücretlerinden belediye payı adı altında düzenlenmiş bulunan 

bu mükellefiyet, bu defa şehirlerarası konuşmaları da içerecek biçimde yeniden tedvin edilmiştir. Tasarının 
bu maddesi milletlerarası konuşmalar hariç olmak üzere bütün telefon konuşmaları ve abone ücretlerinin Te
lefon Vergisine tabi olduğunu hükme bağlamıştır. 

Madde 37. — Tasarının bu maddesi, Telefon Vergisinin mükellefinin telefon konuşma ve abone ücretlerini 
tahsil eden PTT idaresi olduğunu hükme bağlamıştır. 

Madde 38. — Bu madde ile, Telefon Vergisi matrahının telefon konuşmaları ve abone için muayyen ta
rifelere göre alınan ücret olduğu ve matraha Gider Vergilerinin dahil edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 39. — Tasarının bu maddesi, Telefon Vergisinin oranım yüzde 10 olarak belirlemektedir. 
Madde 40. — Bu madde ile, Telefon Vergisinin beyanname verme zamanı ve verginin ödeme süresi beM 

edilmektedir. 

BtefktfJk ve Havagazı Vergisi s 
Madde 41. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda elektrik ve havagazından belediye payı olarak 

düzenlenmiş bulunan bu mükellefiyet, yeniden sağlam esaslara oturtularak düzenlenmiştir. Tasarının bu mad
desi, Elektrik ve Havagazı Vergisinin konusunu, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı 
sarf ve istihlaki olarak belirlemiştir. 
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Madde 42. — Tasarının bu maddesi, elektrik ve havagazının mükellefini belli etmektedir. Maddeye göre, 

Elektrik ve Havagazı Vergisini, bunları sarf ve istihlak edenler ödeyeceklerdir. Ancak, elektrik veya havaga-
zını dağıtan kuruluşlar bu verginin mükelleften alınıp ilgili belediye vergi dairesine yatırılmasından sorumlu 
tutulmuşlardır. 

Madde 43. — Bu madde ile, Elektrik ve Havagazı Vergisinden müstesna tutulan sarf ve istihla'klar belirtil
miştir. Buna göre, genel ve katma bütçeli idareler ile belediye ve özel idareler tarafından umuma mahsus 
yerlerde sarf ve istihlak edilen elektrik ile elektrik üreten müesseselerin elektrik üretimi için sarf ettikleri elek
trik vergiden istisna tutulmuştur. 

Madde 44. — Tasarının bu maddesi, verginin matrahını satış bedeli olarak belirlemektedir. 
Madde 45. — Tasarının bu maddesinde, elektrik ve havagazının vergi nispetleri belirtilmektedir. 

Madde 46. — Bu madde ile, verginin beyan ve ödeme esasları belli edilmektedir. Buna göre, elektrik ve 
havagazı dağıtan kuruluşlar vergiyi mükelleften tahsil ederek tahsili takibeden ayın 20 nci günü akşamına ka
dar bir beyanname ile ilgili belediye vergi dairesine bildirecek ve tahsil ettiği vergiyi aynı sürede ödeyecek
tir. 

Yangın Sigortası Vergisi : 
Madde 47. — 5237 sayılı Kanunda, yangından korunma masraflarını sigorta kumpanyalarının sigorta payı 

olarak tedvin edilen bu mükellefiyet, bir vergi olarak yeniden düzenlenmiş ve sistematikleştirilmiştir. Tasarı
nın bu maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlardaki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yan
gın sigortaları dolayısıyla alman primlerin, Yangın Sigortası Vergisine tabi olduğu açıklanmıştır. 

Madde 48. — Bu madde, Yangın Sigortası Vergisinin mükellefinin sigorta şirketleri olduğunu belirtmekte
dir. 

Madde 49. — Tasarının bu maddesi, Yangın Sigortası Vergisinin matrahının, yapılan yangın sigorta mua
meleleri dolayısıyla alınan primler tutarı olduğunu hükme bağlamaktadır. Bu arada iptal edilen sigorta işlemleri 
dolayısıyla gereksiz yere vergi ödenmesi maddeye eklenen son fıkra ile önlenmiştir.' 

Madde 50. — Bu madde, Yangın Sigortası Vergisinin nispetini yüzde 10 olarak belirlemektedir. 
Madde 51. — Tasarının bu maddesi, mükelleflerin vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile hangi 

tarihte bildireceklerini ve vergiyi ne zaman ödeyeceklerini çözüme kavuşturmaktadır. 

Hayvan Satış Vergisi : 
Madde 52. — 5237 sayılı Kanunda Hayvan Alım Satım Resmi olarak düzenlenmiş bulunan bu mükelle

fiyet yeniden kodifiye edilmiş, konu, mükellef, matrah ve nispetler bakımından mükemmelleştirilmiştir. Ta
sarının bu maddesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların belediye sınırları ve mücavir alanlardaki satışlarını 
Hayvan Satış Vergisine tabi tutmakta, yabancı ülkelere yapılan ihracatın kapsam dışı olduğunu belirlemek
tedir. 

Madde 53. — Bu madde, verginin mükellefinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanları satanlar olduğunu hük
me bağlamaktadır. 

Madde 54. — Tasarının bu maddesi, Hayvan Satış Vergisinin matrahı olarak satış bedelinin esas alındığını 
açıklığa kavuşturmaktadır. 

Madde 55. — Bu maddede, Hayvan Satış Vergisinin satış bedeli üzerinden yüzde 1 nispetinde alınacağı be
lirtilmektedir. 

Madde 56. — Tasarının bu maddesi, Hayvan Satış Vergisinin niteliklerini dikkate alarak, tahakkuk ve tah
sil usulü bakımından gereğini mahallin özelliklerine göre saptamak üzere belediye meclislerini yetkili kılmış bu
lunmaktadır. 
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tKÎNCİ KISIM 

Beled iye Harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Temlizfieme ve Aydınlatma Harcı 

Madde 57. — 5237 sayılı Kamunda yer alan ve bu Kanunla, yenliden hayatıiydt verilen Temizleme ve Ay-
dırilalttma Resmi harca dönüştürülmüş ve Emlak Vergisine bağlı bir mükellefiyet olarak tedvin edilmiştir. Ta
sarının bu (maddesi, Temlizlemıe ve Aydıniattma Harcının konusunu Emlak Vergisi mevzuuna giren biina ve 
arsalardan belediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde bulunanllara hasretmiştir. 

Madde 58. — Temizleme ve Aydınlatma Harcının mükellefini tespit eden bu maddeye göre 'Emlak Vergisi 
Kanunu uyarınca Emlak Vergisinin mükellefi olanlar, Tdmiizleme ve Aydınlatma Harcının da mükellefi olla-
' çakılardır. Harç mükellefiyeti Emlak Vergisi mükellefi yeti ile başlayacak, bitmesi ile sona erecektir. 

Madde 59. — Tasarının hu maddesi ile Emlak Vergisinden daimi veya geçici olarak muaf tutulan bü'nia ve 
arsalar, Temiizleme ve Aydınlatma Harcından da muaf tutulmuş'llardır.r 

Madde 60. — Temizleme ve AydınÜlatlma Harelinin maltrahıinı belirleyen bu malddeye göre, harcın matrahı, 
tahakkuk elttirien Emlalk Vergisi miktarıdır. Ancak, tasarrufu kısıiülanmış bina ve arsalarda matrah olarak tah
sil gerekli buıkmain '% 10 oranındaki Emlak Vergisi esas allınmıştır. 

Madde 61. — Tasarının bu maddesi1, Temizleme ve Aydınlatma Harcının nlisipeltünıi, tarh ve tahakkuk etföi-
rilen Emlak Vergisinin % 20'si olarak tespit etmiştir. 

Madde 62. — Bu madde ile, Temlizlemıe ve Aydınlatma Harcının Emlak Vergisi ile birlikte tarh, tahak-
Itoulk ve «ahsi'l ddileceği hükme bağlanmıştır. Bu şekilde, harcın vergileme konularında herîıamıgi bir pliırlüzle kar
şılaşılması olasılığı bertaraf edlrnlişjtıir. 

Madde 63. — Tasarının bu maddesi, Temizleme ve Aydınlataıa Harcının Maliye Vergi Dairelerince tah
sil edileceğini ve faaliyet bölgesi içindeki belediyeler arasında nüfus esasına göre dağıtılacağımı hükme bağla
maktadır. Maddenin sonuna eklenen fıkra ile harcın belediyelere intikal zamanı belirlenmeklte ve ayrıca har
cı zamanında ödemeyen vergi dairesi müdürleri için sorumluluk getirilmektedir, 

İKİNül BÖLÜM 

İşgal Hancı 

Madde 64. — 5237 sayılı Kanunda Yol İşgal Resmi olarak düzenlenmiş bulunan bu mükellefiyet, İşgal 
Harcı olarak yeniden ve genişletilerek tedvin edMmiştlir. Verginin konusunu belirleyen bu maddeye göre, bele
diye sınırları içindeki yerlerin, deniz, göl ve nehirlerîn işgali harca tabi tutulmuştur. 

Madde 65. — Tasarının bu maddesi, harcın mükellefini, işgali harca tabi yerleri işgal ödemler olarak be-
İirlemişıtir. 

Madde 66. — Bu madde ile, İşgal Harcımdan! istisna edilen kara ve deniz taşıtları işgalleri belirlenmiştir. 
Türkiye Cumhuriyetinin harp gemiılerinin yanı sıra Türkiye'yi röslmen ziyaret eden yalbanıcı ülke harp ve yar
dımcı gemilerimin işgalleri de vergiden istisna edilmişidir. 

Madde 67. — İşgal Harcının matrahını belirleyen bu maddeye göre, İşigal Harcı, işgal edilen yerin alanı, 
taşıt adedi veya aracın rüsum tonilatosu üzerinden alınacaktır., 

Madde 68. — Tasarının bu maddesi alana, taşıt adedine ve rüsum tonilatoya bağlı olarak alınacak harç ta-
riıfederinlin en az ve en çok miktarHarım ihtiva etmektedir. 

Madde 69. — Tasarımın bu maddesi, harcın ödenıme sinin işgal şekillerine göre hükme bağlamaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 

Madde 70. — Tasarının bu maddesi, hafta tatili ve resmi tatil günlerinde çalışmaları belediyelerce izne 
bağlı olan işyerlerine ruhsat verilmesinin harç konusuna girdiğini hükme bağlamıştır. 
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Madde 71. — Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefini beli eden bu maddeye göre, ken
disine çalışma ruhsaltı verilen gerçek veya tüzelkişiler harcı ödemekle yükümlü olacaklardır. 

Madde 72. — Tasarlının bu maddesine göre, Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 1 200 M-
raldan az, 24 000 liradan çok olamayacaktır. 

Maidde 73. — Tasarının bu maddesine göre, mezkûr harem mükellefiyet dönemi çalışma izninin kullanıla
cağı takvim yıllı olarak beMenımiş ve yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin ıfcerkediimesi hallerimde mükel
lefiyet döneminin ne olacağı ıbeii edilmiştir. Maiddeye eklenen son fikra ile harcın, makbuz karşılığı ruhsat 
verilmesi sırasında tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddş 74. — Bu maidde ile, aidi ortaklıklarda harcın ortaklık adına, ortakların birimden alınacağı belirtil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kaynak Suları Hana 

Madde 75. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Kaynak Sularından Alınacak Resim olarak dü
zenlenmiş bulunan bu mükellefiyet, Kaynak Suları Harcı olarak yeniden tedvin edilmiştir. Harcın konusunu 
belli eden bu maddeye göre, özel kaplara doldurularak satılacak olan kaynak sularının belediyelerce denetlen
mesi ve kaplara özel işaret konulması harca tabi tutulmuştur. 

Madde 76. — Taşanının bu maddesine göre, Kaynak Suları Harcının mükellefi bu suları özel işaretli kap
lara doldurup satanlar olarak belirlenmiştir. 

Madde 77. — Bu madde; Kaynak Suları Harcım kaymak sularının doldurulduğu kapların hacimlerine göre 
en az ve en çok hadlerini belliırîemek suretiyle tarifeye bağlamaktadır. 

Madde 78. — Tasarınım bu maddesi, Kaynak Suları Harcının, suların kaplara doldurulmasını müteakip, 
kaplar üzerine özel işaret 'konulması sırasında tahsil edileceğini hükme bağlamaktadır, 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TeüaJhk Harcı 

Madde 79. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda, tellallık resmi olarak yer alan bu mükellefiyetin 
kapsamı 'biraz daraltılmış ve belediyenin sunmuş bulunduğu bir hizmetin karşılığı olması ilkesine dayanılarak 
harca dörjüştürülmüştür. Tasarının 'bu maddesine göre, belediye sımıriarı ve mücavir alanllar içimde belediyelere 
ait yerlerde veya belediye 'tellak 'bulundurulan sair yerlerde menkul ve gayrimenkul mallarla, mahsullerim sa
tışı Tellallık Harcıma tabi tutulmuştur. 

Madde 80. — Tasarının bu maddesi, Tellallık Harcının mükellefimi mal ve mahsul satan gerçek veya tüzel
kişi olarak tanımlamıştır. 

'Madde 81. — Bu madde ile, Tellâllık Harcının, matrahı harç konusuna giren satışların gayri safi tutarı ola
rak belirlenmiştir. 

Madde 82. — Bu maddeye göre, Tellallık Harcınım nispeti yüzde 2 olarak hükme bağlanmıştır. 
Madde 83. — Bu madde ile, Tellallık Harcımın belediyelerce görevlendirilmiş yetkililer tarafından makbuz 

karşılığı tahsil olunacağı kararlaştırılmıştır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Hayvan Muayene ve Kesim Harcı 

Madde 84. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundaki Hayvan Kesim Ücreti ve Resmi yerime kaim olmak 
üzere düzenlenen 'bu harcın konusu, belediyelerce tesis edilen mezbaha ve kamaralarda hayvan muayene ve ke
simidir. Belediye sınırları ve mücavir alan dışında ke silmiş olup da belediye sımrı içinde satışa sunulacak et
lerin sağlık bakımından muayenesi de bu harca tabi tutulacaktır. 
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Madde 85. — Hayvan Muayene ve Kesim Harcının mükellefi, bu madde ile hayvan sahipleri olarak belir
lenmiştir., 

Maldde 86. — Tasarının Ibu maddesi, muayene ve kesim 'harcının tarif esini en az ve en çok miktarlar ara
sında belirlemektedir. 

Madde 87. — Bu madde, Iharcın makbuz mukabili peşin olarak tahsil edileceğini hükme b&ğlamakltadır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

ölçü ve Tartı Aletleri Harcı 
Madde 88, — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 'Kanununda, ölçü ve Itartı aîdtılerinidetn alınacak muayene ve 

Damga Resmi aidi altında düzenlenmiş bulunan bu mükellefiyet, Tasarıya Ölçü ve Tartı Aletleri Harcı 
olaraik dahil ödilmiş ve yeniden teldvin ödilmıişlir. Harcın konusunu belirleyen bu madde, ölçü ve tartı alet ve 
vasıtalarının belediyelerce damgalanmasını harca tabi tutmuştur. 

Madde 89. — Bu maldde, ölçü ve tartı alet ve vasıtalarının damgalanması karşılığında alınacak har
em tarif aslini belli 'dönektedir. 

Madde 90. — Tasarının bu maddesi, Ölçü ve Tartı Aletleri Harcının, damgalanma sırasında tahsil oluna
cağım hülkme bağlamaktadır. 

SEKltZlNdt BÖLÜM 

Çeşitli Harçlar 

Madde 91. — Tasarımn bu maddesi, Kayıt ve Suret Harcı adı altında 'belediyeler ve belediyelere bağlı 
müesseselerden istenecek her türlü kayıt, harita plan ve kroki suretlerini harca tabi tutmaktadır. Bu harcın 
hesaplanmasında sahifeye bağlı suretlerde sahife adedi, sahifeye bağlı olmayan suretlerde ise normal bir dak
tilo sahifesinin alanı esas alınarak, bulunacak itibari sahife miktarı esas alınacaktır. 

Madde 92. — Bu madde ile, imarla ilgili Harçlar düzenlenmiştir. imar mevzuatı gereğince verilecek 
ifraz ve Tevhit, Temel Vizesi, Yapı Kullanma izni harca tabi tutulmuştur. Ancak 7269 sayılı Kanun uya
rınca yapılan yapı ve tesisler bu harca tabi tutulmamıştır. Ancak, yapım ve yıkım artığı malzemelerin ve top
rak kazısının belediyelerce gösterilen yere taşınması, Taşıma Harcına tabi tutulmuştur. 

Madde 93. — Tasarının (bu maddesi, kanunen istihsali mecburi veya ihtiyari olan ve belediyeler veya bun
lara bağlı Tnüesseselerce düzenlenerek illgilsine verilecek raporları, ruhsatları ve muayene sonuçlarını gösterir 
belgeleri Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına tabi tutnuuşitur. 

Madlde 94. — Özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi affimaik mecburiyeti olanlara verilecek bel
geler Sağlık Belgesi Harcına tabi kılınmıştır. 

Madde 95. — Tasarının bu maddesi, Kayıt ve Suret, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harçları ile Sağlık Bel
gesi ve imarla ilgili Harçların tarifesini belli etmektedir. 

Madde 96. — Tasarının bu maddesi, çeşitli harçların ödenme şeklini hükme bağlamaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Harcamalara Katılma Payları 
Madde 97. — Yol Harcamalarına Katılma Payını düzenleyen bu madde, muhteva itibariyle 5237 sayılı Ka

nundaki esasları (ihtiva etlmelklteldir, yapılan değişiklik maddenin yeniden ve daha sistematik düzenlenmesi 
olmuştur. 

Madde 98. — Bu maldde ile, Kanalizasyon Harçlarına Katılma Payı düzenlenmiştir. 5237 sayılı Kanun
daki esaslara bağlı Ikatanıştır. Maddeye göre, kanalizasyon tesisi yapılması halinde, tesisten faydalanan gayri
menkul sahiplerinden pay alınacaktır. 

Madde 99. — Tasarımn bu maddesi, beldeye su tesisi yapılması halinde dağıtımın yapıldığı saha dahi
lindeki gayrimenkul sahiplerinden su tesislerine katılma payı alınmasını öngörmektedir. 

Madde 100. — Yukarıdaki üç maddede belirtilen payların hesaplanma usulü bu madde ile belli edilmek
tedir. Buna göre, bu hizmetler dolayısıyla belediyenin yaptığı giderlerden özel devlet yardımları, karşılıksız fonllar, 
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bağış ve yardımlara ve istimlak bedelleri indirilecek, kalan miktarın 1/3 ü Harcamalara Katılma payı ola
rak işleme tabi tutulacaktır. Ancak hizmet giderleri Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre hesaplana
cak tutarları 'hiç bir işeMlde aşamayacaktır. 

Madde 101. — Tasarının bu maddesi, payların tahakkuk şeklini göstermektedir. Maddeye göre, Katılma 
Payları ilgili gayrimenkul sahipleri arasında gayrimen küllerin vergi değerleri esas alınarak dağıtılacaktır. 
İbadet yerleri için herhangi bir talhalkkük yapılmayacaktır. 

Madde 102. — Bu madde, Harcamalara Katılma Paylarının tahakkuk zamanını açıklığa kavuşturmakta
dır. Buna göre halkın istifadesine sunulmadan harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmayacaktır. 

Madde 103. — Harcamalara Katılma Paylarının ilanı ve mükelleflere duyurulması tasarının bu maddesi ile 
açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, paylar cetvel halinde belediyelerce ilan yerlerinde ilan edilecek, ayrıca 
teker teker mükelleflere tebliğ olunacaktır. 

Madde" 104. — Tasarının bu maddesi, Harcamalara Katılma Paylarının tahsil şeklini belirlemektedir. Mad
deye göre, katılma payları mükelleflere tebliğ tarihini takip eden bütçe yılından itibaren 4 yılda 4 eşit taksitte 
taJhsil olunacakta. Bu arada katılma payları ödenmeden gayrimenkullerin devir ve ferağına izin verilmeyeceği 
tasrih edilmektedir. 

Madde 105. — Bu muadde ile, Harcamalara Katılma Paylarının uygulanmasına ilişkim usul ve esasların 
İçişleri, Maliye ve tmar ve tsıkân Bakanlıklarınca düzenıleneoelk bir yönetandliıkle açılklığa kavuşturulacağı 
hüküm altına alınmalktadır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Madde 106. — Tasarının bu maddesi, belediyelerin nüfus ve vergi ödeme güçlerine göre beş gruba ayrıl
masını ve bu işin içişleri Bakanlığınca yapılmasını hükme bağlamaktadır. 

Madde 107. — Bu madde, tasarıda yer alan vergi ve harçların en az ve en çok miktarları arasında uygulan
ması gereken tarifelerinin, belediye grupları itibariyle Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağını belli etmekte
dir. 

Madde 108. — Belediyelerin tasarıda yer alan Harç ve Katılma Payları dışında ifa ettikleri her türlü hiz
met için, belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları, bu madde ile belli 
edilmektedir. 

Madde 109. — Bu madde ile, Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması sırasında aksine hüküm bulun
mayan hallerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ve bunların ek ve tadilleri hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 110. — Harçların ödenmesine ilişkin müeyyideleri belirten bu madde, harç peşin alınmadıkça harca 
konulan işlemin yapılmayacağını, gerekli harcı tahsil etmeden iş yapan görevlilerin harcın ödenmesinden mü
kelleflerle birlikte sorumlu olacağını hükme bağlamaktadır-

Madde 111. — Bu madde, karşılıklı olma şartıyla Türkiye'de bulunan diplomatların ve yabancı devlet uy
ruğundaki diğer elçilik ve konsolosluk memurları ile uluslararası kuruluş ve bu kuruluşlarım yabancı devlet 
uyruğundaki memurlarının kanun kapsamı dışında olduğunu belirlemektedir. 

Madde 112. — Tasarının bu maddesi, gayrimenkL'l lerin sahibi olarak kimin muhatap alınması gerektiğini 
açıklığa kavuşturmaktadır. 

Madde 113. — Bu madde, belediye nüfusu olartk belirtilen nüfus miktarının son nüfus sayımı sonuçları
na göre tespit ve ilan edilen nüfusu ifade ettiğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 114. — Tasarının bu maddesi, özel kanunları gereğince belediyelere verilen payların, haciz konusu 
yapılmayacağını öngörmektedir. Ancak belediyelerle, belediyelere bağlı olmak üzere özel kanunlarla kurulmuş 
müesseselerin vergi borçlarının, Emekli Sandığı kesenek borçlarımın ve Türkiye Elektrik Kurumuna olan elek
trik borçlarının haciz konusu yapılabileceğini hükme bağlamaktadır, 

Madde 115. —Tasarının bu maddesi, Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması bakımından vergi incele
me yetkisinin, vergi dairesi müdürü sıfat ve yetkisinin ve mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve 
yetkilerin kimler tarafından kullanılabileceğini açıklığa kavuşturmaktadır. 
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Madde 116. — Bu madde, 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 
dördüncü maddesinin (A) fıkrası ile belediye meclislerine verilmiş zam yetkisinin, bu Kanunun işyeri ve Mes
lek Vergisi ile ilgili olarak kullanılabileceğini hükme bağlamaktadır. 5237 sayılı Kanunda, küçük ve verimsiz bazı 
mükellefiyetler için verilmiş bulunan zam yetkisinin bu tasarı ile gelir sağlayıcı ve uygulama kolaylığı bulunan 
İşyeri ve Meslek Vergisi ile sınırlanması isabetli bulunmaktadır, 

Madde 117. — Tasarının bu maddesi, bu tasarı ile mücavir alanlarda uygulanması öngörülen İşyeri ve 
Meslek, İlan ve Reklam, Eğlence, Taşıma, Elektrik ve Havagazı, Yangın Sigortası ve Hayvan Satış vergileri 
ile Temizleme ve Aydınlatma Harcının uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin mücavir alanlara götürülme
sinin şart olduğunu hükme bağlamaktadır- Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alana götürülmesi gerekli 
bulunan hizmetlerin kapsam ve niteliği İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit edilecektir. 

Madde 118. — Tasarının bu maddesi, kaldırılan hükümleri düzenlemektedir. 
Madde 119. — Bu madde ile, Kanun Tasarısına üç geçici madde eklenmektedir. Geçici maddelerden birin

cisi geçmiş dönemlere ilişkin olarak 5237 sayılı Kanunun uygulanacağını, ikinoisi, İşyeri ve Meslek Vergisinin yü
rürlüğe girmesini müteakip yapılacak beyanların şekil ve zamanını, üçüncüsü ise, Kanunun yürürlüğünü takibe-
den ilk takvim yılında vergi ve harç tarifelerinde yazılı en az harç miktarlarının uygulanacağına ilişkindir. 

Madde 120. — Bu madde, Kanunun yürürlük maddesidir, 
Madde 121. — Bu madde, Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlamaktadır. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 7 Mayıs 1981 
Esas No. : 1/105 
Karar No. : 41 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlık ve Belediye ternsild'lerinin iştirakiyle Komisyonumuzca 
incelenip görüşülmüştür. 

Kanun Tasarısının görüşülmesinde; çeşitli kurum ve kuruluş temsildleri ile bu Kanun tasarlısında adıgeçen 
vergi, harç ve harcamalara katılma paylarına muhatap olan Ankara sakinlerinden birer mükellef, (Şoför, pa
zarcı, sinemacı, eğlence yeri sahibi vb. gibiler) Komisyonca dinlenmiş ve görüşleri tespit edilmiştir. 

Geniş bir platformda uzun süren görüşmeler neticesinde; gerekçede de açıkça ifaide olunduğu veçhile, de
mokratik siyasi düzenimizin temel müesseselerinden olan ve belde sâkinlerinin günlük hayatında her an karşı 
kiarşıya geldikleri ve aynı zamanda idarenin, vatandaşa en yakın ünitesi olan belediyelerimizin, içinde bulun
dukları mali sıkıntıları bertaraf etmek suretiyle güçlü hale getirilmelerinin gereği bir kez daha vurgulanmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; yeni vergi düzenlemeleri ile eski senelere nazaran 
daha fazla vergi verecek olan bir kısım mükellefe (şoför, küçük esnaf, ticarellhane sahipleri' vb. gibiler) bu 
Kanun tasarısında öngörülen belediye vergi ve harçları ile daha fazla yük yüklendiği gözönünde tutularak bazı 
vergi ve harç tarifelerinin indirilmesi bazılarının da kaldırılması hususu üzerinde durulmuş ve Komisyonca be-
nimsenmişltir. 

Tasarının 1 ila 10 ncu maddelerinde yer alan «işyeri ve Meslek Vergisi»; kapsamı içine «Taşıma Vergisi» 
mükellefleri de dahil edilerek Meslek Vergisi adıyla i ila 12 nci maddeler de yeniden düzenlenmiştir. Tasarı
nın 52 ila 56 ncı maddelerinde hükme bağlanan «Hayvan Satış Vergisi», hayvan yetiştiricilerinin korunması 
amacıyla Tasarı metninden çıkarılmış ve böylece Belediye Vergi adedi 9\3!an 7'ye indirilmiştir.. 

Tasarıda Belediye vergi ve harçlarının Bdediye Vergi Dairelerine ödenmesinin veya bu dairderee tahsil edil
mesinin hükme bağlanması, birkaç büyük belediye hariç vergi dairesi bulunmayan diğer küçük belediyelere yeni 
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bir külfet yükleyeceği kanaatine varılmış ve bugünkü durumun muhafazası için tasarının ilgili maddelerinde 
gerekli düzeltmelerin yapılması oybirliğiyle uygun mütalaa ödlillm!işt!ir. 

Komisyonca aynen beniımısenen tasarının harcamalara katılıma payları ile ilgili maddelerinin incelenmesinde; 
belde sâkinlerinin sadece belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde kalan kanalizasyon ve su tesisleri mas
raflarına katılmasının gerekli olduğu hususunun bu raporda belirtilmesi uygun görülmüştür. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen biır kısım harç ve gelirlere özel kanunlar muvacehe
sinde eklenen sosyal amaçlı yardım payları (4109 sayılı Kanun gereğince Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara 
Yardım, Verem Savaş Derneğine yardım vb. gibi) yeni tasamda kaldırılmıştır. Bunun yerine geçmek ve beledi
yelerin öncelikle asker ailelerinden muhtaç olanlara ve 'bölgesel özelliklere göre Verem Savaş, Sıtma Savaş, 
Kanserle Mücadele gibi demek ve kuruluşlara yardım sağlamak üzere bu Tasarının 116 ncı maddesi 104 ncü 
madde olarak yeniden düzenlenmiş ve belediyelere ak öz getrlerin en az % Tinin pay olarak ayrılması Ko
misyon Biaşkanlığınca uygun mütalaa edilmiştir. 

Vergiler, Harçlar ve Harcamalara Katılma Payları olmak üzere üç temel esastan hareket edilerek köklü ve 
sistemli şekilde hazırlanmış bulunan Belediye Gelirleri Kanun Tasarısını yukarıda açıklanan hususlar dışında 
otafllu karşılayan Komisyonumuz maddelerin görüşülmesine geçmiştir. Değiştirilen maddelerin değiştiriliş ne
denleri sıra ile aşağıda özet olarak arz edilmiştir. 

Madde 1. — 1 nci maddede Meslek Vergisinin konusu belirtilmiştir. Genel gerekçede de açıklandığı gibi 
Taşıma Vergisi metinden çıkarıldığından, motorlu taşıtlarla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, 
bu verginin konusuna dahil edilmiştir. 

Madde 2. — Meslek Vergisinin mükellefleri bu maddede açıklanmıştır. Sabit bir işyerinde ticari, sınai 
ve serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek kişilerle, adlarına ticari amaçla çalışan araç kayıtlı bulunan ki
şiler bu verginin mükellefi sayılmışlardır, 

Madde 3. — Meslek Vergisinden muaflıklar bu maddede hükme bağlanmıştır. îl Özel İdareleri, beledi
yeler, köyler ve bunların kuracakları birlikler, gelir vergisinden muaf esnaf ve kurumlar vergisinden muaf 
kurumlar, kamu hizmeti niteliği ağır basan Posta - Telgraf - Telefon ve TC Devlet Demiryolları İşletmeleri 
bu vergiden muaf tutulmuşlardır. 

Madde 4. — Bu madde ile verginin tarifesi üç ayrı şekilde düzenlenmiştir. I sayılı tarifede 1 nci ve 2 nci 
sınıf tüccarlar (Kurumlar dalhil) ile gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabının, II sayıü tarifede 
I sayılı tarife dışında kalan ticari kazanç ve serbest meslek erbabının ve III sayılı tarifede motorlu taşıt 
aracı sahiplerinin ödeyecekleri (en az ve en çok) vergi miktarları gösterilmiştir. Göl, nehir ve deniz motoru 
taşıtlarının tarifinin Ulaştırma Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yapılacağı da maddenin son 
fıkrasında hükme bağlanmıştır. 

Maldde 5. — Bu madde Meslek Vergisinin tarh yeri ile ilgilidir. Tarh yeri işyerinin ya da motorlu ta
şıtın faliyette bulunduğu yer belediyesi olarak kabul edilmiştir. 'Birden fazla belediyeyi ilgilendiren yük ve 
yolcu taşımalarında ise gerçek kişilerde çalışma ruhsatı veren, tüzelkişilerde ise iş merkezinin bulunduğu yer 
belediyesi tarh yeri olacaktır. 

Madde 6. — 'Bu madde ile vergilendirme döneminin geçmiş taikvüm yılı olduğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 7. — Meslek Vergisinin tarh zamanının takvim yılının ilk ayı olduğu ve toplu olarak tarh ve ta
hakkuk edileceği bu madde ile hükme bağlanmıştır. Vergi miktarının, mükellefiyetin veya belediyenin de
ğişmesi halimde ihbarname esası uygulanacaktır. 

Madde 8. — Bu madde ile Meslek Vergisinin ıtarhiyalt bakımından muhatabı belirlenmiştir. Tarhiyatı esas 
İtibariyle mükellef adına yapılacaktır. KoUektif ve adi komandit ortaklıklar ile aidi ortaklıklarda, aynı işye
rinde ortak olmaksızın çalişanlarda, işyerinin küçükler ve kısıtlılar adına kayıtlı olması halinde tarhiyatın 
kimler adına yapılacağı ayrıca açıklanmıştır. 

Maiddle 9. — Bu maddede Meslek Vergisinin Mart ve Eylül aylarında iki eşilt taksitte ödeneceği, mükel
lefiyete girilmesi veya çıkılması hallerinde ne şekilde hareket edileceği beMenımiştir., 
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Madde 10. — Vergi miktarım etkileyen değişikliklerin bu değişikliği takiip eden takvim yılı başından iti
baren nazara alınacağı bu madde ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 11. — Bu maddede verginin ne şekilde hesaplanacağı açıklanmıştır. Her işyeri ve motorlu taşıt 
aracı için ayrı vergi hesaplanacağı kabul edilmiş, mükelleflerden mükerrer vergi alınması önlenmiştir. 

Madde 12. — Meslek Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsili yönünden yeterli imkânı bulunmayan bele
diyeler yerine Maliye Vergi Dairelerinin bu işlemleri yapması 12 nci maddede düzenlenmiştir, 

Madde 13. — îlan ve Reklam Vergisinin konusunu düzenleyen tasarının 11 nci maddesi 13 ncü madde 
olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 14. — İlan ve Reklam Vergisinin mükellef ve sorumlusunu gösteren 'tasarının 12 nci maddesi
nin birinci ve ikinci fıkraları birleştirilmiş, son fıkrada yer alan «Maktu tarifeye tabi...» 'ibaresi gereksiz gö
rülerek metinden çıkarılmış ve madde bu değişik şekliyle 14 ncü madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 15. — ilan ve Reklam Vergisinden istisnalar tasarınım 13 ncü maddesinde, muaflıklar ise 14 ncü 
maddesinde düzenlenmiştir. Her iki maddenin bu şekilleriyle birbirinin içine girdiği tespit edilmiş ve kavram 
kargaşalığına meydan vermemek amacıyla iki madde birleştirilmiş ve 15 nci madde olarak benimsenmiştir. 
Nisbi tarifeye tabi ilan ve reklamlar vergi kapsamı dışına çıkarıldığından bu madde yeniden düzenlenmiştir. 
Posta - Telgraf - Telefon işletmesi ve TC Devlet Demiryolları işletmeleri kamu hizmeti gören kuruluşlar 
olmaları nedeniyle muaflıklar arasına alınmıştır. 

işyerlerinin içine ve dışına asılan ve iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren 1/2 m2 den küçük ışıksız 
levhaların bir işyeri açmak ve meslek icra etmenin tabii sonucu olduğu, ayrıca işyeri ve meslek vergisi 'ile aynı 
mahiyette bulunduğu ve mükerrer 'bir vergi şeklinde gözüktüğü düşüncesi ile istisnalar içine alınması uygun gö
rülmüştür. Tasarının 15 nci maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Madde 16. — İlan ve Reklam Vergisinin tarife ve nispeti tasarının 16 nci maddesinde yer almaktadır. 
1 nci bentte yapılan değişiklikle yalnız çalışılan yerlere değil, çeşitli yerlere asılan ve takılan bütün ilan ve 
reklamların vergi kapsamına dahil olduğu hükme bağlanmıştır. Yayım vasıtalarıyla yapılan ilan ve reklam
lar, sinema, tiyatro, hipodrom, stadyum gibi yerlerde sesle ve görüntü ile yapılan ilanlar ile belediye hopar
lör ve tellallarıyla yapılan ilan ve reklamlardan alınacak nispi vergiyi gösteren tarife bu faaliyetlerin mahi
yeti dolayısıyla metinden çıkarılmıştır. Nispi vergi tarifesi metinden çıkarıldığından madde metninde tarifele
rin «maktu» olduğunun belirtilmesine de gerek kalmamıştır. 

Madde 17. — Verginin tarhı ve ödenmesini gösteren tasarının 17 nci maddesi, verginin nispet ve tari
felerinde yapılan değişiklikle uyum sağlayacak şekilde değiştirilerek benimsenmiştir. 

Madde 18. — Levhalardan ilan ve reklamı vergisi alınmasına ilişkin tasarının 18 nci maddesi mükerrer
liğe meydan vermemek için metinden çıkarılmıştır. 

Eğlence Vergisinin konusuna ilişkin 19 ncu madde, atıf yaptığı madde numarası düzeltilerek 18 nci mad
dede faüikme 'bağlanmıştır. 

Madde 19. — Eğlence vergisinin mükellefini gösteren tasarının 20 nci maddesi 19 ncu madde olarak 
benimsenmiştir. Maddede yapılan değişiklikle hizmet işletmeleri nitelikleri dolayısıyla eğlence vergisinin kap
samı dışına çıkarılmıştır. 

Madde 20. — Eğlence vergisinden istisnaları gösteren tasarının 21 nci maddesi 20 nci madde olarak dü
zenlenmiştir. Maddenin; 2 nci bendinde yer alan «veya bu idarelerin desteği ile» ibaresi uygulamada kötü yo
rumlanabileceği düşünülerek, 3 ncü bendinde bahsi geçen siyasi partiler tarafından tertiplenen eğlencelerin 
istisna edilmesi gereksiz görülerek, 4 ncü bendinde yer alan oyunlar ve konserler esas itibariyle eğlence ma
hiyetinde olduiklarından metinden çıkarılmışlardır. 

3 ncü 'bentte yapılan ilave ile askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler istis
nalar kapsamına alınmıştır. 

Madde 21. — Tasarının 22 nci maddesinde hükme bağlanan verginin matrahı 21 nci madde olarak be-
niimsenmiştir. Maddenin ikindi bendi gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

Madde 22. — Eğlence Vergisinin nispeti tasarının 23 ncü maddesi Komisyonumuzun teklif ettiği metinde ise 
22 nci maddede gösterilmiştir. Komisyonumuz yerli film yapımım korumak ve teşVik etmek maksadı ile yerli 
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film göstermelerinden alınacak vergi nispetini % 25'den '% 20'ye indirmiş; biletle girilmeyen yerlerden vergi 
alınmasına ilişkim II nci bendi, bu yerler meslek vergisi kapsamına girdiği için mükerrerliğe düşmemek ama
cıyla metinden çıkarmış; müşterek bahislerden alınacak vergi nispetini ise % 20'den % 25'e yükseltmiştir. 

Madde 23. — Verginin ödenmesine ilişkin tasarının 24 ncü maddesi, bu vergi ile ilgili maddelerde yapılan 
değişikliklerle uyum sağlayacak şelklilde yeniden düzenlenmiş; son fıkra, belediyelerin yapacakları sosyal 
amaçlı yardımların bir maddede toplanmasının daha uygun olacağı düşünülerök metinden çıkarılmış ve bu 
madde 23 ncü madde olarak düzenlenmiştir, 

Madde 24. — Akaryakıt tüketim vergisinin konusunu düzenleyen tasarının 25 nci maddesi; dağıtım şirket
lerinin çokluğu, rafinerilerden dağıtım şirketlerinin depolarına giderken malın % 2 fire verdiği ve bu firenin 
bu düzenleme ile vergi dışı kaldığı, kontrolün zorluğu hususları gözönünde ıtutularak, değiştirilmiş ve 24 ncü 
madde olarak düzenlenmiştir, 

Madde 25. — Türkiye Elektrik Kurumu ile Çukurova Elektrik AO'nın elektrik üretimleri için kullandık
ları akaryakıt için Akaryakıt Tüketim Vergisi ödemelerinin elektrik maliyet fiyatlarını artıracağı ve bunun 
sonucu olarak genel fiyat artışı eğilimi hızlandıracağı Komisyonumuzca gözönünde tutulmuş, bu kuruluşların 
elektrik üretiminde kullandıkları akaryakıtın vergi dışında tutulması içsin yeni bir madde düzenlenmiş ve 25 nci 
madde olarak tasarıya eklenmiştir. 

Madde 26. — 24 ncü maddede yapılan değişikliğe uygun olarak bu maddedeki «dağıtım» ibaresi metinden 
çıkarılmış «ithalatı gerçekleştiren kuruluşlar» madde kapsamına alınmıştır: 

ıMadde 27. — Taşanının 27 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Madde 28. — Bu maddede de yapılan değişikliğe uygun düzenlemeler yapılmıştır. 
'Madde 29. — Bu madde, tiler Bankasında biriken' Akaryakıt Tüketim Vergisinin son genel nüfus sayımı 

sonuçlarına göre ve süratle dağıtılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 30. — Tasarının 30 illâ 35 nci maddelerinde Taşıma Vergisi hükme bağlanmaktadır. Komisyo

numuz yaptığı değişiklikle 'bu vergiyi Meslek Vergisi kapsamı dçlnde düzenlediğinden mükerrer vergilendir
meye meydan vermemek amacıyla Taşıma Vergisi' tasarı metninden bütünüyle çıkarılmıştır. 

Tasarının 36 ilâ 40 nci maddesinde yeralan Telefon Vergisi Haberleşme Vergisi adı altında düzenlenmiştir. 
Verginin konusu genişletilerek teleks, faksim'ili ve data ücretleri de kapsam dahiline alınmıştır. 
IMadde 31. — Bu maddede Haberleşme Vergisi mükellefinin Posta Telgraf Telefon idaresi olduğu 

hükme bağlanmıştır. 
Madde 32. — Haberleşme Vergisinin matrahını gösteren 'bu maddede, tesis, devir ve nakil ücretlerinin 

matraha dahil olmadığı da belirtilmiştir. 

Madde 33. — Haberleşme Vergisinin nispeti % 6 olarak belirlenmiştir. Genel ve Katma Bütçeli kurum
larla ;il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksim'îli ve data ücretleri ver
gi kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Madde 34. — Haberleşme Vergisinin beyan ve ödeme esası bu madde ile hükme bağlanmıştır. 
Madde 35. — Elektrik ve Havagazı vergisinin konusunu düzenleyen tasarının 41 nci maddesinin başlığı 

vergi tüketim değeri üzerinden alınacağı için düzeltilmiş, «Sarf ve istihlaki» ibaresi «Tüketim» şeklinde de
ğiştirilmiş ve bu şekliyle 35 nci madde olarak benimsenmiştir, 

Madde 36. — Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin mükellef ve sorumlusunu belirleyen tasarının 42 
nci maddesinde, 5 ve 6 nci maddelerde yapılan değişikliklere uygun olarak «Sarf ve istihlak edenler» ibaresi 
«tüketenler» olarak ve «Belediye Vergi Dairesi» ibaresi «belediyeye» olaralk değiştirilmiş ve madde numarası 
36 olarak teselsül ettirilmiştir. 

Madde 37. — Elektrik Tüketim ve Havagazı Vergisinden istisnaları belirleyen tasarının 43 ncü maddesi 
37 nci madde olarak düzenlenmiş ve kamu idarelerine, vakıflara ait hastaneler ile düşkünleri koruma müessese
leri özel mahiyetleri dolayısıyla; milletlerarası panayır -sergi ve fuarlar da tüketilen elektrikte bu gibi faali
yetleri teşvik etmek gayesi ile istisnalara dahil edilmiş; genel ve katma bütçeli idareleri tasarrufa yöneltmek 
amacıyla, umuma mahsus yerlerde tüketilen elektrik ise zaten kapsam dışı olduğundan maddeden çıkarılmıştır. 
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Madde 38. — 3'8 nci madde olarak düzenlenen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin matrahını belirle
yen tasarının 44 ncü maddesindeki «Sarf ve istihlak edilen» ibaresi «tüketilen» olarak değiştirilmiş matraha 
gider vergilerinin dahil edilmemesi uygun bulunmuştur. 

Madde 39. .— Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin nispeti tasarının 45, Komisyonumuzun teklif etti
ği metnin 39 ncu maddesinde düzenlenmiştir. İmal, istihsal, kamu taşımacılığı, posta telgraf telefon işletmesinde 
tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 2,5, diğer yerlerde tüketilen elektriğin satış (bedeli üzerinden -% 5 
nispetinde Elektrik Tüketim Vergisi alhnması uygun görülmüş, havagazı tüketim bedelinin % 5'i Havagazı Tü
ketim Vergisi olaraik benimsenmiştir. Böylece üretim ve haberleşme hizmetlerinde ıkullanılan elektrik daha dü
şük nispette vergilendirilmiştir. 

'Madde 40. — Tasarının beyan ve ödemeye ilişkin 46 ncı maddesi 40 ncı madde olarak düzenlenmiş «Belediye 
Vergi Dairesi» ibaresi «Belediye» olaraik değştirilırniş, elektrik ve havagazı işleri kendi bünyesi içinde olan 
Belediyelerim1 bu hükmün dışında bırakılması uygun bulunmuşte. 

Madde 41. — Tasarının 47 nci maddesi 41 nci madde olarak benimsenmiş ve metinde yer alan «alanlar
daki» 'ibaresinin «içindeki» olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 42. — Tasarının 48 nci maddesi 42 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 43. — Tasarının 49 ncu maddesi 43 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 44. — Tasarının 50 nci maddesi 44 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 45. — Beyan ve ödemeye ilişkin tasarının 51 nci maddesiinde yer alan «'Belediye Vergi Dairesi» 

ibaresi «Belediye» olarak değiştirilmiş; 2 nci fıkra ödemeye esas beyannamelerin şekil ve muhtevasının tayin 
ve tespitinin sürüncemede kalmasını önlemek amacıyla «Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak 
îçişleri Bakanlığınca» şeklinde 45 ndi madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 46. — Temizleme ve Aydınlatma Harcının konusunu düzenleyen tasarının 57 nci maddesi 46 ncı 
madde olarak benimsenmiş, ancak maddede yer alan «'arsalarda» kelimesi anlamı tamamlamak amacıyla 
«arsallardan» selefinde değiştirilmiştir. 

Madde 47. — Temizleme ve Aydınlatma Harcının mükellefini belirleyen tasarının 58 nci maddesi ifade 
yönünden düzeltilmiş ve 47 nc'i madde olarak benimsenmiştir. 

Madde 48. — Temizleme ve Aydınlatma Harcından muaflıkları gösteren tasarının 59 ncu maddesi de bir 
önceki maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak değiştirilmiş ve 48 nci madde alarak hükme bağlan
mıştır. 

Madde 49. — Tasarının Tem'izleme ve Aydınlatma Harcının matrahını düzenleyen 60 ncı maddesi 49 ncu 
madde olarak düzenlenmiştir. Madde matraha esas olarak Emlak Vergisi miktarını almaktadır. Eml'aik Vergisi 
nispetleri (kiraya verilmeyen binalarda binde 4, kiraya verilen binalarda binde 6 ve arsalarda binde 10 ofdu* 
ğundan bu miktar değişiklik, arz etmektedir. Verginin bu esasa göre hesaplanması halinde, kiraya verilen ve ve
rilmeyen binalar arasında ve binalarla arsalar arasında iki misline varan farklılıklar doğacaikttr., 

Komisyonumuz haklı bir gerekçeye dayanmayan bu farklılığı gidermek için vergi değerinin matraha esas 
al'inmasını uygun bulmuştur.) 

«Kanunlar ve diğer kamu düzeni koyan» ibaresi gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. Bu değişiklikler
le madde yeniden düzenlenmiştir.! 

Madde 50. — Verginin nispetini gösteren tasarının 61 nci maddesi 50 noi madde olarak benimsenhıiştir. 
Tasarıda Emlak Vergisi miktarı değil, değeri esas alındığından bu maddede harcın nispeti düşürülmüştür. Ay
rıca binaların temizleme ve aydınlatma hizmetlerinden istifadesi çok daha fazla olduğundan nispet binalarda 
'% 1, arsalarda % 0,5 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca meskenlerde vergi tutarının fahiş miktarlara varmaması 
için 18 0CO TL.'lık sınır getirilmiştir, 

Madde 51. — Temizleme ve Aydınlatma Harcının tarh, tahakkuk ve tahsil usulünü gösteren tasarının 
62 nci maddesi, uygulamada tereddütlere yol açmayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve 51 nci madde olarak 
benimsenmi$tiirM 
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Madde 52. — Harcın dağıtımını düzenleyen tasarının 63 ncü madesinde yer alan «Bir Vergi Daîresîmce» 
ibaresi bazı illerde birden fazla vergi daireleri bulunduğu için «Vergi Dairelerince» şeddinde değiştirilmiiş ve 
52 ndi madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 53. •—. İşgal Harcının konusu tasarının 64 ncü, Komisyonumuzun 53 ncü maddesinde yer ahmak
tadır. Madde sadece geoidi işgalerin harca tabi olacağını gösterir şekilde değiştirilmiş, yaya ka'ldırımlarınm 
bir temimin veya halkım oturmasına, yiyip içmesine veya eğlenmesine tahsis edifcn yerlerin geçici işgalleri ile 
deniz, göl ve nehiıilerih geçici işgalleri harcın 'konusu dışınla çıfcarılmışttr. Motorlu kara taşıt araçlarından 
işgal harcının ancak şehir merkezlerinde tesis edilen yerlerde ve çalışma saatleri içindeki İşgallerde alınabi
leceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 54. — İşgal Harcımın mükellefini belirleyen tasarınım 65 ncı maddesinin metinde yeraîan aıfcnf numa
rası düzeltüniş ve 54 ncü madde olarak 'benimsenmiştir. 

Madde 55. — İşgal Harcının istisnalarını gösteren tasarının 66 ncı maddesi, bu harcım konusunda yapılan 
değişikliğe paralel olarak değiştirilmiş ve 55 nci madde olarak benimsenmiştir. 

Madde 56. — İşgal Harcının matrahını gösteren tasarının 67 ncü maddesi yine konuda yapılan değişikliğe 
uygum hale getiriim'iş, hayvan satış vergisü tasandan çıkarıldığından hayvan' işgalleri de matraha dahil edil-
müştir. 

Madde 57. — Harcın tarifesini düzenleyen tasarının 168 ndi maddesi harcım konusunda ve matrahında ya
pılan değişikiilkflere uygum olacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve 57 nci madde olarak 'benimsenmiştir. 

Madde 58. — Harcın ödenmesind gösteren tasarının 69 ncu maddesi, hasfitieştiritaiş ve 58 nci madde ola
rak 'benlimsenmliştir. 

Madde 59. — Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının konusunu gösteren tasarımın 70 nci madde
sinde yeraîan «Resmi Tatil Günleri» ibaresi' yenli çıkan Hafta Tatili ve Ulusal Bayram Hakkında Kanum'da 
yeraîaın ifadelerle uyum sağlamak amacıyla «Ulusal Bayram Günlerinde» sekilinde değiştirilmiş ve 59 ıncu 
madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 60. — Tasarının 71 ndi maddesi 60 ncı madde olarak aynen bemimsemmiştir., 
MaJdlde 61. — Tasarının 72 nci maddesi 61 ndi madde olarak ve harcın tarifesini belirleyen bu maddedeki 

asgari tutar 1 200 liradan 600 liraya indirilerek yeniden düzenlenmiştir,, 
Madde 62. — Mükellefiyet dönemi ile harcın ödönmesünü düzenleyen Tasarının 73 ncü maddeslmin 2 nci 

fıkrasındak'i «ödenir» ibaresi «peşin olarak alınır» şeklinde değiştirilmiş ve 62 nci madde olanak benimsenmliş-
tir, 

Madde 63. — Tasarının 74 ncü maddesindeki «harçtan» ibaresi manaya açıklık getirmek amacıyla «hareni 
ödenmiesiimden» şeklinde değiştirilmiş ve 63 ncü madde olarak benimsenmiştir^ 

Madde 64. —r- Tasarının 75 nci maddesi 64 ncü madde olarak aynen beniimsenimîşitir, 
Madde 65. — Tasarının 76 ncı maddesi 65 nci madde olarak aynen benimsenımiştSr. 
Madde 66. — Kaynak Suları Harcının Tarifesini belirleyen tasarımın 77 nci maddesi kapsamına şişe suları 

da alınmış ve 1 litreye kadar olan kaplardan beher litre idin alınacak harç 25 - 75 kuruş olarak tespit edilımliş, 
bu değişikliklere uygun şekilde madde yeniden düzenlenmiş ve 66 ncı madde alarak bemmsenimSştir, 

Madde 67. — Kaynak Suları Harcının ödenmesini belirleyen tasarının 78 ndi maddesinde yapılan değişik
likte ödemenin makbuz karşılığı olacağı hükme bağlanmış, kaynak sularının başka bir belediye hudutları içim
de satılması halinde ikindi bir harç ödenmesi önlenmiş ve madde 67 ndi madde olarak benimsemımiştirH 

Madde 68. — Tellallık harcının konusunu belirleyen tasarının 79 ncu maddesindeki «Açık artırma, eksiltme, 
kapalı zarf, pazarlık veya teklif alma usulleriyle» ibaresi maddeye açıklık getirecek ve her türlü satışı kapsaya
cak şekilde «her ne suretle olursa olsun» şeklinde değiştirilmiş ye 68 nci madde olarak hükme bağlanmıştır. 

Madde 69. — Tellallık harcınım mükellefini belirleyen tasarımm 80 mci maddesine, zorunluluk getirmek 
amacı ile harcın kapsamına giren her türlü satışım belediyeye haber verilmesi hükmü ayrı bir fıkra olarak 
ilave edilmiş ve bu madde 69 ncu madde olarak benimsenmiştir^ 
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Madde -.70, — 70 nci madde olarak benimsenen tasarının 81 nci maddesinde yeralan «mevzuuna» İbaresi 
«konusuna» olarak ve «her ne nam» ibaresi de «hangi ad» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 71. — Komisyonumuzca 71 nci madde olarak düzenlenen tasarının 82 nc'i maddesi tellallık har
cının nispeti satış tutarı üzerinden % 2 olarak tespit edilmiştir. Özellikle gayri menkul satışlarında satış tu
tarı yüksek olmaikta ve verilen hizmet ile alınan harç arasında nispet bozulmalktadır. Bunu önlemek için 
Komisyonumuz 500 0P0 lirayı aşan satışlarda aşan miktar için '% 1 nispet uygulanmasını benimsemiştir. 

Madde 72. — Tasarının 83 ncü maddesi 72 nc'i madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 73. — Komisyonumuzca 73 ncü madde olarak düzenlenen tasarının 84 ncü maddesinde hayvan 

muayene ve kesiminden harç alınmasının konusu belirlenmektedir. Hayvan kesimlerinden ayrıca kesim ücreti 
belediyelerce alınmakta olduğundan mükerrerliği önlemek (ve denetimi de kapsayacak şekilde) için bölüm 
başlığı «Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı» olaralk değiştirilmiştir. 

Madde 74. — Harcın mükellefini belirleyen tasarının 85 nci maddesi 'başka 'bir belediye sınırları içinde 
kesilerek satılmak üzere getirilen etleri de kapsayacak şekilde değiştirilmiş ve 74 ncü madde olaralk benim
senmiştir.; 

Madde 75. — Hayvan Kesimi ve Muayene Harcının tarifesini belirleyen tasarının 86 nci maddesinde açık
lanan küçük ve büyükbaş hayvanlardan alınacak harcın tavan miktarında Komisyonumuzca indirim yapıl
mış ve madde 75 nci madde olarak benimsenmiştir. 

Madde 76. — Tasarınım 87 nci maddesi 76 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

ıM'adde 77. — Ölçü ve Tartı Aletleri Harcını belirleyen bu bölümün başlığı; harem konusu bu aletlerin 
yıllık muayenesi olıduğu için «Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı» olarak değiştirilmiş ve 'bu değişikliğe uy
gun olarak tasarının 88 nc'i mıadde meftnirtdeki ibareye de aynı ilave yapılmış ve 77 nci maldde olarak benim
senmiştir. 

Madde 78. — Komisyonumuzca 78 nci madde olarak benimsenen tasarının 89 ncu maddesinin başına «hu 
harç» ibaresi eklenerek ifade yönünden açıklık getirilmiştir. 

Madde 79. — Tasarının 90 nci maddesi 79 ncu madde olarak aynen benimsenımiştir. 

Madde 80. — Kayıt ve Suret Harcını belirleyen tasarının 91 nci maddesinin ikinci ve üçüncü cümleleri 
uygulamada karışıklığa sebep olabileceği düşüncesi ile metinden çıkarılmış ve 80 nci madde olarak düzen
lenmiştir. 

Ma'dde 81. — tmarta ilgili harçları düzenleyen tasarımın 92 nci maddesi 81 nci maldde olarak ve iş sahibi 
vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla işlemler azaltılarak'benimsenmiştir. 

Madde 82. — Bu maddede İşyeri Açma İzni Harcı hükme bağlanmış ve Komisyonumuzca metne ilave 
edilmiştir. 

Madde 83. — Tasarının 93 ncü maddesinde düzenlenen Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı, Komisyonumuzca 
«Muayene ve Rapor Harcı» başlığı altında ve metin sadeleştirilerek 83 ncü maddede hükme bağlanmıştır. 

(Madde 84. — Tasarının 94 ncü maddesi 84 ncü madde olarak benimsenmiş ve Sağlık Belgesi Harcını dü
zenleyen bu maddede; belli aralarla vizeye tabi belgelerin 'bu işlemlerinıiın de harcın konusuna girdiği hususu 
açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 85. — ÇeşMi harçlara ait tarifeleri hükme bağlayan tasarının 95 nci maddesi 85 moi madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Kayıt ve suret harçları ikiye ayrılmış; sayfa başına atımacak harçlarla harita, plan ve krokilerin beher met
rekaresinden ahnıacak harçlar için ayrı tarife belirienmiştir. 

İmar mevzuatı gereğince alınacak harçlar içim tarifeler 81 nci maddenin Komisyonumuzca kabul ediien şek
line uygum olarak sıralanmıştır. . 

82 nci maddede harca tabi tutulan işyeri açma izni harcının kimlerde ve ne şekilde alınacağı da bu madde
de gösterilmiştir, 
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Ülkemizin ve halkımızın içinde bulunduğu ekonomik şartlar gözönikıde tutularak ve birbiri peşisıra 
çıkarılan vergli kanunlarımın sarsıcı etki yaratmaması dikkate alınarak tüm harç tarifeleri için mümkün olan 
en düşük nispetler tespit edilmiştir. 

Madde 86. — Tasarının 96 ncı maddesinin başlığı «Çeşitli Harçların Uygulama- Esasları ve ödenmesi» 
olarak değiştirilmıiş bu konuda bir yönetmeliğin hazırlanınası madde metninde ayrı bir M m ile eklenmiş ve 86 
ncı madde olarak benimsenmıiştir. 

Madde 87. — Tasarlının 97 nci maddesi 87 nci madde olarak aynen benamsenmliştir. 
Madde 88. — Tasarının 98 nel maddesi 88 nöi madde olarak aynen benimsenmiştir. 
iMadde 89. — Tasarının 99 ncu maddesi 89 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 90. — Taşanının 100 ncü maddesi aşağıdaki değişiklikler yapılarak 90 ncı madde olarak benimsen

miş payların hesaplanmasına ilişkin' bu madde de «tespit ve ilan edilen» ibaresi «tespit edilen ve yayınlanan 
rayiç ve» olarak değiştirilmiş; özellikle büyük ilerdeki su ve kanalizasyon şebekeleri yapımının büyük meb
lağlara ulaştığı ve bu payın mükelleflere aşırı yük getirebileceği Komisyonumuzca gözönüne alınarak bina ve 
arsalarda harcamalara katılma payları vergi değerlerinin % l.'i ile sınırlandırılmıştır.: 

Madde 91. — Tasarının 101 nci maddesi atıf yaptığı madde numarası değiştiğinden düzeltilmiş ve 91 nci 
madde olarak benimsenmiştir., 

Madde 92. — Tasarımın 102 nci maddesi 92 nci madde olarak aynen benimsenmiştir, 
Madde 93. — Tasarının 103 ncü maddesi 93 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 94. — Tasarının 104 ncü maddesi atıf yaptığı madde numarası değiştiğinden düzeltilmiş ve 94 ncü 

madde olarak benimsenmiştir., 
Madde 95. — Yönetmelikle tespit edilecek hususlara ilişkin tasarının 105 nci maddesinden uygulamada 

karışıklığa meydan verebileceği düşüncesi ile «diğer» ibaresi çıkartılmış; hazırlanacak yönetmelik için Bayındır
lık Bakanlığının da görüşünün alınması uygun bulunmuş; yönetmeliğin hazırlanmasının çabuklaştırılması için 
sorumluluk İçişleri Bakanlığına verilmiş ve 95 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 96. — Komisyonumuzca 96 ncı madde olarak benimsenen tasarının 106 ncı maddesinde belediyelerin 
nüfus ve vergi ödeme güçlerine göre gruplara ayrılması öngörülmektedir. Vergi ödeme gücünün kesin bir 
bilgi vermesi Komisyonumuzca mümkün görülmemiş ve metindeki bu ibare «ekonomik ve sosyal gelişme 
durumlarına» şeklinde değiştirilmiştir. 

Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına ilişkin çalışmaları bilinen Devlet Planlama Teşkilatının bu konuda 
görüş bildirmesi uygun bulunmuş ve bu hüküm maddeye eklenmiştir., 

Belediye gruplarında 'değişiklikler olabileceği gözönünde tutularak durumun her üç senede bir gözden ge
çirilerek yenilenmesi hükmü ayrı bir fıkra olarak maddeye eklenmiştir. 

Madde 97. — Komisyonumuzca 97 nci madde olarak benimsenen vergi ve harç tarifelerinin tespitine iliş
kin tasarının 107 nci maddesi yazıldığı şekli ile açık ve net olmadığından yeniden düzenlenmiştir., Tarifeleri 
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek vergi ve harçlar tek tek belirtilmiş ve bunların dışında kalan vergi ve harç
ların maktu tarifelerinin tespiti belediye meclislerine bırakılmıştır. 

Madde 98. — Tasarının 108 nci maddesi belediyelerce ifa edilen ancak vergi, harç ve katılma payları dışın
da kalan her türlü hizmet için ücret alınmasını belirlemektedir. 

Her türlü hizmet ibaresi Komisyonumuzca çok geniş kapsamlı bulunmuş ve bu hizmetlerin «İlgilinin iste
ğine bağlanması» hükmü maddeye eklenmiş ve madde 98 nci madde olarak benıimsenmiştir. 

Madde 99. — Tasarının 109 ncu maddesi 99 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 100. — Komisyonumuzca 110 ncu madde olarak benimsenen harçlara i'hşkin müeyyideleri belir

leyen tasarının 110 ncu maddesinin 1 nci fıkrası uygulama yönünden lüzumsuz bulunarak metinden çıkarıl
mıştır., 

Madde 101, — Tasarının 111 nci maddesi 101 nci madde olarak aynen benıimsenmiştir, 
Madde 102. — Tasarının sahip deyimini tanımlayan 112 nci maddesi gereksiz görülerek metinden çıkarıl

mıştır. 
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Komisyonumuz bu maddede tasarının 113 ncü maddesinde yer alan nüfus miktarını düzenlemişliir. Madde
ye açıklık getirmek amacıyla «son nüfus sayımı» ibaresi «son genel nüfus sayımı» olarak değiştirilmiştir. 

— Tasarının 114 ncü maddesi tasarı metninden çıkarılmıştır. 
Madde 103. — Komisyonumuzca 103 ncü madde olarak benimsenen tasarının 115 nci maddesiyle Vergi 

Usul Kanununda yazılı vergi inceleme yetkisi; Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili olmalk üzere belediye müfet
tişlerine tanınmaktadır. Vergi Usul Kanununda yapılan son değişiklikten sonra bu ydtMnin kapsam ve ma
hiyeti çok genişlemiştir, inceleme yetkisi Maliye Bakanlığında yüksek taihsilli meslelk mensupları olan Maliye 
M'üfettiışlleri ve Vergi Kontrolörlerin ce kullanılmaktadır. Bu şekilde yetişmiş elemanlara ve dolayısıyla teş
kilata sahip olmayan belediyelere vergi inceleme yetkisi tanınması özellikle ileride büyük mahzurlar yarata
caktır. Bu nedenle belediyelere vergi inceleme yetkisi tanınmasına dair hüküm madde metninden çıkamlmıştır. 
Ayrıca maddeye belediyelerin mevcut mali kuruluşuna uygun unvanlar eklenmişitir, 

Madde 104. — Tasarının 24 ncü maddesinden (Komisyon metninin 23 ncü maddesi) çıkarılmış bullunan 
sosyal amaçlı kuruluşlara belediyelerin yardım etmesi hükmü, asker ailelerine yardımı belrleyen tasarının 
116 ncı maddesinde geniş bir şekilde ele alınmış ve madde başlığı ile metin yeniden 104 ncü madde olarak 
düzenlenmiştir. 

Madde 105. — Bu kanunun mücavir alanlarda uygulanabilmesini gösteren tasarının 117 nci maddesi 
105 nci maddede düzıenlenmiştir. Madde vergi ve harç isimlerinde yapılan değişikliklere göre değişitirilmüşıtir. 

Madde 106. — Komisyonumuzca 106 ncı madde olarak düzenlenen taslarının 118 nci maddesi ile yürürlük
ten kaldırılan hükümler beklenmektedir.; 

Kanun yapımında kaldırılan hükümlerin açık ve kesin olarak sayılması esastır. Bu sebeple kaldırılan hü
kümler tek tek yazılmış ve «Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır» şek
lindeki 4 noü bent yukarıda açıklanan sebeplerle metinden çıkarılmıştır, 

— Kanun tekniğinde geçici maddeler için çerçeve madde yapılması usul dışı ve gereksiz olduğundan 119 
ncu madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Geçici madde 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Geçici madde 2. — Meslek Vergisi mıükeUeıflerinin vergileme ile ilgili bilgileri Kanunun neşrinden itibaren 

3 ay içinde belediyelere vermesini düzenleyen bu maddedefki süre 1.9.1981 tarihi olarak belirlenmiş «Belediye 
Vergi Dairesi» ne ibaresi de .«belediyeye» olarak değiştirilmiştir. 

Geçici madde 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
Madde 107. — Bu maddede Kanunun yürürlük tarihi gösterilmiştir. Temizleme ve Aydınla'tma Harcı ile 

ilgili 46 ilâ 512 nci madde hükümlerinin 1 Mart 198i2 tarihinde, diğer hükümlerin 1 temmuz 1981 tarihinde 
yürürlüğe girmesi uygun bulunmuştur. 

Madde 108. — Tasarının yürütmeye ilişkin 121 nci maddesi 108 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Emir ve tensiplerine arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Kur. Alb. 

Proje Yetkilisi 
Altan ATEŞ 

Muhabere Yarbay 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Maliye Binlbjaşı 

Üye 
Fethi AYTAÇ 

İçiş. Bak. 
Matı. IcL Gn, Md, 

Üye 
Mustafa GÖRSON 

Maliye Bakanlığı 
Gel. Gen. Md. Yrd. 

Üye 
Güzide KARAYÜKSEL 

tiler Bankası 
Müşavir Avukat 

Üye 
Tandoğan GÜÇ BİLMEZ 

DPT Uzmanı 

Üye 
Bilgin SOYER 
Ank. Belediyesi 
Hes. îşl. Müd. 

Üye 
Prof. Ruşen KELEŞ 

A. Ü. Siyasal Bil. 
Faik. öğretim Üyesi 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 





— 24 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı 

BtRİNÇt KISIM 

Belediye Vergileırî 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İşyeri ve Meslek Vergisi 

Konu ve Mükellef : 

MADDE 1. — Belediye sınırları ve mücavir alan içinde ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulunmak 
İşyeri ve Meslek Vergisine tabidir. 

İşyeri ve Meslek Verğisinıin mükellefi ticari, 'sınai veya mesleki faaliyette bulunan gerçek veya tüzelkişi
lerdir. 

Muaflıklar : , 

MADDE 2. — Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine göre Gelir Vergisinden muaf esnaf ile Ku
rumlar Vergisi Kanununun 7 nöi maddesine göre Kurumlar Vergisinden muaf tutulan kurumlar İşyeri ve 
Meslek Vergisinden muaftırlar. 

Verginin Tarifesi : 

MADDE 3. — İşyeri ve Meslek Vergisi aşağıdaki tariflere göre alınır. 

I Sayılı Tarife : 

1 nci ve 2 nci ısınıl tüccarlar (Kurumlar dahil) 

I nci »Sınıf tüccarlar 
(Kurumlar dahil) II noi Sınıf tüccarlar Serbest'meslek erbabı 

Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) 

Belediye Grubu 

V nci grup 
IV ncü grup 
III ncü grup 
II nci grup 
I. nci grup 

En az 

2 400 
3 000 
3 600 
4 800 
7 200 

En çok 

7 200 
9 000 
10 800 
14 400 
21 600 

En az 

1 200 
1 50Q 
1 800 
2-4C0 
3 600 

En çök 

3 600 
4 500 
5 400 
7 200 
10 800 

En az 

1 800 
2 400 
3 000 
3 600 
4 800 

En çok 

5 400 
7 200 
9 000 
10 800 
14 400 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Belediye Vergileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Meslek Vergisi 

Konu : 

(MADDE 1. — Belediye şuurları ve mücavir alanlar içinde; 
a) Ticari, sınai veya serbest meslek faaliyetinde bulunmak» 
b) Motorlu taşıtlarla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, 
Meslek vergisine taiblidu% 

Mükellef : 

MADDE 2. — Meslek Vergisinin mükellefi sabit bir işyerinde ticari, sınai veya serbest meslek faaliyetin
de bulunan gerçek veya tüzelkişilerdir, 

Ticari amaçlı motorlu taşıt araçları işletilmesinde mükellef; adlarına taşıt araçları kayıtlı bulunan gerçek 
veya tüzelkişilerdir. 

Muaflıklar : 

MADDE 3, a) İl özel İdareleri, Belediyeler, Köyler ve bunların 'kuracakları birlikler, 

b) Gelir Vergîsi Kanununum 9 ncu madesine göre Gelir Vergisinden muaf esnaf, 

c) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine göre Kurumlar Vergisinden muaf tutulan kurumlar, 

d) Posta • Telgraf - Telefon ve T. C. Devlet Demiryolları İşletmeleri, 

Meslek Vergisinden muaftırlar. 

Verginin Tarifesi : 

MADDE 4. — Meslek Vergisi yılılılk olarak aşağıdaki tarifelere göre alınır, 

I Sayılı Tarife : 

il ndi ve 2 ndi sınıf tüccarlar (Kurumlar dahil) Ijjte gerçek usullde vergilendirilen serbest meslek erbaibı; 

Belediye Grubu 

V nci Grup 
IV ncü Grup 
III ncü Grup 
II nci Grup 

I nci Grup 

L, Sınıf tüccarlar 
(Kurumlar dahil) 

Vergi miktarı (TL.) 

En az 

2 400' 
3 000 
3 600 
4 800 
7 20Q 

En çok 

7 200 
9 000 

10 800 
14 400 
21 600 

II. Sınıf 
tüccarlar 

Vergi miktarı (TL.) 

En az 

il 200 
1 500 
1 800 
2 400 
3 600 

En çok 

- 3 600 
4 500 
5 400 
7 200 

10 800 

Serbest 
erbabı 

meslek 

Vergi miktarı (TL.) 

En az 

1 800 
2 400 
3 000 
3 600 
4 800 

En çok 

5 400 
7 200 
9 OOOi 

10 800 
14 400 

Milli Güvenlik Konseyi '(S. Sayısı : 152) 



— 26 — 

{Hükümetin Teklifi) 

n Saydı Tarife : 

I Sayılı Tarife Dışında Kalanlar : 

Vergi miktarı 
(TL.) 

Belediye Grubu En az En çok 

V noi grup 600 1 800 
IV ncü grup 900 2 700 
III ncü grup 1 200 3 600 
II nci grup 1 800 5 400 
I nci grup 2 400 7 200 
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II Say ılı Tarife : 

I Sayılı tarife dışında kalan ticari kazanç ve serbest meslek erbabı i 

Vergi Miktarı (TL.) 

Belediye Grulbu 

V nci Grup 
IV ncü Grup 
III ncü Grup 
II nci Grup 
I nci Grup 

En az 

600 
900 

1 200 
I 800 
2 400 

En çak 

1 800 
2 700 
3 600 
5 400 
7 200 

III Sayıh Tarif e : 

Motorlu Taşııt Aracı Sahipleri 3 

IBelediye Gruibu 

V nci Grup 
IV ncü Grup 
III ncü Grup 
II nci Grup 
I nci Grup 

Taksiler 
arazi 

panel ve ' 

(otomobil, 
taşıtı, 
kaptıkaçtı) 

Vergi miktarı (TL.) 

En az 

720 
900 

1 200 
1 500 
1 800 

En çok 

2 160 
2 700 
3 600j 
4 500 
5 400 

Minibüs, kamyonet, göl, 
nehir ve deniz motorlu 

taşıtları (150 rüsum 
tonilatodan aşağı) 

Vergi miktarı (TL.) 

En az En çok 

900 2 700 
1 200 3 600 
1 500 4 500 
I 800 5 400 
2 100 6 300 

Otobüs, 
çekici ve 

göl1 ve 
motorlu 

kamyon 
benzerleri 
deniz 
taşıttan 

(150 ve 150 rüsum 
tonilatodan yukarı) 
Vergi miktarı (TL.) 

En az 

1 200 
1 800 
2 400 
3 000 
3 600 

En çok 

3 600 
5 400 
7 200 
9 000 

10 800 

Bu tarifede belirtilen motorlu taşııt araçlarının cinslerinim tespitlinde 197 sayıh Motorlu Taşutilar Vergisi 
Kanunundaki tanımlar esas ataır. Göî, nehir ve denliz motorlu «aşıtlarının tarifi, Ulaştırma Bakanlığının görüv 
şü alınarak îçişfleri Bakanlığınca yapıllır ve Resmi Gazete ile ilan edMra 
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Hükümet Teklifi 

Yetkili Vergi Dairesi : 

MADDE 4. — İşyeri ve Meslek Vergisi, mükellefin üşyerinıin bulunduğu mahal belediye vergi dairesince 
tarh edilir. 

Vergilendirme Dönemi : 

MADDE 5. — İşyeri ve Meslek Vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Ancak, mükellefi
yetin talkvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması 
tarihine kadar geçen ısüreye inhisar eder. 

Yıl içinde mükellefiyete girme veya çıkma dolayısıyla on iki aydan 'eksik faaliyette bulunan mükelleflerin 
vergileri, mükelllfiyete girme ve mükellefiyetten çıkma ayları tam sayılmak suretiyle faaliyette bulunan aylarla 
mütenasip olarak hesaplanır. 

Tarh Zamanı : 

MADDE 6. — İşyeri ve Meslek Vergisi, 'takvim yılının ilk ayı içinde tahakkuk cetveli usulü ile toplu ola
rak tarh ve tahakkuk «ttirlir. Vergi miktarının değiştirilmesi, mükellefiyette değişiklik, mükellefiyete giriş, be
lediye grubunun değişmesi,.bir yerde ilk .defa belediye teşkilâtı kurulması, bağlı bulunan belediyenin değiş
mesi hallerinde ihbarname ©sası uygulanır. 

Tarhiyatın Muhatabı : 

MADDE 7. — İşyeri ve Meslek Vergisi, bu vergiyle mükellef olan kişiler adına tarh edilir. Şu kadar ki; 
\i Kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortaklık adının, 
2. Adi ortaklıklarda ortaklık için" ortaklardan biri adına, 
3. Aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışanlardan her biri adına;. 
4. Küçükler ve kısıtlılarda bunların nam- ve hesabına kanuni temsilcileri adına, 
Tarh okunur. 

Verginin Ödenmesi : 

MADDE 8. — İşyeri ve Meslek Vergisi, her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere iki eşit talksitte, taksit 
süreleri geçtikten sonra mükellefiyete giri'imösii veya takvim yılı içinde mükellefiyetten çıkılması hallerinde bu 
tarihi takip eden 1 ay içinde ödenir. 

Vergiye Müessir Değişiklikler : 

MADDE 9. — Yıl içinde vergi miktarıma müessir değişiklikler, bu değişikliği takip «den takvim yflı başın
dan 'itibaren nazara alınır. 

Birden Fazla İşyeri Olması Hali : 

MADDE 10. — İşyeri ve Meslek Vergisi, mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanındaki her işyeri için ay
rı ayrı tarh ve tahakkuk ettirilir. 
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Tarh Yeri : 

IMADDE 5. — Meslek VergM, mükelleflerin işyerlerinin bulunduğu, motorlu taşıltlar aracı işletenlerde 
ise faalyette 'bulundukları yer belediyesince tarh edilir. Ancak bîrden fazla belediyeyi ilgilendiren yük ve yol
cu 'taşımalarımda vergi, gerçek kişilerde motorlu taşıt için çâlîışma ruhsatı veren, tüzelkişilerde ise iş mer
kezinin! bulunduğu yer belediyesince tarh olunur. 

Vergilendirme Dönemi : 

IMADDE 6. — Meslek Vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş talkvim yılıdır. Ancak, mükellefiyetin tak
vim yılı içinde kalkması halinde vergilendirme dönemi, talkvim yıla başımdan mükellefiyetim 'kalkması tarihine 
kadar geçen süreyi kapsar. 

Yıl içinde mükellefiyete girme veya çıikma dolayısıyla onüki aydan eklsik faaliyette bulunan mükellefle
rin vergileri, mükellefiyete girme ve mükellefiyetten çıkma aylan tam sayılmak suretiyle faaliyette bulunu
lan aylarla orantılı olarak hesaplanır. 

Tarh Zamanı : 

MADDE 7. — Meslek Vergisi, takvim yılımın ilk ayı içinde tahakkuk cetveli usulü ilie toplu olarak tarh 
ve tahakkuk ettirilir. Vergi miktarımın değiştirilmesi, mülkelllefiyettoe değişiklik, mükellefiyete g'triş, belediye 
grubumun değişmesi, bir yerde ilk defa belediye teşkilatı kumlaması, bağlı bulunulan belediyenin değişmesi 
Kaillerinde ihbarname esası uygulanır. 

Tarhiyatın Muhatabı : 

MADDE 8. — Meslek Vergisi, bu vergiyle mükellef olan kişüer adıma tarh edilir. Şu kadar ki; 
1. 'Kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortaklık adına, 
2. Adi ortaklıklarda oııtalklılk için ortaklardan biri adına, 
3. Aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışanlardan her biri adına, 
4. Küçükler ve kısıtlılar için bunların nam ve hesabına kanuni temsilcileri adına tarh olunur. 

Verginin Ödenmesi : 

MADDE 9. — Meslek Vergisi her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere iki eşit taksitte, taksit süre
leri geçtikten sonra, mükellefiyete girilmesi veya takvim yılı içinde mükellefiyetten çıkılması hallerinde bu 
tarihli takip eden 1 ay içinde ödenir. 

Vergiyi Etkileyen Değişiklikler : 

MADDE 10. — Yıl içinde vergi miktarım etkileyen değişiklikler, bu değişikliği taki'beden takvim yılı ba
şından itibaren nazara alınır, 

Verginin Hesaplanması : 

MADDE 11. — Meslek Vergisi, mükelleflerin bir 'belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde birden fazla 
işyeri veya birden fazla motorlu taşıt aracının faaliyette bulunması hallerinde her işyeri ve her motorlu taşıt 
aracı için ayrı ayrı hesaplanır^ 
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İKİNCİ BÖLÜM . 

lfttn ve Reklam Vergisi 

Konu : 

MADDE 11. — Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü lilan ve reklam, İlan ve 
Reklam Vergisine talbidir. 

Mükellef ve Sorumlu : 

MADDE 12. — İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendıi adına yapan veya yaptıran 
gerçek veya tüzelkişilerdir. 

Yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlarda verginin mükellefi, ibu lilan ve reklamı Türkiye'de yapan veya 
yaptıranlardır. 

Malktu tarifeye tabi ilan ve reklam (işlerini muitaıt mesleık olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan 
ve reklamlara ait vergilerin, nispii ıtaırifeye talbii ilan ve reklamları başkaları adına kendi araçlarıyla gerçekleş
tirenler de yaptıkları ilan ve reklamlara ailt vergilerin, mükellefler adına ilgili belediye vergi dairesine yatınl-
masından sorumludurlar. 

İstisnalar : 

MADDE 13. — Aşağıdaki ilan ve remilaklar, vergiden müstesnadır;, 
1. TRT Kurumu tarafından yayımlanan ilan ve reklamlar; 
2. Gazete ve dergilerde, yalnızca 'Siöz konusu gazete ve dergilerle ilgili olarak yapılan ilan ve reklamlar 

ile 'kitap ve dergilerin kapaklarında veya içerisinde yazarın veya baskı yapan müessesenin diğer yayınlarını, 
gösteren ilanlar; 

3* Gazete ve dergilerde yapılan hıer türlü (kitap Ulan ve reklamları; 
4* Kayıp kişilerin aranmasına ilişkin ilânlar; 
5.' Gerçek Ikişilerin iş arama ilanları; 
6. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve Miniklerini gösteren levhalar: 
7. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait 

ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospefctüs ve taıtifnameler; 
8. Ölenin ailesi ve akrabaları tarafından yaptırılan ölüm ilanları. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 



— 31 — 

(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Sabit işyerleri için I Ve II sayılı Tarifeye göre Meslek Vergisi ödeyen mükelleflerin firmalarında kayıtlı 
bulunan ve kendi faaliyetlerinde kullandıkları motorlu taşıt araçları için III sayılı Tarifeye göre aynca vergi 
alınmaz., 

Taşıt aracı sahipleri, taşıt işletmesi dolayısıyla açtıkları sabit işyerleri liçin ayrıca I ve II sayılı Tarifeye gö
re Meslek Vergisi ödemezler., 

Küçük Belediyelerde Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Yeri : 

MADDE 12. — Mesldk Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsili yönünden yeterli imkâna sahip bulunmayan kü
çük beldelerde bu vergi belediyeler yerine Maliye Vergi Dairelerince tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Bu uygu
lamaya ilişkin usul ve esaslar ile Maliye Bakanlığınca bu iş için alınaca'k masraf karşılalkları İçişleri ve Maliye 
Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belli edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İlan ve Reklam Vergisi 

Tasarının 11 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir,. 

Mükellef ve Sorumlu : 

MADDE 14. — İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahiil ol
mak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir, 

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, 'başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait 
vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.; 

İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 15. — Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz. 
1; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar, 
2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar K .. 
3., Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar, 
4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin am'balajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait 

ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler, 
5. Gerçek veya tüzelkişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini 

gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar. (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım 
üzerinden vergiye tab'idür.) 

6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları 
birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve TC Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve 
reklamlar, 

7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırlan içinde yapacakları ilan ve rek
lamlar, 

Konu : 

MADDE 13. — 
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Muaflıklar: 

MADDE 14. — Aşağıda 'belirtilen ilan ve reklamları yapan ve yaptıran ımüeisseseder vergiden muaftır. 
1. Genel ve katma 'bütçeli idareler 'ile il özel idarelerinin Belediyelerin, köylerin ve bunların 'kuracakları 

'birliklerin yapacakları ilan ve rekılamilar. 
2, Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin ısiyasi faaliyet çerçevesinde yapacağı ilan ve reklamlar. 

3„ ıBirinci fıkralda yazılı 'İdarelerle, kooperatifler ve karau kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 'tarafın
dan ülke ürünlerinin ve turizminin ıreklamını yapmak ve herhangi bir «üicari ive sınai kuruluşa ait olmamak 
üzere hazırlanan her türlü levtha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, ıtarım 
ve mesleki müesseselerinin sadece isim -ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayın
lanacak kitap, broşör, katalog ve dergiler. 

4. Umumi mahallere reklâm amacı ile konulacak ısıra ve bank gibi araç ve gereçler üzerindeki ilan ve 
reklâmlar. 

5. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı 'binanın İçinde ve dış 
yüzlünde yaptıkları ilân ve reklamlar, 

Vergileme Ölçüleri ve Matrah: 

MİADDE 15. — "Bu vergi, ilân ve reklâmların cins ve niteliklerine göre «Maktu» veya değerleri üzerinden 
«Nispi» olarak alınır. 

Nispi vergiye tabi ilan ve reklamlarda verginin matrahı, hu ilan ve reklamların yapılması karşılığı olarak 
her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesa'ben ödenen ücretitir. 
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8. Altıncı fıkrada yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafın
dan ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa aiiıt olmamak üze
re hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mes
leki müessesderinıin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini iihıtliva etmek üaere yayınlanacak ki
tap, broşür, katalog ve dergiler, 

9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sura, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve rek
lamlar, 

10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yü
zünde yaptıkları ilan ve reklamlar.. 
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Tarife ve Nispet: 

MAIDDE 16. — İlan ve IReklam Vergisi aşağıdaki tarifelere göre alınır. 

I - Maktu Vergi Tarifesi: Verginin Miktarı 
Bnaz(TL.) En çok 

100 
1 500 

1 

5 

500 
7 500 

5 

25 

l.ı Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabının çalıştıkları yerlere ası
lan ve takılan iner çeşıit levha, yazı ve 'resim gibi sabit 'bütün ilan ve reklamların beher met
rekaresinden yıllık olarak; 1 000 5 000 

2. Motorlu taşıt araçlarının 'içine veya 'dışına konulan ilan ve reklamların beher met
rekaresinden yıllık olarak, 400 2 000 

3j ıCaldde, ısokalk ve yaya kaldırımlar 'üzerine gerilen, binaların cephe veya yanlarına 
asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve .reklamların met
rekaresinden Ihaftalik olarak, 

4. İşıklı veya projek'siyonllu ilan ve rekıalamlardan her metrekare 'için yıllık olarak, 
5. (İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takviimleri, biblolar 've

ya benzerlerinin her biri için, 
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin met

rekaresinden, 

Maktu Vergi Tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur. 

a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metre 
kare, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.. 

b) Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek surötiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı v* 
resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır. 

c) Çok cephe! ilan ve ırdclamlarda metrekare hesabı her cephe için ayın ayrı nazara alınır. 
d) Maktu Vergi Tarifesinin 1, 2 ve 4 ncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 ay veya 6 ay 

dan, 3 ncü benldinlde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa 'vergi ımilkltarımn yarısı alınır. 6 ayı 
geçen süreler 1 yıl, 1 haftayı geçen süreler tam haifita sayılır; 

e) Maktu vergi tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olaralk basılan ilan ve reklamlar 
üzerinde basımevinin 'ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı; ayrıca belintilir. 

II - Nispi Vergi Tarifesi: 
Vergi M'iktarı 

%. 
4. Her türlü gazete, dergi, broşür, kitap, adres kitabı, albüm, rehber, 'takvim gibi yalyım vasıta

larıyla yapılan ilan ve reklamlar içini alınan ücret 'üzerinden, 10 
% Sinema, 'tiyatro, hipodrum, stadyum gibi yerlerde görüntü veya sesle yapılan her türlü ilan 

ve reklamlar için alman ücret üzerinden, 15 
3, Belediye hoparlörleri ve 'tellâlları vasıtasıyla yapılan her türlü 'lan ve reklamlar için 

alınan ücret üzerinden. 10 
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Tarife ve Nispet : 

MADDE 16. — İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır. 
Verginin mükltan 

(TL.) 
En az En çok 

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbaibınca çeşitli yerlere asılan ve 
ttakıl&n her çeşit levha, yazı ve resim gibi saibit bütün ilan ve reklamların beher metre
karesinden yılık olarak : il 000 5 000 

2. M'oUorlu taşılt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher ımetreka-
resfaıden yılık olarak : 400 2 000 

3. Ga'dde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan 
bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların met
rekaresinden haftalık olaralk : 100 500 

4. Işıklı veya projefcsiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak : 1 500 7 500 
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar ve

ya benzerlerânîn her bM için : II 5 
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşiti afişler ve benzerlerinin beherinin metre

karesinden : 5 25 

Vergi Tarifesinin Uygulanmasında Aşağıdaki Esaslara Uyulur : 

a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, 
yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır. 

b) Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve re
simlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır. 

c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır. 
d) Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 ncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklâmların süresi 6 aydan; 3 ncü ben

dinde 'belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen sü
reler 1 yıl, hafta (kesirleri de tam hafta sayılır, 

e) Vergi tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olaralk basılan ilan ve reklamlar üze
rinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir. 
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Verginin Tarhı ve Ödenmesi: 

'MADDE 17. — a) Maktu tarifeye ta'bi ilan ve reklamlarda, lan ve reklam işinlin mükellefçe yapılması 
halinde ilan veya reklâm işinin yapıillmaısMi<dan önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutat mes
lek ollaralk 'ifa edenler tarafınldan yapılması halinde, ilan ve reklâm işini yapanlaroa ilan veya reklamın yapıldı
ğı ayı takip ©den ayın 20 niûi ıgürtü akşamına kadar verilecek beyanname 'üzerine, tarih ve 'tahakkuk ettirilir. Be
yannameler makltu tarifenin 1, 2, 3, 4 ve 6 nci bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda Ibuınllariın yayınllanldığı, da
ğıtıldığı veya 'teşttir ödil'd'iği, maktu tarif enfin 5 nci bendinlde yer alan ilan ve reklamlarda İse yayımın yapıldığı 
mahall'in 'belediye vergi İdairesdne verilir. 

Ib) iNispi tarifeye tahi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinün mükellef itarafınldan gerçekleştirilmesi lıa-
linldıe mükellefçe, Ibu için (başkaları tarafından 'gerçekleştirilmesi halinde ilan ve reklam iş'inıi yapanılarfca ilan veya 
reklamın yapıldığı ayı Itakipeden ayın 20 nci günlü akşamınla kaidar verilecek (beyanname lüzerine, tarih ve tahak
kuk ettirilir. Beyannameler niispi tarifenin 1 noi Ibenldinıde yazılı 'ilan ve reklamlarlda, bu İlan ve reklamların basıl
dığı, biriden faızla yerde basılan yayın vasıtalarında yer alan ilan ve 'reklamlarda 'ilse yayın vasııtasmıın merkezinin 
bulunduğu, 2 ve 3 nüü bendinde yazılı durumlarda 'da bu ilân ve reklamlarım yapıldığı mahal belediye iver®i 
daiıresiıne yerilir., 

İlan ve Reklamı 'Vergisi beyanname verme tsünesti içinde 'öldenlir, 

Levha Asma Mecburiyeti: 

»MADDE '1*8. — Ticari, sınai yeya mesleki faaliyette bulunan işyerlerinin giriş yerlerine veya elverişli 'diğer 
yerlerine, diş ısalhibi gerçek veya tüzel kişinin kimliği ile faaliyetin niteliğini gösterir levha asıllması zorunludur. 
Belediyeler asılacak levhalaırın boyutlarını, asılış ışıekillerini ve Ibu hulsuısta ıgerekli düzenlemeleri yapmaya yetki
lidirler, Levha aşılmaması, işyeri sahibinden ilan ve reklam vergisi alınmasına engel teşkil etmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖUÜM 

Eğlence Vergisi 

Konu: 

ıMAIDDE 19. — Bu (Kanunum 23 noü maddeslinde belirtilen 've belediye ışınımları ile mücavir alanlarda yer 
alan eğlence ve hizmet iışlie'tmelerinlin faaUyeltlerli Eğlence Vergisine tabidir. 

Mükellef : 

MADDE 20, — Vengiriin mükellefi, eğlence ve hizmet işletmelerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir. 

İstisnalar: 

MADDE 211. — Aşağıdaki belirtilen faallryet'ler ve hizmet işletmeleri 'bu vergiden Üstilsna edilmiştir, 
1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle gene) ve ka'tma bütçeli İdareler ile 'il özel 

idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütme
yen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler, 

2, (Kültürel, (sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival ışenlik, 
sergi ve benzeri faaliyetler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ta
rafından tertip edilen eğlenceler ve konserler, 

3̂  Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dermekler, orduevleri ve siya
si partiler itarafınldan hasılatı tamamen kendilerine kalmak veya hayır amacına tahsis edilmek üzere tertiplenen 
eğlenceler; 
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Verginin Tarhı ve ödenmesi ; 

MADDE 17. — Vergiye tabi ilan ve reklâmlarda, ilan ve reklâm 'İşinin mükellefçe yapılması halinde 
ilan veya reklâm işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, İlan ve reklâm işinin bu işi mutad meslek 
olarak ifa edenler tarafından yapılması hallinde ilan ve reklâm işini yapanlarca ilan veya reklâmın yapıldığı 
ayı takip eden ayın 20 nci günü alkşamma kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. 
Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4 ve 6 nci bentlerinde yazılı ilan ve reiklamlarda bunların yayınlandı
ğı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği, tarifenin 5 nci bendinde yer alan ilan ve reklamlarda ise yayımın yapıldığı 
mahallin belediyesine verilür>4 

İlan ve Reklâm Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadarki belediye meclisleri vergi ta
rifesinin 1, 2 ve 4 ncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergiler yılı içinde, iki çeşit taksitle al
maya yetkilidirler. 

Man ve reklâm vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gereMi usulleri ihdas 
edebilirlera 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğlence Vergisi 

Konu : 

MADDE 1$. — Bu Kanunun 22 nci maddesinde 'belirtilen ve belediye sınırları ile mücaVir alanlar için
de yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir. 

Mükellef : 

MADDE 19. — Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir. 

İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 20. — Aşağıda 'belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz : 
l'< Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli İdareler ile il özel 

idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütme
yen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler, 

2K Kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, 
sergi ve benzeri faaliyetler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ta
rafından tertip edilen eğlenceler ve konserler, 

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, as
keri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler^ 

4. Spor H Toto oynanması. 
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4. Tiyatro, opera, operet, (bale, karagöz ve or'ta oyunları ile genel ve fcatima bütçeli idarelerle, il özel ida
relerin, belediyelerin düzenledikleri konserler; 

5. Spor toto oynanması, 

Matrah: 

MADDE 22. — Verginin matrahı: 
1, (Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç ollmıak üzere (bilet bedeli olarak sağlanan gayrî safi hâ

sılat; 
% Biletle girilmeyen yerlerde, eğlence ve hizmet işldtmesiinceeîde odunan gayri ısaifi hâsılat; 
3. Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayri isaf i Ihlâlsılaittır. 
Biletle (girilen yerlerde, 'bilet 'bedeli dışında teberru veya başka adlar alltmlda alınan paralar da verginin mat

rahıma dahilidir, 

Nispet: 

MADDE 23. — Eğlence Vergisi aşağıdaki nispetlerde •alınır. 
Verginin 

Ntisbeti 
% 

L Biletle girilen yerîerlde bilet bedeli üzerinden: 
I. Yerli film, göstermelerinden, 25 
2< (Yabancı film (göstermelerinden, 50 
3. ISpor gösterilerinden, 10 
4. Hipodrum, at yaoşları, sirkler ve diğerlerinden, 20 
II, İBiletle girilmeyen yerlerde: 
Düğün ve kokteyl salonları, her nevi lokanta, meyhane ve birahaneler, gazinolar, bar, pavyon, 

kabare ve 'gece kulüpleri, diskotek ve dansingler, taverna ve kafeteryalar, bilumum kulüpler ve lokel-
ler (Dernek üyelerinin istifadesine ayrılmış yerler dahil, spor kulüplerinin istirahat mahalleri hariç), 
saunalar, güzellik enstitüleri ve salonları, kadın ve erkek kuaförleri, heraevfi otel, motel ve mokamplar, 
pastaneler, taltil siteleri ve dinlenme kampları, bezik, biriç, bilardo, okey ve matsa futbolu salonları, plaj ve 
yüzme havuzları, lunaparklar, spor salonları, bahçeler ve kır bahçeleri; 
glilbi eğlence ve hizmet Aşletaeleri, 10 

IIL Müşterek bahislerde : 20 

Verginin Ödenmesi : 

MADDE 24. — Eğlence vergisi aşağıda belirtilen şekillerde Ödenıir. 
1. İBiletle girilen yerlerde vergi, bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye taraf man özel 

damlga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alman biletlerin kullanıllmad&n ialdesi hal'inlde peşin olarak öde
nen vergi geri verilin 

Genel ve katma bütçeli idarelerle il özel idareleri ve belediyelerce yürütülen spor müsabakaları, at yarışları 
ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi, takibeden bir hafta içinde ilgili belediye vergi 
dairesine yatırılır. 

2, Biletle girilmeyen yerler ile müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı talkîbelden 20 ıgün içinde ilgili 
belediye vergi dairesine bir Ibeyanmame ile bildirilir ve aynı »ürede ödenir. 

Biletlerle girilmeyen eğlence yerleri ve hizmet idemle rinde, belediyeler, hazırlayacakları (mühürlü veya soğuk 
damgalı faturaları veya mükelleflerce bastırılacak pusulaları onaylamak (suretiyle, kullandırmaya yetkilidirler, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 



— 39 — 

(İhtisas Komisyonunun Tekllif Ettiği Metiin) 

Matrah .* 

MADDE 21. — Verginin Matrahı :, 
1< Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi 

hâsılat; 
2. Müşterek (bahislerde, bahis tertip eden kuruluşa 'isabet eden gayri safi hâsılattır. 
Biletle girilen yerlerde, bilet bedeli dışında teberru veya başka adlar altında alman paralar da verginin 

matrahına dahildir. 

Nispet .* 

MADDE 22â — Eğlence Vergisi aşağidaki nispetlerde alınıp 

Verginin N&petü 
1% 

I< Biletle girilen yerlerde : 
1. Yerli filim göstermeleriüden, 20 
2d Yalbancı film göstermelerinden, 50 
3. Spor müsabakalarından, 10 
4. At yarışları, sirkler ve diğerlerinden, 2Q 
5. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, orta 
oyunu ve konserlerden, 20 

İL Müşterek bahislerde, 25 

Verginin ödenmesi : 

MADDE 23. — Eğlence Vergisi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve 
belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alman biletlerin kullanılmadan iade
si halinde de peşin olarak ödenen vergi geri verilir. 

Genel ve katma bütçeli idarelerle il özel idareleri ve belediyelerce yürütülen spor müsabakaları, at ya
rışları ve 'benzeri faaliyetlerde bilet 'bedeli ile birlikte alınan vergi, talkip eden bir hafta içinde Migili beledi
yeye yatırılır. 

Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye bir 'beyanname ile 
bildirilir •ve aynı sürede ödenir. 
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Bu vergi hâsılatlının yüzde 10'u bulunan yerler de Darülacaze hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü geçen mü
esseseye, yüızsde 10\ı da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları içinde verem savaş derneği teşkilatı varsa yar
dım olarak bu derneğe ödenir. (Böyle bir teşekkül yoksa doğrudan doğruya belde (içindeki yoksul vereml'iler hiz
metline sartfolunur. 

DÖRDÜNCÜ İBÖUÜM 

Akaryakıt Tüketim Vergisi 

Konu: 

MADDE 25. — Dağıtım şirkdtlerinin mal isıtok ve Isevkine ait 'depolarından yapmanı normal ve süper ben
zin, LFG, gazyağı, (motorin ve 'fuel-oil ısatıışları 'il© rafineri (Şirtketlerinin ıdağıltım ışlirJcetlerjn© yaptıkları satışlar 
dışında doğrudan yaptıkları bu nevi akaryakıt saStışIan, Akaryakıt Tüketim Vergisine tabidir. 

Mükellef: 

IMADDE 26. — Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefi, bu verginin konusuna giren aikafyafeiariia satı
şını yapan dağıtım ive rafineni ışlirflödtlerldir. 

Vergi Tarifesi: 

MADDE 27. —• Akaryakut Tükeltüm Vergisi, ton başına enaz 100, ençok 500 lira olarak alınır. 

Beyan ve Ödeme: 

MADDE 28. — Dağıtım ve rafineri şirketleri, bir aylılk dönemde yaptıkları isatıfşlarınıı takibeden ayın 20 
nci günlü akşamına kadar Merkezlerinin, bağlı olduğu 'Maliye Vergi DairesÜne Ibir beyanname 'ile ibildinmıeye 
ve vergici aynı süre içinde Ödemeye mecburdurlar. 

Verginin Dağılımı: 

MADDE 29. — Akaryakıt Tüketim Vergisi tahsil eden Maliye Vergi Daireleri !bu vergileri, tahisillinli (takip 
eden bir ay içerisinde tiler IBankaisında açılacak hesaba yatırırlar. Hesapta biriken Ibu meblağ belediyeler ara
sında nüfuslarına gör© dağıtılır. , 

Tahsil ©dilen Akaryakıt Tüketim Vergisinin, Maliye Vergi Dairesi MüdürlüğÜntoe yukarıda 'betl'intıilen süıre 
içinde İller iBanka'sına yatırılmamaısı halinde vergi yüzde 10 fazlasıyla vergi dairesi müdüründen tahsil olu
nur, 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akaryakıt Tüketim Vergisi 

Konu : 

MADDE 24. — Rafineri sirkeleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan normal ve süper 'benzin, 
LPG, gazyağı, motorin ve fuel - oil satışları Akaryakıt Tüketim Vergisine tabidir. 

İstisna : 

MADDE 25. — Türkiye Elektrik 'Kurumu ve Çukurova Elektrik Anonim Şirketimin elektrik üretimi için 
kutlandığı fuel - oil bu vergiden müstesnadır. 

Mükellef : 

MADDE 26. — Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefi; bu verginin konusuna giren akaryakıtların sa
tışını yapan rafineri şirketleri ile (ithalattı gerçekleştiren kuruluşlardır. 

Vergi Tarifesi : 

MADDE 27. — Tasarının 27 inci maddesi, aynen 'benimsenmiştir. 

Beyan ve Ödeme : 

MADDE 28. — Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçeklerken kuruluşlar 'bir aylık dönemde yaptıkları sa
tışlarım takibeden ayın 20 nci günü akşamına kadar merkezlerinin 'bağlı olduğu Maliye Vergi Dairesine bir 
beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı süre içlimde ödemeye mıecburdurlar. 

Verginin Dağılımı : 

MADDE 29. — Maliye Vergi Daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergilerini tahsilini takip öden bir ay içeri
sinde İller Bankasında açılacak hesaba yaitınrlar. Hesapta biriken bu meblağ, İler Bankasınca son geneli 
nüfus sayımı sonuçlarına göre vergilerin yatırıldığı ayı izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar belediyelere 
dağıtılır. 

'Belirtilen süreler 'içerisinde İler 'Bankası hesabına yatırılmayan ve 'belediyelere gönderilmeyen meblağlar 
% 10 fazlasıyla vergi dairesi müdüründen ve İter Bankasından tahsil olunur. 

Vergi dairesi müdürleri ve İller Bankası hakkında yukarıdaki fıkra uyarınca yapılacak işlemler bağlı ve
ya «ilgili bulundukları bakanlıklarca yürütülür. 
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BEŞÎNCİ BÖLÜM 

ÇefAtU Vergiler 

I* Tapma Vergim : 

Konu : 

MADDE 30. — Belediye sınırları veya mücavir alan içinde aşağıda yazılı umuma mahsus taşıtlar ile ve 
belli bir tarifeye dayanılarak yapılan taşımalar, Taşıma Vergisine tabidir. 

a) Banliyö trenleri, 
b) 'Otobüs, troleybüs, tramvay, minibüs, taksi, dolmuş, tünel ve metro, 
c) Şehir hatları, körfez ve göl vapurları ile göl vs deniz motorları. 

Mükellef : 

MADDE 31. — Taşıma Vergisinin mükellefi 30 ncu maddede yazılı taşıtları işletenlerdir. 

Matrah ; 

MADDE 32- •— Taşıma Vergisinin matrahı, yolcu ve yük taşımaları karşılığında bilet bedeli olarak nak
den veya hesaben alınan ücrettir. 

Taşımanın bilet kullanılmadan yapılması halinde, vergi matrahı her ne nam altında olursa olsun alınan taşı
ma bedelidir, 

Gider Vergileri Taşıma Vergisi matrahına dahil «îdümez. 

Nispet ': 

MADDE 33. — Taşıma Vergisinin nispeti yüzde 10'dur. 

Verginin Ödenmesi : 

MADDE 34. — 30 ncu maddede sayılan taşıtlarda bilet kullanılması mecburidir. Vergi, bilet bedellerine 
eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediyece özel damga konulması sırasında peşin olarak tahsil edilir. 

Bu şekilde vergisi ödenen biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak tahsil edilen vergi geri ve
rilir, 

Bu biletlerin şekil ve muhtevası içişleri Bakanlığı tarafından tayin olunur. 
Ancak, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile göl ve deniz motorları belediye meclislerince verilecek karar uya

rınca her yıl için bu meclislerce tespit ve ilan edilecek asgari hâsılat tutarlarının yüzde lO'unu götürü vergi 
olarak ödemek suretiyle bilet kullanma mecburiyetinin dışında tutulabilirler. Belediye meclislerince tespit ve 
ilan edilecek yıllık hâsılat tutarları 73 000 liradan az> 730 000 liradan çok olamaz. Bir yıldan az taşımalar, 
gün esasına göre asgari hâsılata bağlanır. 

Minibüs, taksi ve dolmuşlar ile göl ve deniz motorları tarafından ödenecek götürü vergi, Şubat ve Ağus
tos aylarında iki eşit taksitte ödenir. 

Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren Taşımalar : 

MADDE 35. — Birden fazla belediyeyi ilgilendiren taşımalarda, Taşıma Vergisi gerçek kişilerde çalışma 
ruhsatını veren belediyenin kurum ve kuruluşlarda iş merkezinin bulunduğu yerin bağlı bulunduğu belediye 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 



— 43 — 

(thtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MiEi Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 152) 



•— 44 — 

(Hükümetin Tekili) 

vergi dairesince tahsil olunur- Vergi hâsılatı üç aylık dönemler itibariyle ilgili belediyeler arasında nüfus esa
sına göre paylaştırılır. Uyuşmazlık halinde her belediyeye düşecek pay içişleri Bakanlığınca tayin ve tespit olu
nur. 

2. Telefon Vergisi : 

Konu : 

MADDE 36. — Bütün telefon konuşma ve abone ücretleri (Milletlerarası konuşmalar hariç) Telefon Ver
gisine tabidir. 

Mükellef : 

MADDE 37. — Telefon Vergisinin mükellefi, telefon konuşma ve abone ücretlerini tahsil eden PTT İda
residir. 

Matrah : 

MADDE 38. — Telefon Vergisinin matrahı, telefon konuşmaları ve abone için muayyen tarifelere göre alı
nan ücrettir. Matraha, Gider Vergileri dahil edilmez. 

Nispet : 

MADDE 39. — Telefon Vergisinin nispeti yüzde 10'dur. 

Beyan ve Ödeme : 

MADDE 40. — Mükellefler, bir ay içindeki vergive tabi muamelelerini bağlı bulundukları belediye vergi 
dairesine ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı 
sürede ödemeye mecburdurlar. Beyannamelerin şekil ve muhtevası içişleri ve Maliye bakanliklannca tayin ve 
tespit olunur. 

3w Elektrik ve Havagazı Vergisi : 

Konu : 

MADDE 41. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı sarf ve istihlaki, Elektrik 
ve Havagazı Vergisine tabidir 

Mükellef ve Sorumlu : 

MADDE 42. — Elektrik ve havagazını sarf ve istihlak edenler, Elektrik ve Havagazı Vergisini ödemekle 
mükelleftirler, 

Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili be
lediye vergi dairesine yatırılmasından sorumludurlar. 

İstisnalar : 

MADDE 43. — Aşağıda yazılı yerlerde ve şekillerde sarf ve istihlak edilen elektrik vergiden müstesnadır : 
a) Genel ve katma bütçeli idarelerle, belediye ve özel idareler tarafından sokak, meydan, park ve bahçe 

gibi umuma mahsus yerlerde sarf ve istihlak edilen elektrik; 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Vergiler 

1. Haberleşme Vergisi : 

Konu : 
MADDE 30. — Belediye sınırları ve ımüoav'ir alanlar içinde abonelerinden Posta Tellgraf Telefon İşlet

mesi 'tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimü ve data ücretl'eri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Ha
berleşme Vergisine tabidir. 

Mükellef : 
MADDE 31. — Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, ıteleks, faksimilü ve data ücretlerini tahsil eden 

Posta Telgraf Telefon1 İdaresidir. 

Matrah : 

MADDE 32. — Haberleşme Vergisinin maltrahı, tasis, devir ve nakil ücreltleri hariç olmak üzere tahsil 
edlen ücrettir. Matraha, gider vergileri danil edilmez. 

Nispet : 
MADDE 33. — Halberleşme Vergisinin nispetli yüzde 6'dır. Ancak genel ve »katma bütçeli kuramlarla il 

özel idare ve belediyelere ve bunların kuırdııklian birliklere ait ıteleks, faksim'ii ve data ücretinden vergi alın
maz. 

Beyan ve Ödeme : 

'MADDE 34. — Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve da'ta ücretlerine isabet edem Haber
leşme. Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna 'kadar bir 'beyanname ile bildirilir ve aynı süre 
içinde tediye edilir. 

Beyannamelerin şekil ve muhtevası İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca ıtayin ve tespit olunur. 

2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : 

Konu : 

MADDE 35. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içiride elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Ha
vagazı Tüketim Vergisine tabidir. 

Mükellef ve Sorumlu : 

MADDE 36. — Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mü-
kefıeMrler.. 

Elektrik veya havaigazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli l e birlikte bu verginin ide ta|h!s5İ!nden ve ilgili be
lediyeye yatırılmasından sorumludurlar . 

İstisnalar : ., . 

MADDE 37. — Aşağıda yazılı yerlerde ve şekillerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır. 
a) Kamu idarelerine ve vakıflara ait hastaneler ile düşkünleri koruma müesseselerinde, 
b) Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pav

yonlarda, 
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b) Elektrik istihsal ve dağıtım müesseselerinin doğrudan doğruya elektrik enerjisi istihsali için sarfettikleri 
elektrik; 

Matrah : 

MADDE 44. — Verginin matrahı, sarf ve istihlak edilen elektrik ve havagazının satış bedelidir. 

Nispet : 

MADDE 45. — Elektrik ve Havagazı Vergisi satış bedeli üzerinden yüzde 10 nispetinde alınır. 

Beyan ve Ödeme : 

'MADDE 46. — Elektrik ve havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden 
ayın 20 nci günü akşamına kadar belediye vergi dairesine bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede 
ödemeye mecburdurlar. 

4, Yangm Sigortası Vergisi : 

Konu : 

MADDE 47. — Belediye sınırları ve mücavir alanlardaki, menkul ve gayrimenkul mallar için yapüan 
yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler, Yangın Sigortası Vergisine tabidir. 

Mükellef : 

'MADDE 48. — Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftir, 

Matrah : 

MADDE 49. — Yangın Sigortası Vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alı 
nan primlerin tutarıdır-

Sigorta şirketleri vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta muamelelerine ait primleri, ipta
lin vukubulduğu döneme ait matrahtan indirebilirler. 

Nispet : 

MADDE 50. — Yangın Sigortası Vergisinin nispeti yüzde 10'dur, 

Beyan ve ödeme : 

MADDE 51, — Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20 noi günü akşamına 
kadar bağlı bulundukları belediye vergi dairesine bir beyannaime ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı 
sürede ödemeye mecburdurlar. 

Beyannamelerin şekil ve muhtevası İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca tayin ve tespit olunur. 
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c) Doğrudan doğruya elektrik veya havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde. 

Matrah : 

MADDE 38. — Verginin matrahı, tüketilen elektrik ve havagazının satış bedelidir. Matraha gider ver
gileri dahil edilmez. 

Nispet : 

MADDE 39. — Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır. 
a) imal, istihsal, kamu taşıma, yükleme, boşaltma, telli, telsiz, telgraf ve telefon müesseseleri işlerin 

de tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 2,5, 
ıb) (a) bendi dışında kalan işlerde ve yerlerde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5, 
c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5. 

Beyan ve Ödeme : 

MADDE 40. — Elektrik ve havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden 
ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye 
mecburdurlar. Elektrik ve havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden müstesnadır. 

3. Yangın Sigortası Vergisi : 

Konu : 

MADDE 41. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan 
yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir. 

Mükellef : 

MADDE 42. — Tasarının 48 nci maddesi 42 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Matrah : 

MADDE 43. — Tasarının 49 ncu maddesi 43 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Nispet : 

MADDE 44. — Tasarının 50 nci maddesi 44 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Beyan ve Ödeme : 

ıMADDE 45, — Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20 nci günü akşamı
na kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede 
ödemeye mecburdurlar. 

[Beyannamelerin şekil ve muhtevası Maliye ve Ticaret bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca 
tayin ve tespit olunur. 
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5. Hayvan Satış Vergisi : 

Konu : 

MADDE 52. — Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların (Deve, manda, inek, öküz, boğa, ait, eşek, katır, koyun, 
keçi gibi) belediye sınırları ve mücavir alanlarda satışları, Hayvan Satış Vergisine tabidir. Trampa iki ayrı 
satış hükmündedir. Yabancı ülkelere ihraç edilen canlı hayvanlardan ihraç dolayısıyla ihraç yerlerinde ayrıca 
vergi aranmaz, 

Mükellef : 

MADDE 53. — Hayvan Satış Vergisini, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları satanlar öder. 

Matrah : 

MADDE 54. — Hayvan Satış Vergisinin matrahı, satış bedelidir, 

Nispet : 

MADDE 55. — Hayvan Satış Vergisi, satış bedeli üzerinden yüzde 1 nispetinde alınır-

Verginin Ödenmesi : ' 

MADDE 56. — Hayvan Satış Vergisinin tahakkuk ve tahsil usulü belediye meclislerince mahallin özellik 
lerine göre tayin ve tespit olunur. 

tKİNCt KISIM 

Belediye Harçları 

«İRÎNCÎ BÖLÜM 

Temizleme ve Aydınlatma Hara 

Konu : 

MADDE 57. — Emlak Vergisi Kanunu mevzuuna giren bina ve arsalarda belediye sınırları ve mücavir 
alanların içinde bulunanlar, Temizleme ve Aydınlatma Harcına tabidir. 

Mükellef : 

MADDE 58. — Emlak Vergisi Kanununa göre Emlak Vergisinin mükellefi olanlar, Temizleme ve Aydın
latma Harcının da mükellefidirler. Bu harç, Emlak Vergisi Kanununda yazılı hükümler uyarınca Emlak Ver
gisi ile birlikte yetkili vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Mükellefiyet Eml?k Vergisi mükellefiyeti
nin başlaması ile başlar, bitmesi ile sona erer. 

Muaflıklar : 
! 

MADDE 59. — Emlak Vergisi Kanununa göre Emlak Vergisinden daimi veya geçici olarak muaf olan bina 
ve arsalar, Temizleme ve Aydınlatma Harcından da muaftırlar, 
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tKtNCt KISIM 

Belediye Harçları 

BÎRÎNCt BÖLÜM 

Temizleme ve Aydınlatma Harcı 

Konu : 

MADDE 46. — Emlak Vergisi Kanunu mevzuuna giren bina ve arsalardaın belediye sınırları ve mücavir 
aılanHaırın içinde bdkuııanlaır, Temizleme ve Aydınlatma Haırcmıa tabidir. 

Mükellef: 

MADDE 47. — BmıLalk Vergisinin mükellefi olanlar, Temizleme ve Aydınlatma Harcının da mükellefi
dirler. Mütkellef iyet, Emlâk Vergisi mükellefiyetinin başlaması ile başlar; bitmesi ile sona erer. 

Muaflıklar : 

MADDE 48. — Emlalk Vergisinden daimi veya geçici olarak muaf olan bina ve arsalar, Temizleme ve 
Aydınlatma Harcından da muaftırlar. 
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Matrah : 

MADDE 60. — Temizleme ve Aydınlatma Harcının matrahı, Emlak Vergisi Kanununa göre tahakkuk etti
rilen Emlak Vergisi miktarıdır. Şu kadar ki kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıt
lanan bina ve arsalarda matrah, kısıtlamanın devam ettiği sürece tahakkuk ettirilen Emlak Vergisinin yüzde 
10'udur. 

Nispet : 

MADDE 61. — Temizleme ve Aydınlatma Harcı, tahakkuk ettirilen Emlak Vergisinin yüzde 20'si nispe
tinde alınır, 

Harcın Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Usulü : 

MADDE 62- — Temizleme ve Aydınlatma Harcı, Emlak Vergisiyle birlikte tarh, tahakkuk ve tahsil edi
lir. 

Harcın Dağıtımı : 

MADDE 63. — Bir vergi dairesince tahsil olunan Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatı, faaliyet böl
gesi içinde tek belediye bulunması halinde bu belediyeye, birden fazla belediye bulunması halinde de her beledi
yeye nüfusları oranında hesaplanıp dağıtılır. 

Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatının Maliye Vergi Dairelerince her ay sonu itibariyle hesaplanıp 
müteakip ayın sonuna kadar ilgili belediyeye ödenmesi mecburidir. Harcı belediyelere zamanında intikal ettir
meyen vergi dairesi müdürlerinden harç tutarları yüzde 10 fazlasıyla tahsil olunur. 

İKİNCÎ BÖLÜM 

İşgal Harcı 

Konu : 

MADDE 64. — Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerin satış yapmak veya sair maksatlarla işgal 
edilmesi, işgal Harcına tabidir. 

1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin satıcılar tarafından işgali; 
2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden, göl ve denizlerden bir kısmı

nın geçici olarak herhangi bir maksat için işgali; 
3. Gelip geçmeye mani teşkil etmeyecek şekilde yaya kaldırımların bir kısmının veya halkın oturmasına, 

yiyip içmesine veya eğlenmesine tahsis edilen sair mahallerin işgali; 
4. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için tahsis ve tesis edilen mahallerin, taşıt araçları tarafından 

işgali (2 tekerlekli taşıtlar hariç); 
5. Su üzerindeki taşıt araçları ile, yüzer ev, yüzer havuz ve yüzer vinçlerin, belediye sınırları içindeki li

manlarda, boş veya yüklü olarak durması veya depo ve sair şekillerde kullanılması suretiyle, deniz, göl ve nehir
lerim işgali; 

Yukarıda sayılan yerlerin işgali, yetkili mercilerin iznine bağlı olsa bile izinsiz işgaller mükellefiyeti kaldır
maz. 

Mükellef : 

MADDE 65. — işgal Harcını, işgali harca tabi yer leri 64 ncü maddede yazılı maksatlarla işgal edenler 
ödemekle mükelleftir. 
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Matrah : 

MADDE 49. — Temizleme ve Aydınlatma Harcının matrahı, Emlâk Vergisi Kanununa göre belirlenen 
vergi değeridir. Şu kadar ki mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina ve arsalarda matrah; kısıtlamanın devam etti
ği sürece tespit olunan vergi değerinin yüzde 10'udur. 

Nispet : 

MADDE 50. — Temizleme ve Aydınlatma Harcı, vergi değerinin binalarda binde l'i, arsalarda binde 
O-Stir. Ancak mesken olarak kullanılan binalarda harç tutarı, 18 000 TL.nı aşamaz. 

Harcın Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Usulü : 

MADDE 51. — Temizleme ve Aydınlatma Harcı Emlâk Vergisi Kanununda yazılı hükümler uyarınca 
Emlak Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesince, tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. 

Harcın Dağıtımı : 

MADDE 52. — Vergi dairelerince tahsil olunan Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatı, faaliyet böl
gesi içinde tek belediye bulunması halinda bu belediyeye, birden fazla belediye bulıusnıması halinde de 'her be
lediyeye nüfusları oranında hesaplanıp dağıtılır. 

Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatının Maliye vergi dairelerince, her ay sonu itibariyle hesaplanıp 
müteakip ayın sonuna kadar ilgili belediyeye ödenmesi medburidir. Harcı belediyelere zamanında intikal ettir
meyen vergi dairesi müdürlerinden harç tutarları yüzde 10 fazlasıyla tahsil olunur. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

İşgal Hara 

Konu : 

MADDE 53. — Belediye sınırlan içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya 
sair maksatlarla geçici olarak işgal edilmesi, tşıgal Harcına tabidir : 

1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları 
tarafından işgali, 

2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için 
işgali, 

3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il tralfik komisyonlarının olumlu görüşü ataarak belediye
lerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışıma saaltleri içinde, taşııtlaa" tarafından iş
gali (2 tekerlekli taşıtlar hariç), 

Yykarıda sayılan yerlerin işgali, yetkü mercilerin iznine bağlı olsa bile izinsiz işgaller mükellefiyeti 
kaldırmaz. 

Mükellef : 

MADDE 54. r— İşgal Harcını, işgali harca tabi yerleri 53 ncü maddede yazılı maksatlarla işgal edenler 
ödemekle mükelleftir. 
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istisnalar : 

MADDE 66 — Aşağıda gösterilen kara ve deniz taşıtlarının işgalleri İşgal Harcından müstesnadır. 
1. Genel ve katma bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri bir

liklerin kara ve deniz taşıtlarının işgalleri, 
2. Fırtına, tamir veya kumanya temini maksatları yla limanlara giren çıkan deniz taşıtlarının işgalleri, 
3. Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve nehirlerde taşıma işlerinde kullanılan ve belediye içindeki 

liman dairesinde kayıtlı olan istimbot, motorbot, her nevi kayık, mavna, salapurya ve duba gibi küçük deniz 
nakil vasıtaları ile özel sandal ve kayıklar, balıkçı sandal ve kayıklarının işgalleri, 

4. Ziyaret amacıyla gelen yabancı ülke harp ve yar dımcı gemileri. 

Matrah : 

MADDE 67. — işgal- Harcının matrahı 64 ncü maddenin 1, 2 ve 3 ncü bentlerinde yazık işgallerde, işgal 
edilen yerlerin metrekare olarak alanı, 4 ncü bendinde yazılı işgallerde taşıt adedi, 5 nci bendinde yazılı işgal
lerde aracın rüsum tonilatosu, yüzer evlerin işgallerinde ise bunların işgal ettiği yerlerin metrekare olarak ala
nıdır. 

Harcın Tarifesi : 

MADDE 68. — İşgal Harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. 
64 ncü maddenin 1, 2 ve 3 ncü bentlerinde yazılı işgallerle yüzer evlerden beher metrekare için günde en 

az 5, en çok 25, 
2. 64 ncü maddenin 4 ncü bendinde yazılı işgallerde her taşıttan günde en az 5, en çok 25 lira, 
— Parkmetre tesis edilen yerlerde beher saat için en az 1, en çok 10 lira, 
3. 64 ncü maddenin 5 nci fıkrasında yazılı işgallerde, taşıtın 150 rüsum tonilatoya kadar olan kısmın

dan beher rüsum tonilato için en az 1, en çok 3 lira, fazlasından en az 0,25, en çok 1 lira. 
Harcın hesabında aşağıdaki hususlara uyulur : 
a) Metrekare kesirleri tam itibar olunur, 
b) Bir günü aşan işgallerde, 6 saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır, 
c) işgal edilen yerin 50 metrekareyi aşması halinde, aşan kısma ait harç tarifesi % 50 indirimli olarak 

uygulanır^ 
d) Tayin ve tespit edilen günlük işgal harcını tan olarak ödeyen taşıtlar aynı gün yapacakları diğer işgal

ler için ayrıca harç ödemezler. 

Harcın Ödenmesi : 

MADDE 69. — 64 ncü maddenin 1, 2 ve 3 ncü bentlerinde yazılı şekillerdeki işgallerde harç, ilgili beledi
yenin yetkili memurlarınca makbuz karşılığında, 4 ncü bendinde yazdı hallerde, belediyelerce tespit edilecek 
esaslara göre, 5 nci bendinde yazılı şekillerdeki işgallerde liman dairesi bulunan yerlerin belediyelerinden te
min edilen makbuzlar karşılığında bu dairelerce, diğer yerlerde belediyeler tarafından makbuz karşılığında 
tahsil edilir 
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İstisnalar : 

MADDE 55. — Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri tşgal Harcından müstesnadır. 
1. Genel ve Katma Bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri bir

liklerin (kara taşıtlarının işgalleri, 
2. ilgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca 

işgalleri. 

Matrah : 

MADDE 56. — tşgal Harcının matrahı 53 ncü maddenin 1 ve 2 nci bentleriride yazılı işgallerde, işgal 
edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi, 3 ncü bendinde yazılı işgallerde taşıt adedidir. 

Harcın Tarifesi ; 

MADDE 57. — A) İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde ıdHizenlenecek tarifeye göre alınır-
1, 53 ncü maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde en az 5; en çok 

25 ira, 
2ı 53 ncü maddenin 1 nci (bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde : 
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına •: 30 -> 50),— TL< 
to) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına i 301 - 15Q,— TL* 
3. 53 ncü maddenin 3 ncü bendinde yazılı işgallerde; 
a) Her taşıttan beher saat için en az 3; en çok 10 lira, 
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için en az 5; en çok 15 fe^ 
B) Harcın hesabında aşağıdaki esaslara uyulur; 
1, Metrdkare kesirleri tam sayılır, 
2, Tam günü aşan işgallerde, 6 saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır. 

Harcın Ödenmesi : 

M1A1DDE 58. — işgal harcı belediyelerin yetkili memurlarınca makbuz (karşılığında tahsil edilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 

Konu : 

MADDE 70. — Hafta tatili ve resmi tatil günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı olan işyerlerine 
bu maksatla ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir. 

Mükellef : 

MADDE 71. — Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen 
gerçek veya tüzelkişidir. 

Harcın Tarifesi : 

MADDE 72. — Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 1 200 liradan az, 
24 000 liradan çok ülmaımak üzere tespit edilir. 

Mükellefiyet Dönemi ve Harcın Ödenmesi : 

MADDE 73. — Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi çalışma izninin kullanı
lacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terkedilımesi (hallerinde, mükellefiyet çalışılan 
süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır. 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında ödenir. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli 
değildir., 

Adi Ortaklıklarda Harem Muhatabı : 

MADDE 74. — Âdi ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan herbiri 
harçtan müteselsilen sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kaynak Suları Harcı 

Konu : 

MADDE 75. — Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının belediyelerce denetlenerek hangi 
kaynaklara ait olduiklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına ta
biidir, 

Mükellef : 

MADDE 76. — Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemek
le mükelleftirler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 

Konu : 

MADDE 59. — Hafta taltili ve ulusal hayram günlerinde çalışmaları beledüyelerce izne bağlı işyerlerine 
ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir, 

Mükellef .: 

MADDE 60. — Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen 
gerçdk veya tüzelkişidir. 

Harcın Tarifesi : 

MADDE 61. — Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, iğin mahiyetine göre yılda 600 liradan az; 
24 0(00,— liradan çok olmamak üzere tespit edilir. 

Mükellefiyet Dönemi ve Harcın Ödenmesi : 

MADDE 62. — Taitil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kulla
nılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya 'işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, 
çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır. 

Taitil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruh
satlar geçerli değildir. 

Adi Ortaklıklarda Harcın Muhatabı : 

MADDE 63. — Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan herbiri 
harcın ödenmesinden müteseflsilen sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kaynak Sulan Harcı 

Konu : 

MADDE 64. — Tasarının 75 nci maddesi 64 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Mükellef : 

MADDE 65, — Tasarının 76 nci maddesi 65 nci madde olarak aynen ibenimsenmdştir, 
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Tarife : 

MADDE 77. — Kaynak Suları Harcı aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır. 

Beher litrede (Krş.) 
En az En çok 

5 litreye kadar olan Kaplarda 25 75 
25 litrelik kaplarda 15 45 
26 litreden büyük kaplarda 10 30 

Harcın Ödenmesi : 

MADDE 78. — Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar 
üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye peşin olarak ödenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tellallık Harcı 

Konu : 

MADDE 79. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait faal, balıkhane, mezat yerleri 
ve belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından açık artırma, 
eksiltme, kapalı zarf, pazarlık veya teklif alma usulleriyle her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsul
lerin satışı, Tellallık Harcına tabidir. 

Mükellef : 

MADDE 80. — Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükel
leftirler. 

Matrah : 

MADDE 81. — Tellallık Harcının matrahı, harcın mevzuuna giren satışların gayrisali tutarıdır. Bu tutar
dan her ne nam ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz. 

Nispet : 

MADDE 82. — Tellallık harcının nispeti, yüzde 2'dir. 

Harcın Ödenmesi : 

MADDE 83. — Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tah
sil olunur, 
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Tarife : 

MADDE 66. — Kaynak suları harcı, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır : 
Harcın Miktarı 

Kap başına (Krş.) 
En az En çok 

1 litreye ikadar olan şişe ve 'benzeri kaplardan 25 75 

Beher litre (Krş.) 
En' az 

2q 
15 
ıa 

En çok 

60 
45 
30 

5 litreye kadar olan kaplarda ( 5 litre dahil) 
25 litreye kadar olan kaplanda (25 litre dahil) 
26 litreden büyük kaplarda 

Harcın ödenmesi : 

MADDE 67. — Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kap
lar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. 
Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynaik sularından ikinci bir kez harç 
alınmaz, 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tellallık Harcı 

Konu •; ' 

MADDE 68. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde beledliyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri 
ve ilgünıin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellal bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel
kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tel
lallık Harcına tabidir. 

Mükellef : 

MADDE 69. — Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler. 
Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları satış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki belediye 

ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haiber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur. 

Matrah : 

MADDE 70. — Tellalik Harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayri safi tutarıdır. Bu tutardan 
hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz. 

Nispet : 

MADDE 71. — Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dıir. 500 000 lirayı aşan satışlarda aşan kısım için nispet 
yüzde l'diir.( 

Harcın Ödenmesi : 

MADDE 72. — Tasarının 83 ncü maddesi 72 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Hayvan Muayene ve Kesim Hara 

Konu : 

MADDE 84. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelerce tesis edilen mezbaha ve kana
ralarda hayvan muayene ve kesimi veya belediye sınırlan ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da bele
diye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayenesinin yapılması, Hayvan Muayene ve 
Kesim Harcına tabidir. 

Mükellef : 

MADDE 85. — Harcı, hayvan sahipleri ödemekle mükelleftir. 

Tarife : 

MADDE 86. — Harç, hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır. 
Harcın miktarı 

TL, 
Hayvanın Cinsi En az En çok 

Büyükbaş 100 500 
Küçükbaş 50 250 

Harcın Ödenmesi : 

MADDE 87. — Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır. 

YEDÎNCÎ BÖLÜM 

Ölçü ve Tartı Aletleri Hara 

Konu : 

MADDE 88. — Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre bele
diyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Harcına tabidir. 

Harcın Tarifesi : 

MADDE 89. — Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında, aşa
ğıdaki tarifeye göre alınır. 

a) Tartı ağırlıklarının herbirinden 
b) Uzunluk ölçülerinin herbirinden 
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin herbirinden 
d) El terazilerinden 
e) Normal masa terazilerinden 
f) Otomatik (ibreli) terazilerden 
g) Kantar ve basküllerden 

(TL.) 
En az 

10 
10 
20 
50 
175 
100 
250 

En çok 

30 
30 
60 
150 
225 
300 
750 
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ALTINCI BÖLÜM 

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 

Konu : 

MADDE 73. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar 'içinde 'belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen 
izne dayanılaralk özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim ön-
cesd ve sonrası muayenesi veya belediye sınırlan ve mücavir adamlar dışında kesilmliş olup da belediye sınırı için
de satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, Hayvan Kesimi Muayene ve Denet
leme Harcına talbidlirv 

Mükellef : 

MADDE 74. — Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yülkıümludür. 

Tarife : 

MADDE 75. — Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır. 
Harcın miktarı 

(TL.) 
En az En çok 

Hayvanın Cinsi : 
Küçükbaş 50 150 
Büyükbaş 100 300 

Harcın ödenmesi : 

MADDE 76. — Tasarının 87 noi maddesi 76 ncı madde olarak aynen 'benlimsenmâş'tir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

Konu : 

MADDE 77. — Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgii kanun ve tüzük hükümlerine göre beledli-
yeleırce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir., 

Harcın Tarifesi : 

MADDE 78. — Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığın
da aşağıdaki tarifeye göre alınır : 

Harem Miktarı 
(TL.) 

En az En çok 

a) Tartı ağırlıklarının her birinden 
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 
c) Akıcı ve kuru daneM maddele 

rin hacim ölçeklerinin her birinden 20 
d) El terazilerinden 
e) Normal masa terazilerinden 
f) Otomatik (İbrel) terazilerden 
g) Kantar ve basküllerden 

10 
ı 10 

len 20 
50 
175 
100 
250 

30 
30 

60 
150 
225 
300 
750 
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Harcın Ödeme Şekli : 

MADDE 90. — Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Harçlar 

Kayıt ve Suret Harcı : 

MADDE 91. — Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle, 
gayrimenfcullerl'e ilgili harita, plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir. Kayıt ve Suret Harç-
lan, satıife veya sahife büyüklüğü başına hesap olunur. Sahife ve sahife büyüklüğünün tayininde, 20 daktilo 
satırı bir sahife, 60 harf bir satır sayılır, 20 satırdan eksik sahi'feler tam sahife addolunurlar. 

İmarla İlgili Harçlar : 

MADDE 92. — İmar Kanunu gereğince verilecek ifraz ve tevhit kararlarından, İfraz ve Tevhit Harcı, bir 
yapının temelinin kontrol ve vizesi karşılığında, Temel Vizesi Harcı, yapı kullanma izni verilmesi karşılığında, 
Yapı Kullanma İzni Harcı alınır. Ancak 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Ted
birlerle Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler bu harca tabi de
ğildir. 

Yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının belediyelerce gösterilen yere taşınması zorunlu olup, 
bu işler Taşıma Harcına tabidir. 

Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı : 

MADDE 93. — Kanunen istihsali mecburi veya ihtiyari olan ve belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek, işyerlerinin açılmasına, sıhhi, fenni veya zirai inceleme sonuçlarına, 
tahlil ve deneylere ait olup, bu Kanunda ayrıca harca tabi tutulmamış bulunan raporlar, şahadetnameler, ruh
sat ve ehliyetnameler, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına tabidir. 

Sağlık Belgesi Harcı : 

MADDE 94. — Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısiyle özel mevzuatı gereğince belediyeler
den Sağlık Belgesi almak mecburiyetinde olanlara verilecek bu tür belgeler, Sağlık Belgesi Harcına tabidir. 
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Harcın Ödeme Şekli : 

MADDE 79. — Tasannın 90 ncı maddesi 79 ncu madde olarak aynen benirnsentmişfe 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Harçlar 

Kayıt ve Suret Harcı : 

MADDE 80. — Belediyeler ve belediyelere 'bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayri-
menkullerle ilgili harita, plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir. 

İmar İle İlgili Harçlar : 

MADDE 81. — imar mevzuatı gereğince aşağıda bellimtlilen harçlar belediyece tahsil olunur. 
a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk tkez yapılan veya istek üzerine ger-

çekîeşjtirilen müteakip parselasyon işlemleri «Parselasyon Harcına» (teşvik 'bölgesini haiz organize sanayi 
bölgeleri 'hariç olmak üzere) 

b) Verilecek ifraz ve ;tevh>it kararları «İfraz ve Tevhit Harcına», 
c) iProje tasdik işlemleri «Plan ve Proje Tasdik Harcına» 
d) 'Zerrin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yılkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması 

'için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi «Zemin Açma İzn'i ve Toprak Hafriyatı Harcına», 
e) [Yapı izni ve denetleme, temel vizesi işlemleri «Yapı İzni ve Denetleme Harcına», 
f) Yapı kullanma izin verilmesi işlemi «Yapı Kullanma tzni Harcına» tabidir. 
7269 'sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlar Hak-

(kıındakıi Kanun hükümleri uyarımca yapılan yapı ve tesisler yukarıda sayılan harçlardan müstesnadır. 

İşyeri Açma İzni Harcı : 

MADDE 82. — Belediye sınırları veya mücavir alanlar içimde bir işyerlinin açılması «İşyeri Açma izni Har
cına» tabidir. 

Muayene ve Rapor Harcı : 

MADDE 83. — Mevzuatın alımmasımı gerek zorunlu gerek isteğe bağlı gördüğü ve belediyeler veya onlara 
bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili 
tahlillere Mşkin olup bu kanıuında ayrıca harca tabi tutulmamış olan rulhsatlar, rapor ve belgeler «Muayene 
ve Rapor Harcına» tabidir. 

Sağlık Belgesi Harcı : 

MADDE 84. — Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince 'belediyeler
den sağlık belgesi almak mecburiyetimde olan kişilere verilecek bu tur belgeler 'ile bunların belli aralıklarla 
yapılacak vizeleri «Sağlık Belgesi Harctna» tabidir. 
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Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler : 

MADDE 95. — Bu bölümde yazılı çeşitli harçlar aşağıdaki tarifeye göre alınır. 

(TL.) 
En az En çok 

Kayıt ve suret harçları 20 100 
Muayene, ruhsat ve rapor harcı 500 1 500 
Sağlık belgesi harcı 500 1 500 
îmarla ilgili harçlar 1 000 5 000 

Çeşitli Harçların Ödenmesi : 

MADDE 96. — Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle pe
şin olarak ödenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Harcamalara Katılma Paylan 

BÎRÎNCt BÖLÜM 

Yol Harcamalarına Katılma Payı : 

MADDE 97. — Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve ge
nişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yol
dan yararlanan gaynimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır : 

a) Yeni yol açılması; 
b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi; 
c) Kaldırırmız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım halline getirilmesi veya asfalt 

yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi; 
d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi; 
Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere 

ait olup harç payına konu teşkil etmez. 
Ik'i ve daha fazla yol kenarında bulunan gaıyrimen küller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay 

tam, düğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır. 
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Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler : 

MADDE 85. — Bu 'bölümde yazılı çeşitli harçlar aşağıdaki tarifeye göre aflınır. 

İH Kayıt ve suret harçları : 
a) Standart her sayfa başına 
b) Harita, plan ve/krokilerin beher metrekaresinden 
2. İmarla İlgili Harçlar (Tkaret ve Konut Bölgeleri için ayrı ayrı) : 
a) Itlk parselasyon harcı (beher "metrekare için) 
b) İfraz Ve TevhıM Harcı (beher metrekare için) 
c) Plan ve Proje Tastik Harcı (beher (inşaat ımıetre karesi içiln) 
d) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı 
L Toprak (beher metreküp için) 
II. Kanal1 (beher metrekare için) 
e) Yapı tzin.ve Denetleme Harcı (beher metrekare için) 
f) Yapı Kullanma îzmi Harcı (beher metrekare için) 
3J İşyerli Açma tzrii Harcı : 
(Beher metrekare için işlin mahiyetine göre) 
Ancalk bu mlilkltar h!iç bir suretle beşbin metrekareye isabet edecelk ttutarı aşamaz. 
4. Muayene ve Rapor Harcı : 
5. Sağhk fielgesli Harcı : 

Harcın MlükHan 
TL, 

En az 

25 
400 

5 
10 
5 

20 
100 

5 
10 

En Çok 

75 
1 200 

15 
'30 
15 

60 
300 
15 
30 

10 

500 
100 

100 

1 500 
300 

Çeşitli Harçların Uygulama Esasları ve Ödenmesi : 

'MADDE 86. — Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmalk suretiyle pe
şin olarak ödenir. 

Harçların uygu'lanımaısıına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirle
nir, 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Harcamalara Katılma Paylan 

Yol Harcamalarına Katılma Payı : 

MADDE 87. — Tasarının 97 nci maddesi 87 nci madde olarak aynen benimsenımiişt'ir. 
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Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı : 

MADDE 98. — Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerde, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi ya
pılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma 
Payı alınır : 

a) Yemi kanalizasyon tesisi yapılması, 
b> Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre İslah edilmesi. 
İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın 

hesabımda o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır. 

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı : 

MADDE 99. — Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri 
yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcama
larına Katılma Payı alınır : 

a) Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması, 
b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı. 
Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları 

yol üzerindeki uzunlukları esas alınır. 

Payların Hesaplanması : 

MADDE 100. — Harcamalara Katılma Payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğ
ruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısiyle yapılan giderlerin 1/3'üdür. Ancak, bu tür hizmet giderleri Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. 

Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak 
bedelleri giderler tutarından indirilir. 

Payların Tahakkuk Şekli : 

MADDE 101. — Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, su tesis
leri ile kanalizasyon harcamalarına katılma payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimen
kul sahipleri arasında ve 100 ncü maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkulle
rin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, iba
det yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz. 

Tahakkuk Zamanı : 

MADDE 102. — Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa 
olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır. 

Payların İlanı : 

MADDE 103. — Yukarıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde hesaplanan paylar, mükelleflerin soyadla
rı, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay miktarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve 
sokak itibariyle düzenlenecek tahakkuk cetvellerinin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asılması suretiyle 
ilan olunur. 

Katılma paylan tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur. 
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Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı : 

MADDE 88. — Tasarınım 98 nci maddesi 88 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı : 

MADDE 89. — Taşanımın 99 nou maddesi 89 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Payların Hesaplanması : 

MADDE 90, — Harcamalara Katılma Payları, bir program dahilimde veya 'istek üzenine doğrudan' doğru
ya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerim 1 /3'Üdür. Anoak, bu ttür hizmet giderleri Bayın
dırlık Bakanlığı ve Mer Bankası tarafından lespit edilen ve yayımlanan, rayiç ve birim fîyaıtiara göre hesaplaman 
tutarları aşamaz. 

özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu İşler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak 
bedefleri giderler tutarından indirilir. 

Haroaımalara katalma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde Tini geçemez. 

Payların Tahakkuk Şekli : 

'MADDE 91. — Yol Harcamalarıma Katılma, Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, su 'tesisleri 
Fle kanlaliızaısyon harcamalarına katılma payları ise hizmetten faydalarınla şekillerine göre Igffi gayrimenkul1 

sahipleri arasımlda ve 90 mcı maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkuleri ver
gi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, ibadet yerle
ri bakkınlda harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz. 

Tahakkuk Zamanı : 

MADDE 92. — Tasarının 102 ndi malddesi 92 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Payların İlanı : 

MADDE 93. — Tasarının 103 ncü maddesi 93 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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Tahsil Şekli : 

MADDE 104. — Harcamalara katılma payları, belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 103 ncü 
maddeye göre payların 'ilan ve tebliğ edildiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 4 yılda ve 4 eşit taksitte 
tahsil olunur. 

Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin ola
rak tahsil olunur. 

Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce liligili tapu dairelerine bildirilir. Bu 
gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi ha
berdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz. 

Yönetmelikle Tespit Olunacak Hususlar : 

MADDE 105. — Harcamalara katılma paylarının uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, İçişleri, Ma
liye ve îmar ve îskân bakanlıklarınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Belediyelerin Gruplara Ayrılması : 

MADDE 106. — Belediyeler nüfus ve vergi ödeme güçlerin* göre Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan 
sonra içişleri Bakanlığı tarafından 5 gruba ayrılırlar. 

Vergi ve Harç Tarifelerinin Tespiti ; 

MADDE 107. — Balkanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife
lerini, belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder. 

Ücrete Tabi îşler : 

MADDE 108. — Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan, ancak ifa edecekleri 
her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidirler. 
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Tahsil Şekli : 

MADDE 94. — Harcamalaıra katrlima payları, belediyelerce veya 'bunlara 'bağlı müesseselerce, 93 ncü 
madldeye göre payliarın ilam ve tebliğ «dikliği yılı (talklbeden ıbütçe yılından itibaren 4 yida ve 4 eşit taksitte 
•tahsil olunur. 

Satış, hi'be ve trampa giibi devir haillerinde ferağ şuasında o tarihe kadar ödenmemiş 'taksitler peşin ola
rak tahsil olunur. 

Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkulledn listesi 'belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu 
gayrimenkullerin satış, 'hibe ve trampaları halinde 'tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, bekdliyeyi haber
dar eder ve pay ödenmedikçe 'intikal 'işlemi yapılmaz. 

Yönetmelikle Tespit Olunacak Hususlar : 

MADDE 95. — Harcamalara Katılma Paylarının uygul anmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye, Bayındır
lık ve İmar ve İskân bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca bir yönetmelikle belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Belediyelerin Gruplara Ayrılması : 

'MADDE 96. — ©eledüyeler, nüfusüarı l e ekonomik ve sosyal gelişme duıruml'arıın'a göre Maliye 'Bakanlığı 
ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca beş gruba, ayrılır ve Resmi Gazetede 
lainı olunur.. ' 

Bu şekilde ayrılacak belediye grupları !bu kanunun yayımı tarihinden itibaren her üç yılda 'bir yukarıdaki 
usule göre gözden geçirilerek yenilenir. 

Vergi ve Harç Tarifelerinin Tespiti : 

MADDE 97. — A) 'Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen aşağıda yazıttı 
vergi ve harçların tarifelerini 'belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder : 

1. Akaryakıt Tüketim Vergisi, 
2. Kaynak Suları Harcı, 
3w Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı, 
4, ölçü ve Tartı Akitleri Muayene Harcı, 
5- Kayıt ve Suret Harcı, 
6. İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı) 
7. Muayene ve Rapor Harcı, 
8. 'Sağlık Belgesi Harcı. 
B) Yukarıda sayılanlar dışındaki vergi ve harçların maktu tarifeleri; 'bu Kanunda belirtilen en alt ve en 

üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşMi semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar gözönünde 
tutularak belediye meclislerince tespit ölünür. 

Ücrete 'Tabi İsler : 

MADDE 98. — Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğime 
bağlı olarak ifa edecekleri her 'türlü hizmet ficin betedüye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret al
maya yetkilidirler. Belediyeye 'tekel olarak verilmiş işler kemdi özel hükümlerine tabidir. 
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Usul Hükümleri : 

MADDE 109. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç 
ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır. 

Harçlara İlişkin Müeyyideler : 

MADDE 1110. — Harçların tamamı peşin alınmadıkça harca konu olan işlem yapılmaz, kayıt ve örnek verme 
işlemlerinde müracaat muameleye konulmaz. 

Gerekli harçları tamamen almadan iş gören görevliler, harem elenmesinden mükellefler ile birlikte müte-
selsilen sorumludurlar. 

Diplomatik Muafiyetler : 

MADDE 111. — Yabancı devletlerin Türkiye'de 'bulunan elçi, konsolos ve maslahatgüzarları (fahri olan
lar hariç) ile yabancı devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurları, bu Kanun hükümlerinden 
karşılıklı olmak şartı ile muaftırlar, 

Bakanlar Kurulunca belli edilen uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yabancı devlet uyruğundaki me
murları da bu Kanun hükümlerinden muaftırlar. 

Sahip Deyimi : 

MADDE 112. — Bu Kanunda sözü edilen sahip deyimi, bir gayrimenkulun malikini varsa intifa hakkı sa
hibini, bunlar yoksa gayrimenkulu malik gibi tasarruf edenleri ifade eder. 

Nüfus Miktarı : 

MADDE 113. — Bu Kanunda sözü edilen nüfus miktarları, son nüfus sayımı sonuçlarına göre tespit ve 
ilan edilen nüfusu ifade eder. 

Belediye Payları ve Borçları : 

MADDE 114. — özel kanunlarla belediyelere verilmekte bulunan paylar belediye vergi ve harçları hük
münde olup haczedilemezler. Ancak, belediyelerin ve ayrı tüzelkişilikleri olmak üzere belediyelere bağlı ola
rak özel kanunlarla kurulmuş müesseselerin vergi borçları, Emekli Sandığı kesenek borçları ve Türkiye Elek
trik Kurumuna olan elektrik borçları bu hükümden istisnadır. 

Vergi Usul Kanununun Uygulanması .: 

MADDE 115. — 1) Bele'düye Gelirleri Kanununun uygulanmasında, Vergi Usul Kanununda yazılı vergi 
inceleme yetkisi, bu kanunla iüigilıi otoııalk üzere 'belediye müfettişleri tarafından^ 

2) Belediye Hesap işleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü olmayan yerlerde Muhasebeci, Vergi Dairesi 
Müdürü sıfat ve yetkisini haizdir. 

3) Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkiler, Belediye 
Gelirleri Kanunu uygulaması yönünden Belediye Başkanı tarafından kullanılır. 

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım : 

MADDE 116. — 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hakkındaki Kanunun 4 ün
cü maddesinin (A) fıkrası ile belediye meclislerine verilmiş bulunan zam yetkisi, bu Kanunun işyeri ve 
Meslek Vergisine ilişkin madde hükümlerine uygulanır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 
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(ihtisas Komisyonunun TekM Böiigi Metin) 

Usul Hükümleri : 

MADDE 99. — Tasarının 109 nou maddesi 99 ncu makide olarak aynen benimsenmiştir. 

Harçlara İlişkin Müeyyideler : 

MADDE 100. — Gerekli harçları tamamen almadan 'iş gören görevliler, harcın ödenmesinden mükellefler 
ile birlikte mûteselsilen sorumludurlar, 

Diplomatik Muafiyetler : 

MADDE 101. — Tasarının 111 nci maiddesi 101 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Nüfus Miktarı : 

MADDE 102. — Bu Kanunda sözü edilen nüfus miktarları, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre tespit 
ve ilan edilen nüfusu ifade eder. 

Vergi Usul Kanunun Uygulanması : 

MADDE 103. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere; 
1. Beledüye Gelir Şube Müdürü, Gelir Şube Müdürü olmayan yerlerde Belediye Hesap işleri Müdürü, He

sap işleri Müdürü olmayan yerlerde Muhasebeci, Vergi Dairesi Müdürü sıfat ve yetkisini haizdir. 
2< Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkiler, Beledüye Gelir

leri Kanunu uygulaması yönünden Belediye Başkanı tarafından kullanılır. 

Belediye Gelirlerinden Sosyal Amaçlı Yardımlar İçin Pay Verilmesi : 

MADDE 104. — Belediyelerin bu Kanunla sağlanan yıllık gelirlerinin en az % İli sosyal amaçlı yardımlar 
için pay olarak ayrılır. Bu paym dağıtan, asker ailelerinden muhtaç olanliara birinci öncelik verilmek kaydıy
la belediye meclislerince tayin ve tespit edilecek esaslara ve önceliklere göre Verem Savaş, Sııtma Savaş, Kan
serle Mücadele, Düşkünler Yurdu ve benzeri kuruluşlara yapılır. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 
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(Hükümetin TeklM) 

Bit Kanunun Mücavir Alanlarda Uygulanabilmesi 

MADDE 117. — Bu Kanunda, yer alan İşyeri ve Meslek, ilan ve Reklam, Eğlence, Taşıma, Elektrik ve 
Havagazı, Yangın Sigortası ve Hayvan Satış Vergileri ile Temizleme ve Aydınlatma Harcının mücavir 
alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır. 

Bu hükmüm uygufanabılmesli için mücavir alanlara götürülmesi gerekli bulunan hizmetlerin kapsamı ve 
niteliği İçişleri Bakanlığınca (tayin ve (tespit edlilir, 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 118. — 1) 5237 sayılı Belediye Gelirleri. Kanunu (1 ve 2 nci maddeleri hariç olmak üzere) 
ile Ek ve değişiklikleri hakkındaki kanunlar. 

2) 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine ilişkin kanunların ilân 
' ve reklamlara ait hükümleri. 

3) 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyeler ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında 
Kanunun belediyelerle ilgili 1 nci maddesi hükmü, 

4) Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Maddeler :• 

MADDE 119. — Bu Kanuna aşağıdaki geçici mıad deler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin belediye gelirlerinin 
tarh, tahakkuk ve tahsilinde 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihte İşyeri ve Meslek Vergisinin konusuna giren 
bir işle iştigal edenler, vergileme ile ilgili bilgileri ihtiva eden, şekil ve muhteviyatı İçişleri ve Maliye Bakanlık
larınca tespit ve tayin edilecek: 'bir beyannameyi, bu Kanunun lyürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde 
lilgli befedliiye vergi d&lireaine vermeye meöburdurlar. ıBu ibeyannameter üzerine tarh ve tatoakkulk ettirilecek 
vergiler içk (tahakkuk fişi es'ası uygulanır. 

. GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılında vergi ve harç tarifelerinde yazılı 
en ıaz miktarlar uygulanır. 

Milli;Güvendik Kons< yi - (S. Sayısı : 152),-; 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanunun Mücavir Alanlarda Uygulanabilmesi : 

MADDE 105. — Bu Kanunda yer alan Meslek, Elektrik ve Havagazı Tüketim vergileri ile Temizleme ve 
Aydınlatma, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanalbül-
mesi için belediye hizmetlerin'in bu mahallere götürülmüş olması şarttır. 

Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alanlara götürülmesli gerekli bulunan hizmetlerin kapsam ve ni
teliği İçlikleri Bakanlığınca tayin ve (tespit edilir. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 106. — 1, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ek ve değişiklikleri hakkındaki kanunlar, 
2. 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile aynı Kanunun ek Ve degiışli'klk'lerine il'işkin kanunların ilan ve 

reklamlara alilt hükümleri, 
3. 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyeler ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında 

Kanunun belediyelerle ilgi! 1 nci maddesi hüfcmü* 
4. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 4 ncü maddesi hükmü, 
5. 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 

Kanunun geçidi 2 nci maddesi, 
Yürürlüklten kaldırılmıştır, 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmîstkv 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Meslek Vergiıs'inıin konusuna giren bir işle 
iştigal edenler, vergileme (ile ilgi! bilgileri ihtiva eden şekil ve muhteviyatı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca t&s-
pıt ve tayin edilecek bir 'beyannameyi 1 Eylül 1981 tarihine kadar ilgili belediyeye vermeye mecburdurlar. Bu 
beyannameler üzerine 1982 yılında tarh ve tahakkuk ettirilecek vergiler için tahaikikufc fişi esası uygulanır, 

GEÇİCİ MADDE 3. — Taşanının geçici 3 ncü maddesi aynen 'benimsenmiştir, 

Milli Güvenlik Konseyi l(S. Sayısı : 152) 
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(Hültoüıfleiün Tekffitöi) 

MADDE 120. — Bu Kanunun Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 57 ilâ 63 
1.3.1981 tarihinde, diğer hükümleri 1.1.1981 tarihinde yürürlüğe girer. 

üncü maddeleri 

MADDE 121. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27 . 11 . 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Af. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakam 
S. Bingöl İ. Evliyaoğlu 

Devlet Bak - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof Dr. T. Esener 

îmar ve tskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayii ve Teknoloji Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Köy tşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 
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(İhtisas Komisyonunun Tekliif BMği Metim) 

Yürürlük : 

MADDE 107. — Bu Kanunun; 
a) Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 46 ila 52 ncî madde hükümleri 1 Mart 1982 tarihinde, 
b) Diğer hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme : 

MADDE 108. — Tasarının 121 nci maddesi 108 nd madde olarak aynen benlirnsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 152) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 200 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1 /177) 

re 
Başbakanlık 12.5.1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-855/03912 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYt 'BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakıanlığaıca hazmılaman ve Başkianlığmıza arzı BaJkaıtiar Kurulunca 12JJ981 tarJhiıride fkararla îıra-
ian «Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kamın Tasarısı» üe gerekçesi eki olarak gtitaid«trJmiş$r. 

Gereğini «miirlerine arz (edenim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamızda yargı, genel ve esas ilke olarak kabul olunmuş ve yargı yetkisinin, Türk Milleti adına ba
ğımsız mahkemelerce kullanılacağı ifade edilmiştir. 

Anayasanın kabul ettiği temel ilkelerden birisi d© yargı görevinin bağımsızlığıdır. Diğer taraftan yargı 
görevinin bağımsızlığını sağlayacak unsurların başında da hâkimlik teminatı gelmektedir, fyi bir adalet, ba
ğımsız hâkimlere ihtiyaç gösterir. Hâkimlerin bağımsız olmaları ise teminata kavuşmalarıyla m'ümkündür. 

Yargı organlarının kuruluşu, yetkileri, hâkimlerin özlük işleri bu temel prensiplerden hareket edilerek dü
zenlenmelidir. 

Buna karşıhk 20.7.1961 tarihli Resimi Gazete'de yayınlanan 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
öngördüğü Yüksek Hâkimler Kurulu ve daha sonra yapılan Anayasa değişikliği ile kurulması öngörülen Yük
sek Savcılar Kurullunun ayrı ayrı oluişturuılması; kaynakları, yükselmeleri ve bir ölçüde görevleri aynı olan 
hâkim ve savcılar arasında geniş bir ayrıcalığa yol açmış, değişik kurul ve •denetim organlarına bağlanmaları 
büyük sakıncalar yaratmıştır. 

Hâkimlik ve savcılık meslekleri ve bu mesleklerde geçirilen süreler, stnıf ve dereceler yönünden eşit olma
sına rağmen yirmi yılı aşkın uygulama, kurulların özlük işlerinde değişik ilke kararlan aldıklarını, bir sınıf
tan diğer sınıfa geçmede biçimsel zorluklara yol açtıklarını böylece hâkimlerle Cumhuriyet savcıları arasın
daki dengenin bozulduğunu açık bir biçimde göstermiş ve sonuç olarak yargı hizmetlerinin istenilen düzeyde 
gerçekleşememesine neden olmuştur, 

Hamgi yargı kuruluşunda olursa olsun yargı görevini yerine getiren hâkim ve savcıların bütün özlük işle
rinde birliği ve beraberliği sağlayacak ayrıcalığı ve eşil'sizliği orta'dan kaldıracak, aynı ilkeler doğrultusunda 
uygulama yapacak bağımsız bir kurulun oluşturulması blüyük bir zaruret olarak ortaya çıkmış/tır. 

Hazırlanan bu Tasarıda, Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurullarına ait görev ve yetkilerin birleş
tirilmesi ve buna ilâveten idari yargıda görevli meslek mensuplarının da özlük işleri bakımından oluşturulan 
bu kurula bağlanması yoluna gidilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede amaç ve kapsam düzenletilmiş ve Kanunun; Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık 
Mahkemesi üyelerinin seçimi ile Adalet Mahkemesi hâkim ve Cumhuriyet savcıdan ile idari yangıda görevli 
hâkim ve savcıların özlük işleri, mahkemelerin bağım sizliği ve hâkimlik teminatı esaslarına göre düzenlendiği 
belirtilmiştir. 

Tüm bu görevleri yerine getirmekle yetkili bulunan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yukarıda da işa
ret edildiği gibi görevlerini yerine getirirken, mahkemelerin bağımsızlığını ve hâkimlik töminatı esasilarını göz
önünde bulunduracaktır. 

Madde 2. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; Adalet Bakanının başkanlığında çoğunluğu yüksek 
mahkem'elendıen seçilen üyelerden oluşmaktadır. 

Devlet Başkanı, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi daire başkan ve üyeleri arasından göste
receği üç misli aday arasından ikişer asıl, ikişer yedek üye seçecek ayrıca Kurula Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
ve Özlük İşleri Genel Müdürü de katılacaktır.. 

Madde 3. — Adli ve idari yargı mercilerinde görev alacak meslek mensuplarının tüm özlük işlerini yürü
tecek olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bağımsız olduğu bu maddede belirtilmiş ve hiçbir organ, 
makam, merci veya kişinin bu Kurula ve üyelerine görevleriyle ilgili işlerde emir veya taîimat veremeyeceği, 
telkin ve tavsiyede bulunamayacağı hükmü getirilmiştir. 

Esasen 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 3 ncü maddesinde de tasarı
da yer alan bu maddeye uygun bir hüküm bulunmaktadır. Düzenlemede ayrıca sadece Kurula değil üyelerine 
de görevleriyle ilgili işlerde emir ve talimat verilemeyeceği, telkin ve tavsiyede bulunulamayacağı belirtilmiştir. 

Madde 4. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun; 

Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini seçeceği, bir mahkemenin veya bir hâkimin kad
rosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevre slinin değiş'tirilmesi konusunda karar vereceği; Adalet 
Mahkemeleri ile idari yargıda görevli meslek mensuplarının mesleğe kabul, atama ve nakletme, geçici yetki 
verme, her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayrılma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler 
hakkında karar verme, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma gibi işlemleri yapacağı belirtilmiştir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilen bu görevler, Anayasanın 137 ve 144 ncü maddelerinde 
yer alan Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurullarına verilen görevlerdir. Bu hususlar, 45 sayılı Kanu
nun 2, 29 - 33 ve 73 ncü maddeleri ile Danıştay Ka nunundan istifade edilmek suretiyle düzenlenmiştir. Ay
rıca yargıda birlik sağlanmasına dair genel amaç doğ rultüsunda Danıştay ile Uyuşmazlık Mahkemesi üyele
rinin seçimi de bu Kurula verilmişltir. 

IMadde 5. — Üyelerin seçimi ile ilgili düzenleme yapılırken Askeri Yargıtay Kanununun 12 nci madde
si esas alınmış ve 45 sayılı Kanunun 5 nci, 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununun 9 ncu maddelerindeki esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle düzenleme yoluna gidilmiştir. 

'Buna göre Devlet Başkanı, iki asıl, iki yedek üyeyi Yargıtay Genel Kurulunun kendi Başkan ve üyeleri 
arasından, iki asıl, iki yedek üyeyi de Danıştay Genel Kurulunun Dava Daireleri Başkan ve üyeleri arasın
dan, gösterecekleri üçer kat aday arasından seçecektir. 

'Madde 6. — Seçim usulünü düzenleyen bu maddede Yargıtay Genel Kurulu ile, Danıştay Genel Kurul
larında diğer seçimler için öngörülen usuller gözönünde tutulmuştur. 

Devlet Başkanı, listenin sunuluşu tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yeni üyeleri seçecek ve bu üyele
rin adları Resmi Gazetede yayınlanacak ve kendilerine de sonuç duyurulacaktır. 

IMadde 7. — Hâkimler ve Savcılar Kurulunda asıl ve yedek üyelerin görev süreleri dört yıl olarak belir
lenmiştir. Bu süre 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 ve 33 ncü maddelerinde Birinci Başkan, Başkan Vekili 
ve Daire Başkanları için kabul edilen süredir. Süresi bitenlerin yeniden seçilmeleri mümkündür. 

Milli GüVenük Konseyi ı(S. Sayısı : 200) 
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Kurulda görevlerin kesintisiz sürdürülmesini temin için görev süresi bitecek olanların durumları dört ay 
önce Yargıtay veya Danıştay Başkanlığına bindirilmekte ve buradaki seçimlerin en geç, yeni Kurulun göreve 
başlayacağı tarihten bir ay önce sonuçlanması sağlanmaktadır. 

Normal boşalmalar dışında herhangi bir sebeple devre arası boşalmalarda bildirim bir hafta içinde ya
pılmakta ve Yüksek Mahkemelerden de buna göre yedek üye seçimi istenmektedir. Bu hadde Yüksek Mah
kemeler, dönem dışı boşalmalarda seçim işlemini bir ay içinde yerine getirecek ve seçilenlerin görevi o döne
min sonuna kadar devam edecektir. 

(Madde 8. ı— Tasarının 2 nd maddesinde de belirtildiği gibi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Adalet 
Balkanıı başkanlık edecektir, 

Adalet Bakanı bulunmadığı zaman Başkanlık etmek üzere, Kurul, Devlet Başkanınca seçilmiş asıl üyeler 
arasından gizli oyla ve sallt çoğunlukla bir Başkan Vekili seçecektir. 

Adalet Bakanı ve Başkan Vekilinin bulunmadığı hallerde de Kurula Devlet Başkanınca seçilmiş asıl üyeler
den kıdemlisi Başkanlık edecektir. 

Kıdem tespitinde, Yüksek Mahkeme Üyeliğine seçilme tarihi esas alınarak saptanacak, bu halde de eşitlik 
halinde yaş esas alınacaktır. 

Madde 9. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 5 nci maddesinde Yargıtayı temsil görevi Birinci Başkaaa 
verilmiştir. 

Bu ve buna benzer hükümlerden yararlanmak su retiyle tasarının 9 ncu maddesinde, Kurulu temsil ye 
Kurul adına beyanda bulunma yetkisi Başkana ait olduğu vurgulanmıştır. 

Madde 10. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye tamsayısı ile yani yedi kişiyle toplanacaktır. Ye
ni bir anlayışla Kurulun her zaman tamsayı ile toplanması ve çoğunlukla karar vermesi kalbul edilmiştir. Bu 
suretle Kurulun görev alanına giren işlerde yedi kişinin meseleyi incelemesi ve çoğunlukla karar vermesi be
nimsenmiştir. 

Ayrıca bu maddede önemli bir ilke kararı daha getirilerek Devlet Başkanınca seçilen asıl üyelerden bo
şalma olduğu takdirde Yüksek Mahkemelerden seçilen yedek üyelerden kıdemlisi asıl üye sıfatını alarak Ku
rula katılacaktır. Bu halde boşalan üyelik için ilgili Yüksek Mahkemede yedek üyelik seçimi yapılacaktır. 

Kurula asıl üyelerin yokluğunda toplantı yeter sayısının sağlanması için kıdem sırasına göre yedekleri 
iştirak edecektir, 

'Bakanlık Müsteşarı ve özlük İşleri Genel Müdürünün bulunmadığı veya 14 ve 15 nci maddeler uyarınca 
Kurula katılamadıkları hallerde bunlara vekâlet etmekte olanlar Kurula katılacaklardır. 

Üyeler kabul veya ret şeklinde oy kullanacaklar, çekinser oy kullandıkları takdirde bu ret oyu şeklinde 
değerlendirilecektir, 

Kurul Adalet Bakanlığında toplanacak, Kurulun işleri Adalet Bakanlığınca yürütülecektir. 
Madde 11. — İdare hukukunun genel prensiplerinden biri de yapılan bir yanlışlığın geri alınmasına iliş

kindir. 
IBurada da Kurul kararlarının tebliğinden it'ibaren on gün içinde Adalet Bakanı ve ilgililer, kararların bir 

defa daha incelenmesini Kuruldan isteyebilecek, bu halde Kurul, eski kararını aynen benimseyebileceği gibi, 
herhangi bir yanlışlığın tespiti halinde kararını değiştirebilecektir, 

Madde 12. — Bu madde ile Kurul kararlarının bizzat kendisi tarafından yeniden incelenmesinden sonra 
ikinci defa verilen karar üzerine, ilgililer ikinci kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde itiraz ettik
leri takdirde bu istekleri İtirazları İnceleme Kurulunda incelenerek sonuçlandırılacaktır. 

İtirazları İnceleme Kuruluna Adalet Bakanı Başkanlık edecek ve Kurula sadece seçimle gelen asıl ve ye
dek üyeler katılacaktır. Bu Kurulun toplanabilmesi için Başkan hariç en az altı üyenin katılması ve kararların 
en az beş üyenin çoğunluğu ile alınması şarttır. 

İtiraz üzerine Verilen kararlar kesin olacaktır. Bu halde kararlar aleyhine başka bir idari ya da kazai 
mercie başvurulamayacaktır. 

Madde 13. — Bu madde ile bir ilke kararı getiriİ inektedir. Esasen bu ilke kararı 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu ile 2556 sayılı Hâkimler Kanununda mevcut bir uygulamadır. Ta
sarıyla alınan bu madde 45 sayılı Kanunun 52 nci maddesinden alınmıştır, 
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve itirazları inceleme Kurulu, disiplin cezalarının uygulanmasında 
ve itirazların incelenmesine ilişkin kararlarında, hâkimlik ye savcılık mesleğinin şeref ve itibarını kuvvetle ko
rumak ve kamu yararını her düşüncenin üstünde tutmak ilkelerini ve ilgili hâkim ve savcının leh ve aleyhindeki 
delillerin serbestçe takdirinden edinilen vicdani kanaatini esas alacaktır, 

Madde 14. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yedek üyeleri de yargı görevi 
yapan meslek mensupları olarak kabul edilmiş gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda gerekse Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan hükümler ve 45 sayılı Kanunun 65 nci maddesi ve 353 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesi esas alınarak, işe bakmaktan yasaklılık, bu maddemde düzenlenmiştir. 

Madde 15. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri ile yedek üyelerin çekilme ve ret ko
nusu, yukarıda da açıklandığı gibi ilgili Kanun hükümlerine göre ayrı bir madde olarak düzenlenmiş ve ge
rek işe bakmaktan yasaklılık gerekse çekilme ve ret hallerinde asılların yerine yedek üyelerin ve Bakanlık men-
suplarılnın yerine de vekillerinin Kurula katılacağı belirlenmiş't'ir. 

Madde 16. — Kurulun görevleri, görevin önemi ve içeriği nazara alınarak aynen 45 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinde olduğu gibi Kurulda yapılan işlerin ve bunlarla ilgili görüşmelerin gizli olduğu bdirtilmiştir. 

Madde 17. — Kurul üyeleri ile Başkan Vekili hakkında, disiplin işlemleriyle görevlerinden doğan veya gö
revleri sırasında işlenen suçlar sebebiyle özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş bu suretle 
Yargıtay ve Danıştay'dan Kurula iştirak eden asıl ve yedek üyeler hakkında söz konusu yasaların Adalet 
Bakanlığı Müsteşar ve özlük işleri Genel Müdürü hakkında da keza özel yasaların hükümlerinin uygulanacağı 
belirtilmiştir. 

Madde 18. — 45 sayılı Kanunun 29 ve 37 nci maddeleri ile Anayasanın 137 nci maddesine uygun olarak 
hâ'kimlıiik ve savcılık mesleğime kabul konusunda maddle düüenlbntaiştiir.j 

Madde 19. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu atama ve nakillerde uygulayacağı objektif esasları 
kapsayan atama ve nakil yönetmeliiklerinıi hazırlayacak ve bu yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlayacaktır^ 

Atama ve nakÜl işlemleri yayınlanan 'bu yönetmeliğe uygun alarak düzenlenecek ve Adalet Bakanlığı Öz
lük işleri Genel Müdüinlüğü ilgililerin taleplerimi, sidllerini, sağlık koşullarını, ailevi durumlarını vesaJir halleri
mi tespit edecek ve hizmetin icap ve ihtiyaçlarını gözeterek kanuna, yönetmeliğe uygun olarak hazırlayacağı 
kararname taslağını Kurula sunacaktır. 

Kurul en geç bir ay içinlde taslağı inceleyerek, aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak bu hu
susu bir kararla bel'iriöyecektilr. Sonunda karara uygun olarak hazırlanan kararname taslağı Adalet Bakanı, 
Başbakan ve Devlet Başkanının imzası ile tekemmül edecektir. 

Madde 2K3(. — Yargı hizme'tli kesintisiz ve aralıksız devam eden bir hizmettir. Hizmette gecikme telafisi 
imkânsız sonuçlar yaratmaktadır. Bu nedenle Kurulun toplanmadığı zamanlarda Kurulca tespit edilen prensip
lere uymak suretiyle gedikmıesilndie sakınca bulunan hallerde Adalet Bakanlığınca hâkim ve savcılara geçici yet
ki verilecek ancak bu tasarruf Kurulun ilk toplantısında incelemeye sunulacaktır. 

Geçici yetki ile ilgili bu düzenleme esasen başta 45 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi olmak üzere 2556 sa
yılı Hâkimler Kanunundan aynen buraya aktarılmıştır. 

Madde 21, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135-145 nci, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 113 
ncü ve 45 sayılı Yüksek HâkÜmler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 53 ncü maddesinde görevden 
uzaklaştırmaya iüşkün hükümler mevcuttur. Yalnız 45 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinde bu deyim işten el 
çektirme şeklinde isimlendirillmiştir, 

Devlet Memurları Kanunundaki düzenleme ve deyimler ve keza yukarıda belirtilen maddelerdeki esaslar 
nazara alınarak tasarıda görevden uzaklaştırmaya ilişiklin bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 22. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yukaridan beri açıklandığı gibi tüm Adalet Mahke
meleri hâkim ve Cumhuriyet savcılarıyla Danıştay meslek mensupları ve Bölge idare Mahkemesi hâkimleri
nin özlük işlerini yerine getirecektir. Bu duırum karşısında Kurulun görev vereceği sahanın genişliği karşısında 
çalışmasının büyük bir bölümü mesaî saatleri dışında yerine getireceği kuşkusuzdur. 

Yargıtay hizmeti kesintisiz ve aralıksız devam eden bir hizmettir. Bu nedenle Kurulun çok sık toplanacağı, 
gecikmeden kararlar alacağı izahtan varestedir. 
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Bu şartlar altında 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 38 nci 
maddesinden yararlanarak seçimle gelen asıl ve yedek üyelerine, aıylılk ve ödeneklerin ayrı olarak her ay 400 
gösterge rakamının Bütçe Kanunu ile saptanan katsayısının çarpımı ile bulunacak miktarda ödenek verilmesi 
yoluna gidilmektedir, 

Madde 23, — 45 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi ile 4İ473 sayılı Kanunda belirlenen yangın, yer sarsın
tısı, seylap ve heyelan gibi afetlerle savaş hali ve olağanüstü durumlarda meydana gelen zorunluluk hallerin
de uiygulanacak esaslar büMenmiş/tir. 

'Madde 24. — Yuikarıdan beri açıklandığı gibi Kurulu, adalet ve idari yargıda çalışan ıneslefc mensupları
nın özlük işleri hakkında karar verecektir. Bu kararı veririken bu zamana kadar 44, 1730, 521, 2556, 2247 
sayılı Kanunlarla diğer kanunların bu Kanun kapsamına giren 'konularda başka Kurul ve merci makamla
ra verdiği tüm ıgörev ve yetkiler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yerine getirilecektir. 

Kurul bu görevlerini yerine getirirken çalışma usullerini iç Yönetmelikle foelMeyecektir. 

Madde 25. — Bu madde ile 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu tüm deği-
şJkli!k!İerİyie birlikte yürürlükten kaldırılmaktadır. 

©undan ayrı olarak 44, 1730, 521, 2556, 2247 sayılı Kanunlarla diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten (kaldırıllmakta'dır, 

Geçidi Madde 1. — Devlet Başkanı, bu, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yedi gün içinde, Yargı
tay ve Danıştay Daire Başlkan ve üyeleri arasından ikişer asıl, ikişer yedek üyeyi alday gösterilmeden dört yıl
lık ilk dönem içlin seçecektir, 

Dört yılMc ilk dönemin 'bitimine bir ay kala kurulda yapılacak ad çekime işlem'i ile bir asıl bir yedek üye 
iki yıl daha görevine devam edecektir. Bu şekilde Danıştay ve Yargıtaydan seçilen üyelerin yarısı altı yıl görev
de kalacaktır^ 

Kurulun ilk toplantısı Adalet Bakanının duyurusu üzerine duyuru gününü izleyen ilk iş gününde, Adalet 
Bakanlığımda yapılacaktır., 

Geçici Madde 2. — Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun görevleri bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte sona erecektir, 

Geçici Madde 3. — Görevleri sona erecek olan Yükisek Hâkümler Kurulu Başkan ve üyeleriyle Yüksek 
Savcılar Kurulunun seçimle gelen üyeleri Yargıtaydiaki asli görevlerine döneceklerdik-, 

Geçici Madde 4. — Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli meslek mensupları bir ay içinde, öncelikle hiz
met gerekleri gözönünde tutularak durumlarına uygun bir göreve atanacaklardır. 

IBu atama yapılıncaya kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı olarak esM görevlerine devam 
edeceklerdir* 

Meslek mensuplarının atanması, Bakanlık merkez (teşkilâtında veya taşrada hir göreve atanmak şeklinde 
(oiybilecektlir. 

Geçici Madde 5. — Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli Genel İdare, Yardımcı İdare, Sağlık Hizmetleri, 
Tefenilk Hizmetler kadrolarında çalışanlar Adalet Bakanlığı merkez veya taşra teşkilâtında görevlendirilecek ve 
'bu değişiklik nedeniyle ilgililerin yeniden atanmaları ge^kmeyecek'tir1 

Geçici Madde 6. — Yüksek Hâkimler Kurulunda görevlilerin kadroları atandıkları yere göre merkez ve
ya taşra teşkilâtı kadrolarına ilâve edilecek, maaş ve ödenekleri ibu kadrolardan karşılanacaktır,; 

GeÇici Madde 7, — Kurulun göreve başladığı tarihte, kanuna göre Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek 
Savcılar Kurulu dle Danıştayın ilgili Kurullarında bulunan ve henüz karara bağlanmamış veya karara bağ
lanmış olup da kesinleşmemiş işler, Hâkümler ve Savcılar Yüksek Kurulunca incelenip karara bağlanacaktır. 
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Geçidi Miadde 8. — Yüksek Hâkimler Kurulu Yüksek Savcılar Kurulunda 'bulunan evrak ve dosyalar, giz
li ve açık siciller, .sorutturma evrakı ve demirbaş eşya Adalet Bakanlığına devredilecektk'j; 

Devir işlemi, maiddede belirtilen yetkililer ile Adalet Bakanlığınca görevlendirilenler arasıınıda düzenlene
cek tutanaklarla yapılacaktır, 

Danışifcayda ibulunan, Damşitay meslek mensuplarına ait (Başkan ve üyeler ıhariiç) gizli ve açık siciller, şah
si işlem dosyaları ve soruşturma evrakı Danıştay Başkanlığınca Adalet Bakanlığına devredilecektir. 

Geçici Madde 9. — Bu Kanun gereğince çıkarılması gereken Yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç üç ay içinde Kurulca düzenlenip yürürlüğe konulacaktır, 

Geçidi Madde 1Q, — Yüksek Malhkemelerdeki unvlan (birliğini sağlamak ve Bölge İdare Mahkemelerimin 
kuıruluşu esas alınarak Danıştay Başkansözcüsü unvanı Danıştay Başsavcısı, Kanunsözcülsü unvanı Danıştay 
Savcısı, Başyardımcı ve Yaridımcı unvanları da Danıştay Tetkik Hâlkimi olarak (değiştürilimüştir, 

Madde 26. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 27. — Yürütme ile igJlidtir. 
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Milli Güvenlik Konseyi 
Adalet 'Komisyonu 

Esas No. :1/177 
Karar No. : 20 

12 Mayıs 1981 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanun Tasarısı havalesi gereği ilgili Ald'alet Bakanlığı temsilcileri-
n'in de iştiraki ile Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Yapılan görüşme sonucu tasarının tümü müzakere edilerek benimsendikten sonra maddelerin görüşülme
sine geçilmiş ve her madde aynen benimsenmiştir. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi 
rine arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer Başkaynak 
Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim Albay 

raporumuzla birlikte Mili Güvenük Konseyi'nin yüksek talkdir ve terasiple-

Üye 
İsmet ONUR 
Hâkim Albay 

Üye 
M. Tevfik ODMAN 

Dz. Hâk. Ön Yüzbaşı 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar - Fin. Araş. 

Başmüşaviri 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkim Albay 

. Üye 
İV. Yüksel TALAYMAN 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar - Pl. Araş. 
Genel Md. Başynd. 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU TASARISI 
'BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Görev 
Amaç ve kapsam : 

MADDE 1. — Bu Kanun; Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin seçimi ile Yargıtay 
ve Danıştay üyeleri dışında kalan adlî ve idarî yangı hâkim ve savcılarının özlük işlerini, mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre, düzenler. 

Kuruluş: 

MADDE 2. — Hâkimler ve savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanının Başkanlığında Yargıtay ve Da
nıştay Genel Kurullarının kendi daire başkan ve üyeleri arasından göstereceği adaylardan, Devlet Başkanınca 
seçilen ikişer asıl, ikişer yedek üye ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve özlük İşleri Genel Müdüründen kurulur. 

I 

Kurulun Bağımsızlığı: 
MADDE 3. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bağımsızdır. 

Görev : ' • 

MADDE 4. — Hâkimler ve Savcılar Yüfcsiek Kurulunun görevleri şunlardır : 
L Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini seçmek. 
2< Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin kadrosunun kaldırılması veya bir mahkeme

nin yarığı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek. 
3, Hâkim ve Savcıların; 
a) Mesleğe kabul etme, 
b) Atama ve nakletme, 
c) Geçici yetki verme, 
d) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma, 
e) Kadro dağıtma, 
f) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, 
g) DisipEn cezası verme, 
ıh) Görevden uzaklaştırma, 
İşlemlerini yapmak. 
Bunların dışında kalan özlük işlemleri Adalet Bakanlığınca yerine getirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM, 
Seçim Usulleri 

Üyelerin Seçimi : 

MADDE 5. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üyelerinden iki asıl, iki yedek üye Yargıtay Genel 
Kurulunun kendi Daire Başkan ve üyeleri; iki asıl, iki yedek üye Danıştay Genel Kurulunun kendi Daire Baş
kan ve üyeleri arasında, seçecekleri üç kat aday içinden Devlet Başkanınca seçiliri 

Seçim Usulü : 

MADDE 6. — 1. Seçimler, bu kanunda yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla Yargıtay ve Da-
nıştayın sallt çoğunlukla toplanan Genel Kurullarında yapılan diğer seçim işlerinde uygulanan usuller dairesin
de gizli oyla yapılır. 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulu Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir., 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir, 

MADDE 3. — Tasarının 3 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir, 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir* 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir* 

Milli Güvenlik Konsöyl (S. Sayısı : 200) 



— 10 - -

Hükümetin Teklifi 

2. Seçim işleri dönemin sona ereceği tarihten bir ay önce bitirilecek şekilde, seçim gününün tesıbiti ve 
Genel Kurul üyelerine duyurulması, ilgili Yüksek Mahkeme Başkanınca sağlanır. 

3. Oylar, asıl ve yedek üyeler aynı oy pusulasına yazılmak suretiyle kullanılır. 
4. Seçimlerin sonucu adayların aldıkları oylar belli edilmeksizin soyadı sırasına göre düzenlenecek liste 

halinde Adalet Bakanlığı aracılığı ile Devlet Başkanlığına sunulur. 
5. Devlet Başkam, listenin sunuluşu tarihinden itibaren onıbeş gün içerisinde yeni üyeleri seçer. 
6. Devlet Başkanınca seçilenlerin adları Resmi Gazetede yayınlanır ve seçilenlere duyurulur. 

Görev Süresi ve Üyeliğin Boşalması : 

MADDE 7. — Seçilen asıl ve yedek üyelerin Kuruldaki görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden 
seçilelbiÖir. 

. Seçim yoluyla gelen asıl üyeliklerden herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde asıi üyenin menisup 
olduğu yüksdk mahkemeden Seçilen yedek üyelerden kıdemlli'si, asıl üye sııfatım kazanarak Kurula katılır ve 
ve kendi süresini tamamlar. 

Seçilen asıl ve yedek üyelerden'görev süresi bitecek olanlar dört ay önde, bunun dışında herhangi bir se
beple boşalan üyelikler, boşalma tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Adalet Bakanı tarafından Yar
gıtay veya Danıştay Başkanlığına ya da her iki Başkanlığa bildirilir. 

Görev süresi tamamlanmadan boşalan üyelikler için bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde. 6 mcı mad
de esaslarına göre aday gösterilir ve onJbeş gün içinde ı&açim yapılır. Bu şekilde seçilenler, yerine seçildikleri 
üyenin görev süresi kadar hiztmet ederler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışınla Usulleri 

Başkanlık : 

MADDE 8. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Adalet Bakanı başkanlık eder. Kurul, Adalet Ba
kanının bulunmadığı zamanlarda ibaşkanlık etmek üzere seçimle gelen asıl üyeler arasından gizli oyla ve salt 
çoğunlukla bir Başkanvekili seçer. 

Adalet Bakam ve Başkanvekilinin bulunmadığı hallerde Kurula, seçimle gelen asıl üyelerden kıdemlisi 
başkanllık eder. Kıdem, Yükselk Mahkeme üyeliğine seçilimle tarihi esas alınarak saptanır. Eşitlik halinde yaş 
esas alınır.: 

Kumlu Temsil : 

MADDE 9. — Kurulu temsil ve Kurul adına beyanda bulunma yetkisi Başkana aittir. 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı : ' 

MADDE 10. — Kurul; Başkanın yokluğunda Başkanvekilinlin daveti üzerine, üye tamsayısı ile toplanır. 
Yargıtay ve Danıstaya mensup asıl üyelerin Başkanlık ettiği hallerde veya yokluğunda toplantı yeter sayısı
nın sağlanması 'içlin asılları yerine, Kurula kıdem sırasına göre yedekleri iştirak eder. 

Bakanlık Müsteşarı ve Özlük İşleri Genel Müdürünün kuruldaki üyelikleri asli görevleri süresince devam 
eder. Bunlar bulunmadığı zaman kendilerine vekâlet etmekte olanlar Kurula katılırlar. 

Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. Üyeler kabul veya ret şeklinde oy kullanırlar. Çekinser oy ret sayı
lır. 

Kurul Adalet Bakanlığında toplanır. Kurulun işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 200) 
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Adalet Komisyonu Metni 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir, 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 200) 
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Hükümetin Teklifi 

Yeniden İnceleme : 

MADDE 11. — Kurul kararının tebliğinden itibaren on gün içerisinde Adalet Bakanı veya ilgililer, ka
rarın •bir defa daha incelenmesini Kuruldan isteyebilir. 

ıBu halde Kurul, gerekli incelemeyi yaparak kararını verir. 

İtiraz ve İtiraz Mercii : 

MADDE 12. — Kurulca yeniden incelenerek verilen karara karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on 
gün içinde itirazda bulunabilirler. 

İtiraz; Adalet Bakanının; yokluğunda Başkanvekilinin Başkanlığında seçimle gelen asıl ve yedek üyeler
den oluşan, itirazları İnceleme Kurulunca incelenerek sonuçlandırılır. 

Bu Kumlun toplantılarına Başkan hariç en az beş üyenin katılması ve kararın, katılanların çoğunluğu 
ile alınması şarttır. 

ttüraz üzerine verilen karar kesimdir. Bu karar hakkında başka bir idari ya da kazai mercie başvurulamaz. 

Takdir Yektisi : 

MADDE 13. — HâkliımDer ve Savcılar Yüksek Kurulu ile İtirazları İnceleme Kurulu; Disiplin cezalarının 
uygulanmasında ve itirazların incelenmesine ilişkin kararlarında; hâkimlik ve savcılığın şeref ve itibarını ko
rumak ve kamu yararını her düşüncenin üstünde tutmak ilkelerini ve igili hâkim ve savcının leh ve aleyhinde
ki delillerin serbestçe takdirinlden edinilen vicdani kanaatini esas alır. 

İşe Bakamama : 

MADDE 14. — Hâkimlar ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri ile yedek üyeleri: 

1. İş kendisi 'ile ilgili iıse, 

2. rl'lgillİDin, evlilik ıbağı kallmasa (bile karı veya kocası, nesepten veya sebepten uısüllı veya fiüruu veya otnuın-
Aa evlalt edlinıme bağı veyahut illglilji ile araliannıdla ikindi dereceye kadar (Bu derece dahil) nesepten veya evli
lik sona erse dahi ikinci dereceye kadar (Bu derece dahüJ) sebepten oivaır hısımlığı olursa, 

3. Ayını liste tanık loflıarak dinılenınıiiş, bflıirkıişlillik, hâkimllik veya savcılık 'yapmış ya ıda daha önce isin so-
ruşturulıması de görevlendirilmiş lise* 

4. llgilli lüıe aralarında bakılan lişıe esas oliam olaydan önce açılmış bir dava varsa, 
Kurula katılamazlar ve herhangi bir şekilde işe bakamazJiar. 

Çekilme ve Ret: ; 

MADDE 15. — Hâkimilıer ve .Saivcaliaır Yüksek Kurulu Başkan, üyeleri ve yedek üyeleri işe bakamama 
hallilerinde ve ilgilli ile arasımda bir hulsümet veya Itatrafısuzhklarunfl şüpheye düşürecek ömıemlli bir hallin mevcut 
olması durumunda, kendililerimden (işi göırimeklten çekilecekleri gibi ıffllgülü tarafından da reit oflıumablıidıar. 

Reddin, inceleme başllamadam veya ret siebebi ıdiaha sömıra meydana gelimiş ise, öğremiilımesıimıden başflıaya-
nak onlbeş gün içlinde ve her hailde kara/r veırülırneden! onoe yapılması lazımdır. 

Ret isteği, reddi (istemen üye yerine yedeğıinlin kurula katılmasıyla incelenerek sonuçlanldsrılıiır. 

Kurulun toplanmasına engel olacak sayıda üye reddine ilişkin istekte bulunulamaz. 
Ret 'isteği üzerine Kutruluın verdiği karartana karşıt esasla birlikte, Mraızlaırı încetame Kuruluna ıMraz odıu-j 

nabilir, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 200) 
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Adalet Komisyonu Metni 

MADDE 11. — Tasarının 11 noi maddesi aynen beniımsenmişlk. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir^ 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 15, — Tasarının 15 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı 
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Hükümetin Teklifi 

İşlerin Gizliliği : 

MADDE 16. — Kurulda yapılan işlemler ve bunlarla ilgili görüşmeler gizlidir. 

Kurul Üyeleri Hakkında Soruşturma : 

MADDE 17. — HâktimHer ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanvekili île asıl ve yedide üyeleri. haklarında 
disiplin işılıemleriyle görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenen suçlarından dolayı, özel kanıunflların-
daki hükümler uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mesleğe Kabul, Atama, Geçidi Yetki ve Görevden Uzaldaştınna 

Hâkimlik ve Savcılığa Kabul >; 

MADDE 18, — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuralununı; bir kimsenin hâfcimlliğıe veya savcılığa kıalbu-
Düne kıarar verebilmesi, o kimsenin mesleğin gerektirdiği ve özel kjanuınlannda Ibelürtlilen şartlara sahip bulun-
masına bağlıdır. 

Atama ve Nakit: 

Mx^DDE 19. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; Mama ve nakillerde uygulanacak objektif esasla
rı kapsay)an Atama ve Nakil Yönıetmeİıği düzenliler. Bu Yönetmelik Resmi Gazete'dle yayınlanır. Adalet 
Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü Sllgiflillerin taleplerini sidMerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hiz
metin icap ve ihtiyacı ile birilikte inceleyerek kanuna*^ Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun olanak yap|aeağı 
taslağı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunla sunar, 

Bu taslak, ilgililerin gizli ve açık sliclilHierj ve diğer -evrakı ile bidükte Kurul tarafından en geç bir ay içSn-N 

de incelenir, aynen veya gerekli görülen değişiklikler yapılarak karara bağlanır ve Adafet Bakanlığına tevdi 
edilir. 

Adalet Bakanlığı Kurul kararına uygun olarak hlaprlayacağı Kararnameyi yüksek tıasdİlke sunar. 

Geçici Yetki ile Görevlendirme : 

MADDE 20. — Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararını alarak; hâkim veya 
savcıları hizmetin gereği olarak sürekli görev yerlerıinin dışındaki bir yargı çevresinde geçici olarak görev
lendirmeye yetkilidir. 

Kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile görevlendirilenler, o yerde dört aydan fazla çalışltınlamaz-
lar. 

Gecikmesinde sakınca bulunan haillerde, hizmetin aksamaması için Adalet Bakanlığı kadro durumu müsait 
bulunan bir yargı Çevresindeki hâkim veya savcıyı ihtiyaç duyulan başka bir yargı çevresinde görev yapmak 
üzere geçici olarak yetkili kılabilir. Bu takdirde Kurul en geç üç gün •içinde toplantıya çağrıdır ve âşılleımlî  
onanmasını ister. Geçici yetkili olarak görev yapan hâkim veya savcının Kurulca değiştirilmesi halinde, Ku
rulun yeit'kıili kılacağı hâkim veya savcının gidip göreve 'başlamasına kadar, önceki yetkilinin yapmış olduğu 
işlemler geçerlidir. 

Hâkim ve Savcıların muvafakatları ile Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilmesi, doğrudan 
doğruya Adalet Bakanı tarafından Kurulun kararı olmaksızın yapılır. 

Görevden Uzaklaştırma : 

MADDE 21. — Hakkında soruşturma yapılan hâkim veya savcının göreve devamının, soruşturmanın sela
metine yahut yargı yetkisinin itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, geçici 'bir tedlbir olarak görevden 
uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, geçici yetki ile bir başka yargı çevresinde gö
revlendirilmesine Kurulca karar verilebilir. 

Milli Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 200) 
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Adalet Komisyonu Metni 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 200) 
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Hükümetin Teklifi 

BESİNCİ 'BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Ödenecek Ücret : 

MADDE 22. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerine, aylık ve 
ödeneklerinden ayn alarak her ay 400 gösterge rakamının Bütçe Kanunu ile saptanan katsayının çarpımı ile 
bulunacak miktarda ödenek verilir. 

Zorunluluk Halleri : 

MADDE 23. — Savaş ve olağanüstü hallerle, yangın, yer sarsıntısı, seylâp ve heyelan gibi afetler sonu
cu zomnluluk olursa, yetkili mahkemelere veya Adalet dairelerine ait dava ve işleri, diğer yerlerdeki mah
kemelere veya Adalet dairelerine geçici olarak gördürmeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. 

Uygulanacak Hükümler : 

MADDE 24. — Bu Kanun kapsamına giren konularda; 
1. Hâkimler ve «savcılar hakkında, özel kanunlarının bu kanuna aykırı olmayan hükümleri, Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygulanır. 
2. 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 1730 Saylıı Yar

gıtay Kanunu, 521 Sayılı Danıştay Kanunu, 2556 Sayılı Hâkimler Kanunu, 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mah
kemesinin Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla başka kurul, merdi ve makamlara veri
len. tüm görev ve yetkiler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yerine getirilir. 

3. Kurul görevlerini yerine getirirken uygulayacağı işleri ve çalışma usullerini tç Yönetmelikle düzen
ler. İç Yönetmelik ve Kurulca gerekli görülen kararlar Resrrai Gazetede yayımlanır. 

Kaldırılan Hükümler: 

MADDE 25. — 22.4.1962 tarihli 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu ile ek 
ve değiışilklMeri; 

44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun, 1730 sayılı Yargıtay 
Kanununun, 521 sayılı Danıştay Kanununun, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun,, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mah
kemesi Kuruluş ve işleyişi Hakkımda Kanunun ve diğer kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri, 

Yürürlükten kandırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Başkanı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen onlbeş gün içinde 
Yargıtay ve Danıştay Daire Başkan ve üyeleri arasından ikişer asıl, ikişer yedek üyeyi, aday gösterilmeden dört 
yıllık ilk dönem için seçer. Seçilenlerin adları Resmi Gazetede yayımlanır ve seçilenlere duyurulur. 

Şu kadar ki, dört yılın tjiıtimine bir ay kala Kurulda yapılacak ad çekme ile belirlenecek Yargıtay ve Da-
nrştaydan birer asıl, birer yedek üye iki yıl daha görevlerine devam ederler, 

Adalet Bakanının daveti .üzerine Kurul, duyuru gününü izleyen ilk işgününde Adalet Bakanlığında göreve 
başlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 45 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kuruknuşş olan, Yüksek Hâkimler Kurulu 
ile Yüksek Savcılar Kurulunun görevleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun gereğince görevleri sona erecek olan Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan 
ve üyeleriyle Yüksek Savcılar Kurulunun seçimle gelen üyeleri Yargıtay'daki asli görevlerine dönerler. 

Mflli Güven» Konseyi (S, Sayısı : 200) 
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Adalet Komisyonu Metni 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen benimsenmiştir, 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 1!. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇlCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MMi Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 200) 
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Hükümetin Teklifi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Sekreteri, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı, 
Müfettiş Hâkimleri, tetkik hâkimleri; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, hizmet 
gerekleri de gözönünde tutularak durumlarına uygun bir giöreve atanırlar. Bu atama yapılıncaya kadar, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı olarak eski görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Yüksek Hâkimler Kurulun da görevli hâkimlik ve savcılık dışında kalan personel 
Adalet Bakanlığı teşkilâtında görevlendirilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli hâkimlik sınıfında bulunanlarla, bunlar dı
şında kalanların kadroları, Adalet Bakanlığı merkez veya taşra teşkilâtı kadrolarına daıhil edilir, maaş ve 
ödenekleri bu kadrolardan ödenir* 

OEÇlCt MADDE 7. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göreve başladığı tarihte, bu Kurulun 
görevine giren konularda; Kanuna göre Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu ile Danıştay il
gili kurulunun görevlerine giren ve henüz karara bağlanmamış veya bağlanmış olup da kesinleşmemiş bulu
nan ve dava konu'su yapılmamış işler, bu Kanun hükümleri dairesinde Hâkimler ve Savcılar Yükseik Kurulunca 
incelenerek karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göreye başlaması ile Yüksek Hâkimler Ku
rulunda bulunan evrak ve dosyalar, gizli ve açık siciller, soruşturma evrakı ve demirbaş eşya Adalet Bakanlığına 
devredilir, 

Devir işlemi; Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Sekreteri, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı, Genel Ku
rulda ve bölümlerde görevli en kıdemli tetkik hâkimleri ile Adalet Bakanlığınca görevlendirilenler arasında dü
zenlenecek tutanaklarla yapılır. 

Danıştayda bulunan, Danıştay meslek mensuplarına ait (Başkan ve üyeler hariç) gizli ve açık siciller, şahsi 
işlem dosyaları ve soruşturma evrakı, Danıştay Başkanlığınca Adalet Bakanlığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanun gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılması gereken 
yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç ilki ay içerisinde yürürlüğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 521 sayılı Danıştay Kanunumda yer alan Başkanunsözcüsü unvanı Danıştay Baş
savcısı, Kanunsözoüsü unvanı Danıştay Savcısı, Başyardımcı ve yardımcı unvanları, Danıştay Tetkik Hâkimi 
olarak değiştirilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 200) 
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Adalet Komisyonu Metni 

GEÇİCİ MADDE 4, — Tasarının geçici 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 6. — Tasarının geçici 6 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Tasarının geçici 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 8. — Tasarının geçici 8 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 9. — Tasarının geçici 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Tasarının geçici 10 ncu maddesi ayıien benimsenmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen benimsenmliıştlir. 

MMi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 200) 
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Hükümetin Teklifi 

Yürütme : 

MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Çalışma Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Milli Savunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı V. 
S, Bingöl 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

12 . 5 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd, 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı V. 
Ş. Tüten 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 200) 
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Adalet Komisyonu Metni 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MMi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 200) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 201 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki Ek ve Bir Geçici Madde İlavesine Dair Kanun 

Tasarısı, ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/179) 

TC 
Başbakanlık 12 Mayıs 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-854/03911 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12,5.1981 tarihinde kararlaştı
rılan «2556 Sayılı Hakimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Bir Ge
çici Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekü olarak gönderibıriştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim.) 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Yüksek: HâJfcirrıler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun kMdiırılıp aldii ve İdari yargııda görevi tüm hâ
kim ve savaların özlülk işlerinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmesi ve Ibu arada 45 sayılı Yük
sek Hâlkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun yürürlllülkten fcalkiınlmaisı nedeni dle yeni Hâlkİmler ve 
Savcılar Kanunu yürürlüğe girinceye kadar uygulanacak hükümlerin açılklığa kavuşturulması içlin 2556 sayılı 
Hâkimler Kainununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 'bu Kanuna iki ele ve 'bir geçici madde üavesıi için 
bu Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MAÖDE GEREKÇELERİ 

Maldlde 1. — Adalet Balkaniığı yargıya yönelik işlerle görevlıldir. Buralda görev alacak hâkim ve savcıların 
meslekte muayyen süre çalışmaları, başarı sağlamaları, Balkanlıik ınertkez teşkilâtında çalışmalarından yararîana-
bilecelk bir seviyeye gelmeleri gözönünide ıbulunıduruilaraSk, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında göreve atana
cakların en az Ibeş yıl hâkimlik ve savcılık hizmetlerinde Ibulunmuş oflmaisı şartı getirilmektedir. 

Bakanlık hizmetine atananların, Adalet Bakanının isteği üzerine yeniden Itaşfa teşjkilâtınida bir göreve atlan
ması ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yenine getirileceödbir. 

Maldde 2. — Talsarıya Anaiyasa'nın ve 45 sayılı Yüksdk Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 
80 nci maddesinde yer alan temtinatla ilgili hükümler tasarıya aynen alınmıştır. 

Madde 3. — Tadarımın 2 nci maddesine paralel olarak 2556 sayılı Hâlkimler Kanununun 80 nci maddesin
de değişiMÜlk yapılaralk kadroların kaldırılması veya daraltılması sdbdbiyle görevsliz kalanla ilişkin düzenleme 
getiritaeklted'iir.j 
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Madde 4. — Bu madde ile 2556 sayılı Kanuna iki ek madde ilave edilmektedir. 

Burada Elk 3 ncü madde ile mahkemelerin bağımsızlığına; (ilişkin düzenleme gerilmekte ve ayraca hâlkim-
ler ve savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olduMarı vurgulanmiaktadır. 

'Bu hülkümle esasen Anayasa'nın 132 ve 137 nci maddelerinde ve gerdkJcelerinde açılkÇa vurgulanan hâkim
ler ve savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanına 'bağlı oflrnaları açılklığa ka^şturutauş bulunmak
tadır., , 

2556 sayılı Hâlk'imler Kanununa ilave edilen Ek 4 ncü maddeyldde yukarıda işaret edildiği gilbî Anayasada 
ve ıMlglUi kanunlarda yer alan hususlar bu yasaya akltarılmalktadır. Düzenleme 45 sayılı Kanunun 80 nci madde
si esiais alınarak yapılmıştır. 

Mıadde 5. — Bu madde ile 2556 sayılı Kanuna bir »geçici maldde ilaive ddÜmî tir̂  

!Bu geçlicti madde ile yeni Hâkimler ve Savcılar Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunun savcılar 
hakkında uygulantaalktia olan hükümleri, hâkimler hakkında da uygulanacaktaır. 

45 sayıh Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2556 sayılı Hâkimler Kanununda yer alan ve hâkimleri ilgilen
diren hükümlerin Yüksek Hâkimler Kurulunca yerine getirileceği vurgulanmış, ve 45 sayılı Kanunun 103 ncü 
maddesinde ayrıca Hâkimler Kanununun 45 sayılı Kanuna aykırı hülkümlerî yürüıiüikften kaldırılmış bulundu
ğundan, bu suretle sadece savcılar hakkında uygulanmakta olan Hâkimler Kanununun yürürlükteki hükümleri
nin aynı zamanda hakimlere de uygulanması sağlanmaktadır. 

Mıadde 6. — Yüırürlülkie illgjitlicllir̂  

Madde 7. — Yürütmeyle ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 12 Mayıs 1981 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/490 
Karar No. : 21 

Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığıma 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değişitiriknesi ve Bu Kanuna iki Ek ve Bîr Geçici 
Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısının Komıisyonumuzca yapılan incelemesi sonucunda tasarının tümü 
gerekçedeki açıklamaları da gözönünde buludürularak benimsenmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasıarının 1 nci maddesiinde yer alan «Bakjamhk hizmetlerine alınanlar;» İbaresi «Bakanlık hizmetleırtinde 
çalışan hâlkim ve savcılar» şeklinde değiştirilmek suretiyle maddeye açıklık getirilmiştir. 

Tasarınım 2 ve 3 ncü maddeleri a,yiDön; taşanının 4 ncü maddesli ile geiiiırilen Ek Madde 3 (redaksiyona 
Uabi tutularak, Ek Mıadde 4 de parantez içiinlde yer allan1 'ibare amaca uygun şekilde değiştirilmek suretiylle ve 
aynı maddede yer alan «bunlarla» deyimline de «ıbu hâkim ve savcılarla» şeklimde açıklık kaşandırılarak 
benimsenmiiştir. 
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Tasarının geçidi maddesi Ek Madde 5 olarak tasamda yeniden düzenlenmiş ve buna bağlı olarak çerçeve 
madde 4 ile kanun tasarısının başlığında gerekli değişiklik yapılmıştır,, 

Tasarının yürürllük ve yürütmeyle «ilgili 6 ve 7 ncS maddeleri yapılan redaksiyon gereği 5 ve 6 neı mad
deler olarak aıynen benimsenmiştir. 

Kanun tasarısı, gerekçe ve raporumuz M Mili Güvenlik Konseyinin tasviplerine arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâlküm Tuğgeneral 

Üye 
İsmet ONUR 
Hak. Kd. Mb. 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâk. Kd. ADb. 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim; Yarbay 

Üye 
M. Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. Ön Yzb. 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Planlama Araştırma 
Gn. M'd. Başmüşa'vir 

Üye 
N. Yüksel TALAYMAN 

Adalet Bakanlığı! 
Planlama Araştırımla 
Gn, Md. Başmüşavir 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 201) 



_ 4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Bir Geçici Mad
de İlâvesine Dair Kanun TaSansı 

(MADDE 1. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 74. — Beş yıl meslekte hizmet eltımiş ve1 olumlu sicil almış hâkim ve savcılar mulvafakaltiarı ile 
Adalet Bakanı tarafınîd-an mesleklerinde iktisap etmiş oldukları kadro ve maaşları ile Bakanlık hizmetine ve
ya idari görevlere atanabilirler. 

Bakanlık hizmetlerine ali inanlar, Adalet Bakanının teklifli üzerine, Bakanlık hizmetlerinde iktisap ettikleri 
halklar nazara alınmak ısuretiyle durumlarına uyigun hâkimlik veya savcılık görevlerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca atanırlar.» 

MADDE 2. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanunumun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 79. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinin her sınıf ve derecesinde bulunanlar, bu KanundakÜ hüküm
ler dışında; 

L Kadronun daraltılması veya kaldırılması sebeplerine dayalı olsa bile maaş ve ödeneklerinden yoksun 
kılınamaz, 

2. Bakanlık emrine alınamaz. 
3. Kanunlarda yer alan haller dışında kendileri istemedikçe emekliye sevk olunamaz.» 

MADDE 3. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 80. — Kadronun daraltılması veya kaldırılması sebebiyle görevisıiz kalanlara, daraltma ve kaldırma 
zamanında açık bulunan yahut ilk açılacak olan aylılk ve derecesine eşit hâkimlik ya da savcılık görevi tek
lif olunur. 

İlgili, birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. Üçüncü teklifi kabul etmeyenlerin aylığı ve meslekle ilgileri ke
silir.» 

MADDE 4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa aşağıdaki maddeler ek madde 3 ve ek madde 4 olarak 
eklenmiştir. 

«Ek Madde 3. — Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaat-
larına göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetki sinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir 
ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Adli ve idari yargıda görevli savcılar ile hâkim ve savcı olup da, adalet- hizmetindeki idari görevlerde 
çalışanlar, hâkimler hakkındaki hükümlere tabidirler. 

IBunlar, hâkimlere a!it esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilir; hâkimlere sağlanan her türlü hak
lardan yararlanırlar. 

Hâkim ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet (Bakanlığına bağlıdırlar. 

«lEk Madde 4. — Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere 
(Hâkimler için yargı görevi dışındaki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; bunlarla, Yar
gıtay ve Danıştay üyeleri dışındaki hâk'im ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işle
yip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup, uymadığını araştırma ve gerektiğin
de haklarında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanının izni ile Adalet Müfettişleri tarafından yapılır. Adalet 
Bakanı soruşturma işlemlerini, hakkında soruşturma yapılacak alandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliy
le de yaptırabilir.» 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 201) 



— 5 — 

ADALET KOMİSYONU METNÎ 

2556 Sayah Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştnifaneslme ve Bu Kanuna İÜç Ek Madde İlâve
sine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiı̂ rntiışitıir. 

«Madde 74. — Beş yıl meslekte hizmıet etmıiş ve olumdu akü adlrnisş hâkim ve savcılar muvafalkatlan ile 
Adalet (Balkanı tarafından melslekierinde 'iktisap etmiş dlduklaırı kadro ve malakları ile Bakanlılk 'hizmetine ve
ya idafi görevlere aıtanalbüırılier.; 

Bakanlık hizmetlerinde çalışan hâkim ve savcılar* Adalet Bakanının teM'ifi üzerine, Bakanlık hizmetlerin
de iktisap ettikleri haklar nazara alınmak suretiyle durumSaırına uygun hâkimlik veya savcılık görevlerine Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar.» 

(MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen benimtenmîşfthv 

IMADDE 4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa aşağıdaki maddeler ek madde 3, ek madde 4 ve ek madde 
5ı olarak eklenmiştir. 

!«EK MADDE 3. — Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani ka
naatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin Ikullandmaısında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcılar ile hâkim ve savcı olup da, adalet hizmetindeki idari gö
revlerde çalışanlar, hâkimler hakkındaki hükümlere tabidirler. 'Bunlar, hâkimlere ait esaslar dâiresinde sınıflan
dırılır ve derecelendirilir; hâkimlere sağlanan her türlü haklardan yararlanırlar. 

Hâkim ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.» 

«EK MADDE 4. — Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkim
ler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; bu hâkim ve savcılarla, 
Yargıtay ve Danıştay üyeleri dışındaki hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç 
işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri 'icaplarına uyup, uymadığını araştırma ve gerek
tiğinde haklarımda inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanının izni ile Adalet Müfettişleri tarafından yapılır. 
Adalet Bakanı soruşturma işlemlerini, hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı 
eliyle de yaptırabilir.» 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 5. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa, aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir, 

«Geçici Madde — Yeni Hâlkimler ve Savcılar Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunun savcı
lar hakkında uygulanmakta olan hükümleri, hâkimler hakkında da uygulanır.» 

MADDE 6 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

8 . 5 . 1981 

Başbakan 
B< Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı V. 
S. Bingöl 

Ulaşıtmma Bakanı 
İV. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

ıDevlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

îçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 7« Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Dışişleri Bakam V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
1. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 201) 



— 7 — 

Adalet Komisyonu Metni 

«BK MADDE 5. — Bu Kanunun savcılar hakkında uygulanmakta olan hükümleri, hâkimler hakkında 
da uygulanır.» 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesii 5 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı madde olarak benimsenmî^ir. 

n*m 
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