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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye ku
rulmasına dair (1/473), (S. Sayısı : 667) kanun 
tasarısı ve 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 5 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Baha Müderris-
oğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bazı vergilerden, bütün harç 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair (2/559, 
560, 563, 565; S. Sayısı : 681) kanun teklifleri 
ile 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmesi hakkında (1/659, S. Sayısı : 682) ka
nun tasarısı kabul edildi. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, Muğla 
ili dahilinde metruk bulunan karayolları hakkın
da gündem dışı demeçte bulundu. 

izmir Milletvekili Hulusi Çakır'm, tütün 
ekim sahaları ile ilgili gündem dışı demecine 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp cevap 
verdi. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay, Bilecik'te 
vukubulan sel afetine; 

Konya Milletvekili özer ölçmen, Avrupa eko
nomik topluluğunun bir toplantısına; 

istanbul Milletvekili Hasan Türkay, Adana' 
da yapılmakta olan sosyal meskenler sebebiyle 
hâsıl olan önemli zararlara; 

Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm, hububat 
fiyatlarına; 

İstanbul Milletvekili A Turgut Topaloğlu, 
büyük şehirlerdeki et sıkıntına; 

Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan, An
talya merkez ilçeye bağlı iki köyde kooperatif 
adına alınmış bir arazinin dağıtılmamasına; 

Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman, buğ
day fiyatlarına; 

Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakoğlu, köy
lerdeki arsa sorununa ve 

Manisa Milletvekili Veli Bakirli, buğday fi
yatlarına dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Ticaret Bakanı Naim Talû; istanbul Millet
vekili A. Turgut Topaloğlu, Adıyaman Millet
vekili Zeki Adıyaman ve Manisa Milletvekili 
Veli Bakirli'nm, 

Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin de 
Denizli Milletvekili Ahmet Buldanlı ile istan
bul Milletvekili Hasan Türkay'in gündem dışı 
demeçlerine cevap verdi. 

T. M. M. M. tarafından kabul olunduğu bil
dirilen 1591 sayılı Kanunun, Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmesine ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Rıfkı Danışman'a, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Doğan Kitaplı'nm vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

Bursa Milletvekili Barlas Küntay'm, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin, daha evvel kurulmuş bulunan geçici 
komisyona havale edilmesine dair Çalışma Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Dernekler kanunu tasarısı (1/606, S. Sayı
sı : 561) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

15 . 6 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18;55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Vahit Bozatlı Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

SORULAR 

A) Sözlü soru 
1. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 

Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ihtiya
cına dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/228) 

B) Yazılı sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 

vergi, harç ve resimlerden muaf tutulan Dev
let dairelerine dair yazılı soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1131) 
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2. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
«Çoban Sülü» adlı kitabın bazı resmî bankalar 
tarafından satınalınıp alınmadığına dair yazılı 
soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1132) 

3. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, döviz rezervimizin Türkiye dışın
daki yabancı bankalara yatırıldığı iddiasına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/1133) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya - Abdurrahman köyü yolunun asfalt
lanmasına dair yazılı soru önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1134) 

5. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, bir 
tank fabrikasının bulunup bulunmadığı ile is
tanbul Orduevi inşaatının yarıda kalmasının se
bebine dair yazılı soru önergesi, Millî Savun
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1135) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Si
nop ilinin bazı ilçelerine imam kadrolarının ne 
zaman verileceğine dair yazılı soru önergesi, 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1136) 

7. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Tür
kiye'de topraksız, az topraklı, ortakçı veya top
rak sahibi yanında gündelikçi olarak çalışan 
aile miktarına dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1137) 

8. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum ilinden bir şahsın istiklâl 
Madalyası almak için yaptığı müracaata dair 
yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1138) 

9. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Euzurum ili Narman ilçesi Koyunören 
köyünden bir şahsın istiklâl Madalyası almak 
için yaptığı müracaata dair yazılı soru önerge

si, Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1139) 

10. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum ili Pasinler ilçesinden bir 
şahsın istiklâl Madalyası almak için yaptığı 
müracaata dair yazılı soru önergesi, Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1140) 

11. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Ko
re Savaşı zamanında hâlâ 200'e yakın Türk esi
rinin bulunduğu haberine dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1141) 

12. — izmir Milletvekili Kemal önder'in, 
izmir - Yeşilyurt Belediye Başkanının sabıkalı 
olduğu haberinin doğru olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1142) 

13. — istanbul Milletvekili ilhami Sancar'm, 
7/3434 sayılı Kararnamenin, 1 - 4 derece memu
riyetler hakkındaki hükmünün, Dışişleri Ba
kanlığı bünyesindeki memurlara uygulanmaması 
nedenine dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1143) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılının, me
murların, Personel Kanunu uygulamasından do
ğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının ne zaman 
ödeneceğine dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1144) 

15. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
Yunanistan'da yaşayan Türklerin baskı altında 
bulunup bulunmadıklarına dair yazılı soru öner
gesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1145) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Kıbrıs sorunu ile bu konuda Amerika Birleşik 
Devletlerinin oyalayıcı politikasına dair yazılı 
soru önergesi, Dışişleri ve Millî Savunma ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/1146) 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu ve 

Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi 
(2/702) (Sanayi vıe Teknoloji, Ticaret, Adalet 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonların
dan seçilen 4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici 
Komisyona)^ 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör'ün 5 . 12 . 1960 tarih ve 151 sayılı Ka
nunun ek ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/703) (İçişleri ve Adalet 
komisyonlarına) 

Rapor 
3. — Ruhsatsız Tabanca taşıyıp, 6136 sayı

lı kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay ha

pis ve 416.60 TL. para cezasına hükümlü Bekir 
oğlu 1941 doğumlu Ayşe'den olma, Taşova'nın 
Şehli köyü nühusunda kayıtlı Osman Yüksel 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
komisyonu raporu (1/069) (ıS. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1972) (GÜNDEME) 

Cumhuriyet İSlenatosundan Gelen İşler 
4. — Anayasa Mahkemesine yasama meclis

lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısı (1/591) (Adalet Komisyo
nuna) 

5, — Malî Denge vergisi kanunu tasarısı 
(1/585) (59 No. lu Geici Komisyona) 

BÎRİNCÎ OTURUM 

Açılma ISaati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : M. Şevket Doğan Kayseri), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN Millet Meclisinin 106 ncı Bir- leşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerden beyaz düğmelere 
basarak yoklamaya iştirak etmelerini rica edi
yorum. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 

yaparak salonda bulunup bulunmayan sayın 
üyelerin isimlerini tespit edeceğiz. 

(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, Meclis Hesaplarını 

İnceleme Komisyonundaki üyelerin de nisaba dâ
hil edilmesi suretiyle çoğunluğumuz mevcut
tur. Müzakerelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLSE 

1. — Demekler kanunu tasarısı ve Anayasa, 
İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Komisyc-- ra
poru (1/606) (S. Sayısı : 561) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci maddesinde 
yer alan Dernekler Kanunu tasarısının açık oyla
ması var; kupalar gezdirilmek suretiyle oylar 
toplanacaktır. Bilâhara gelen arkadaşlar kür
süde bulunacak kupaya oylarını atacaklardır. 

— 386 — 
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2. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma
sı, değiştirilmesi, ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet, İçiş
leri, Maliye ve Plan komisyonlarından 6 şar üye 
seçilerek kurulan 59 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/546) (S. Sayısı: 472 ve 472 ye 1 nci ek) 
(V 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulca öncelik ve ivedilikle görüşül

mesi kabul edilip tümü üzerindeki müzakereler 
devam etmekte iken 13 . 4 . 1972 tarihli 71 nci 
Birleşimde Geçici Komisyonumuzca üzerindeki 
önergelerle birlikte geri alınan 29 . 7 . 1970 
tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
bazı maddelerinin kaldırılması değiştirilmesi ve 
bu kanuna bazı hükümler eklenmesi haldanda 
kanun tasarısı ve 472'ye 1 nci ek Sıra Sayılı bu 
defa gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 
bölümünün 3G nci sırasında yer almış bulunmak
tadır. 

1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe girmesi ge
reken 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun uy
gulamasına imkân verecek aksaklıkların gideril
mesini öngören bu kanun tasarısının biran ev
vel kanunlaşmasında çeşitli kamu ve Haşine ya
rarı bulunmaktadır. Bu önem ve müstaceliyeti
ne binaen söz konusu kanun tasarısının ivedilik
le ve gündemdeki diğer işlere takdhnen öncelik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim Saygıla
rımla. 

59 No. lu Geçici Kom. Başkanı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tas
viplerine sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve ilgili Komisyon hazır. 
Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde mü
zakereye başlıyoruz. Tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler : 

(1) 472 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonunu eklidir. 

Sayın Ülker, Sayın önder, Sayın Topaloğlu, 
Sayın Başer, Sayın İşgüzar, Sayın Ocakçıoğlu. 
Başka söz talebi yok. 

Sayın önder sizin grup adına mı? 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. GRUBU ADINA KEMAL ÖNDER 

(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri, Cumhuriyet tarihimizde vergi sorunu 
bugüne kadar devamlı olarak bir gelişme kay
detmiş fakat bu gösterdiği gelişme bugün bir 
vergi reformu yapma ihtiyacını ortadan kaldı
racak bir nitelik göstermemiştir. Türkiye'de hali 
hazırda hızla artan kamu yatırım ve cari har
camalarında görülen büyük finansman açıklarını 
karşılayacak oranda bir vergi gelirinin mev-
cudolduğunu iddia etmek mümkün değildir. Hız
la artan kamu yatırım ve carî harcamalarında 
görülen büyük finansman açıkları ise kısmen dış 
ve iç borçlanmalarla, hibelerle, kısmen de enf
lasyon yolu ile karşılanır haldedir Türkiye'de 
mevcut vergi kanunlarının kendi elastikiyeti çe-
risinde kendi kendine gelirini artırma vasfı 
Türkiye'deki mevcut kamu harcamalarını karşı
layacak oranda değildir. Enflâsyonist malî ve ik
tisadî politikaların revaç bulduğu devirlerde 
mevcut açıklar emisyon yolu ile bir nevi dolaylı 
vergi alma usulü ile ve her yıl her malî bütçe 
yılında yeni vergi kanunlarını getirmek usulü 
ve mevcut vergi kanunlarının bir kısmını tadil 
ederek yeni vergi kaynaklarını sağlama usulünü 
seçmek bir âdet haline gelmiştir. Nitekim enflâs
yon içine girildiği 1970 yılında bu emsal vergi 
kanunlarını değiştiren veya yeni vergi tarh eden 
kanun tasarıları Sayın Süleyman Demirel hü
kümetleri zamanında gelmiş, - kanunlaşmıştır. 
1971 yılında Sayın Erim Hükümetleri de yine 
1972 malî yıl bütçesinde kaynak sağlamak ama-
cıyle bir kısım kanunların, vergi kanunlarının 
değiştirilmesi yoluna gitmiş ve tasarıları Mecli
se getirmişlerdir ve bundan da - kur farklarını 
da dolaylı bir vergi sayarsak - 8 milyar 600 mil
yon liralık bir ek kaynak sağlamak yoluna git
mişlerdir. 

Şimdi üzerinde müzakeresini yapmakta bu
lunduğumuz Emlâk Vergisi Kanununun, yani 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı mad
delerini değiştirmek suretiyle sağlanmalı iste-
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nen ve ek kaynak 100 milyon lira civarın ladır. 
Şimdi bir 100 milyon lira yeni bir kaynak sağla
mak amacıyle Sayın Erim hükümetleri tarafın
dan sevk edilen Emlâk Vergisi Kanununun ba
zı maddelerini değiştiren tasarı Meclisimize gel
miştir. Komisyonlarımızda tartışması yapılmış
tır, Meclisimize intikal etmiştir. Meclisimizde 
yapılan müzakereler istikametinde ve verilen 
önergeler istikametinde sayın komisyon tasarıyı 
geri almıştır ve bugün şu sırada müzakeresi de
vam edilmekte olan tasan komisyonda önergeler 
istikametinde yapılan en son değişikliği de kap
sayan tasarıdır. Bu tasarıda bidayette vergi 
adaletini yani az kazanandan az, çok kazanan
dan çok vergi alma ilkesini gideren hükümler 
mevcut bulunduğunu 1319 sayılı Kanundaki, 
Emlâk Vergisi Kanunundaki sosyal adalet- ilke
sinin zedelendiği konusu benden evvel konuşan 
Grup Sözcümüz tarafından uzun uzun anlatılmış
tır, bunları tekrar edecek değilim. Müterakki 
sistem terk edilmiştir. Millî gelirin dağılımında 
özellikle adaletin sağlanamadığı toplumumuzda 
müterakki sistemin terk edildiği yerde adaletsiz
lik başlar. Oran itibariyle az kazanandan da
ha çok vergi, çok kazanandan daha az vergi al
ma yolu açılmış olur. Son komisyon müzakere
lerinde Arazi Vergisinde - tarımla uğraşan va
tandaşlarımız yönünden - kıymeti 50 bin liraya 
kadar olan ve ilk 100 bin liranın, ilk 100 bin lira 
değeri olan arazinin 50 bin lirasının vergiden 
muaf tutulmuş olması bir ölçüde adaletsizliği gi
deren bir nitelik arz etmektedir. Ama buna mu
kabil ilk 100 bin liradan sonraki değerler yö
nünden, vergi değerleri yönünden, matraha esas 
teşkil eden değerler yönünden oranın % 0,3'te 
tutulmuş olması bir adaletsizlik getirmektedir. 
Şöyleki; orta halli kazancı olan bir çiftçi ile or
ta halimin üstünde olan bir çiftçinin ödeyeceği 
arazi vergileri arasında elbetteki bir nispî ada
letsizlik orta halli üretici aleyhine teşekkül ede
cektik. 

Kaldı ki, Meclislerimizde toprak reformunu 
görüşmekte olan, Karma Komisyonda toprak re
formu tasarısı görüşüldüğü şu sırada, bir acı te
sadüftür, biz vergi yönünden % 0,3 nispetini, 10 
bin dönüm arazi için de, 20 bin dönüm arazı için 
de ve 100 bin dönüm arazi için de, 10 dönüm ara
zi için de düşünüyoruz. Toprak reformunu çı
karmakta hem samimî olduğumuzu iddia ediyo
ruz, hem de toprak reformunun daba peşinen 

işlemeyeceği, yürümeyeceği intibaını veıen işa
retleri veriyoruz. İşaret tabirini kullanıyorum; 
çünkü, henüz komisyondan gelmiş olan Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması tasarısı son şeklini almamıştır, Meclisleri
mizden çıkmamıştır, Meclislerimizde son şeklini 
alacaktır; bu itibarla işaret kelimesini kullanı
yorum. Aksini düşünmek istemiyorum; ama 
biran için kabul edelim ki, Meclislerimizden mü
terakki sisteme itibar edilmeyerek % 0,3 oranın
da, hattâ % 0,4 oranında bir değişiklik olabilir, 
sabit bir oran içerisinde böyle bir kanun çıktığı 
takdirde tasavvur edebilir misiniz ki, bu mem
lekette toprak reformu gerçekleşebilir? 100 bin 
dönümlük bir arazi tasavvur ediniz, aslolan bu
nun rayiç değerinin beyan edilmesi ve rayiç de
ğerinin beyan edilmesi neticesinde gerçek ver
ginin alınmasıdır. Ama toprak reformunun uy
gulanması bahis konusu olduğu şu ortamda 
% 0,3 oranı kanunlaştığı takdirde, değerinin far -
zımuhal 10 milyon lira eden ve 10 milyon lira 
beyan edilmesi gereken vergi değeri, beyan edil
mesi gereken rayiç değeri tasavvur edebilir mi
siniz ki, 10 milyon olarak ifade edilecektir? El
betteki bunun çok üstünde rakamlar olarak be
yan edilecektir. Çok üstünde rakamlardan da 
Devlet istimlâk yapmak mecburiyetinde kala
caktır. Zaten Devlet toprak reformunu uygula
mada kaynak arama çabası içinde iken bir de 
hakkın suiistimaline yer verecek mahiyette bir 
uygulama zemini hazırlandığı zaman, elbetteki 
toprak reformu iddialarının bir kuru iddia ol
maktan ileri gidemeyecek bjr tatbikat getirme
sini sağlamış olacağız. 

Bu itibarla gerek çok kazanandan çok vergi 
alma ilkesini gerçekleştirme bakımından, gerek
se otokontrol olma vasfını ve otokontrol olma 
vasfı yanında bir toprak reformunun gerçekleş
mesinde doğrudan doğruya irtibatı olması itiba
riyle müterakki sistemini buraya getirmek za
rureti vardır, 

Sayın Adalet Partisi iktidarda iken 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanunu tasarısında müterak
ki sistemi getirmiş idi. Şimdi, bu müterakki 
sisteminden geri dönülmek istenir ve bu müte
rakki sistemden geri dönülmesini iştiyakla Sa 
yın Adalet Partili milletvekili arkadaşlarımız V3 
Grubu destekler; bu çelişkiyi anlamak mümkün 
değildir. 
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Bu itibarla Sayın Meclisimizin müterakki 
sistemden dönmeyerek, gerek toprak reformu
nun gerçekleşmesi bakımından, gerekse vergi 
adaletini sağlama bakımından isabetli bir karar 
alacağı inancını taşıyorum. 

Aslında Türkiye'de vergi kargaşası vardır. 
Son derece fazla vergi kanunu vardır. Bunun 
uygulama güçlükleri vardır. Vatandaş bakımın
dan, vergi ödemede uğradığı güçlükler vardır; 
usuller basit değildir, idare bakımından uygu
lamada güçlükler vardır; vergi kanunlarının 
elastikiyeti yoktur, elastikiyeti yeterli değildir. 
Bu itibarla vergi düzenimizde bir reform ihti
yacı vardır. Her bütçe yılında, kamu harcama
larını karşılamak çin, yeni yani vergi kanunları 
getirmek itiyadından süratle vazgeçme ihtiyacı 
da vardır. 

Ben sözlerimi burada bitiriyorum, grup adı
na Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu. 
MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarı muhtelif 
şekiller almıştır. Bilhassa arazi ve bina vergisi 
nisibetleri çok değişikliğe uğramıştır. Vergi re
formunun bir kısmını bu tasarı ayarlamaktadır. 
Gerçek değer üzerinden alınacak bdna ve arazi 
vergisi tatbikatı ve beyanlar da tarım, veraset 
ve intikal gayrimenkul kıymet artışı ve emlâk 
alım vergisinin tahakkuk ve tahsilinin daha 
rasyonel şekilde yürümesini sağlayacaktır. Ge
len tasarı üzerindeki devamlı nispet indirmeleri 
bir yarışma haline gelmiştir. Ben bunu uygun 
görmemekteyim. 

Bina vergisi nispetini ele alıp düşüncemi be
lirteceğim. Son senelerde yapılan ve vergiye 
giren binalardan gayri safi-gelir üzerinden alı
nan vergiler ile eski binalar üzerinden alman 
vergiler arasındaki nispetsizlikler çok büyük
tür. ve nispet gayri âdildir. 

Benim bir binam var, 1963'te yapılmıştır; 
250 - 300 bin lira değerinde. Eski kanuna göre 
vergi öderim, senede 400 lira. Tasarıda nispet 
% 0,8'dir, 2'de belediye payı var,, 10 oluyor; 
300 bin lirada 3000 lira senede vergi ödemekli-
ğim lâzım Hükümetten gelen tasarıya göre. 

Görülüyor ki, yeni getirilen tasarıda göste
rilen nispet, daha evvelki kanunda gösterilen 
nispetlere göre alman, vergiden, eğer dürüst 
gösterilmiş ise daha düşük. Ama eskiden yapı

lan, ya da vergi kaçakçılığına gidenler demek-
ki daha az ödemeîkte idiler ki, onlar biraz sıkışı
yorlar, feryat ediyorlar. Neden? Sonradan ver
giye girenlerden çok daha az vergi ödeyenler 
buna devam edelim derler. Bunda insaflı olmak 
gerektir aziz arkadaşlarım. 

özel sektörün temsilcisi Ticaret Odası dahi 
Komisyonun son indirimini, vergi nispetini % 
0,3'e kadar indirimini uygun bulamamış, biç 
olmazsa % 0,5 olsun mütalâasını vermiş ve bu 
gazetelere de aksetmiştir. Biz nedense özel sek
tör temsilcilerinden daha çok bu nispeti düşür
me yarışma girmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, genel olarak tasarının, 
kabulünde gerçek değeri vergi dairelerine be
ne beyanla aksettirme ve tasarıdaki nispet üze
rinden belki biraz daha indirmek suretiyle getiri
len sistemi kabul etmekte umumî vergi sistemi
miz bakımından yararlar büyüktür. 

Biraz evvel sayın önder arkadaşımızın mü
terakki vergi mevzuu üzerindeki mütalâalarına 
aynen iştirak ediyorum. Vergiyi yeni yeni şekil
lere büründürmek suretiyle toprak ve tarım 
reformunda getirilecek yenilikleri ve esasları 
da çıkmaza sokmanın bir anlamı olmasa gerek
tir. 

Maddeler üzerinde de görüşlerimi arz ede
ceğim, yalnız daha evvel sayın Komisyonun bir 
noktaya dikkatini içekmek istiyorum. Bu arazi 
tabiri içerisine giren arsa vergileri mevzuun
da umumî muaflıklar içeriisnde bir noktayı, ci-
varımızdaki bazı arsa sahiplerinin dertlenmesi 
üzerine belirtmekte fayda olacağını düşünerek 
yapıyorum. 

Şimdi şehirlerde bazı arsalar var ki, bele
diye buralardan yol geçirmek veyahut park yap
tırmak suretiyle istimlâk kararını almış yahut 
şehir planına böylece işaret etmiş. Şimdi mülk 
sahibinin buraya bina yaptırıp arsasını ne za
man istimlâk edilecekse o zamana kadar değer
lendirmek suretiyle bir kazanç elde etmesine 
imkân olmuyor. Bina yaptırmasına müsaade 
edilmiyor. Belediyenin malî durumu da müsait 
olmadığından istimlâk edemiyor, bu arsa ölü 
bir vaziyette kalıyor. 

Şimdi bu arsadan veyahut buna benzer ara
ziden devamlı vergi alınacak; fakat adam bir 
gelir temin edemeyecek... Bu, arsa ve arazi sa
hibinin devamlı zararını mucibolacak ve 5 - 6 
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sene sonra da alınacak vergilerle bu arsa ve 
arazisini elinden çıkartmak durumuna girecek
tir. Sayın komisyonun bu hususu dikkate alarak 
şimdiden, madde gelene kadar bir şekil düşün
mesini istirham ediyorum. 

Son olarak istirham ediyorum; müterakki 
vergi mevzuu üzerinde durmakta hassas olalım 
ve Hükümet tasarısındaki gerek bina ve ge
rekse arazi vergi nispetleri üzerinde tasarıyı 
yaralayacak ve yeni getirilecek reformu zedele
tecek şekilde nispet indiriminde yarışmaya gir
meyelim. 

Tümü üzerinde arz edeceğim hususlar bun
lardır. Maddeler üzerinde de görüşlerimi bildi
receğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun 

efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, 

Bu kanun tasarısının daha evvelki tüm mü
zakeresinde fikirlerimi geniş şekilde izah et
miştim. Yalnız bunlardan bacılarının satırbaş
larına temas ederek tümü üzerinde konuşmak 
istiyorum. 

Evvelâ yine getirilen beyan usulünün mem
leketimizin gerçeklerine uymadığını, bir kanun 
yapılırken o memleketin şartları içerisinde ya
pılması lâzımgeldiğini bir defa daha ifade et
mek istiyorum. 

Belirtildiğine göre, 7 milyona yakın mükel
lef olacak, beyan edilen değerler ele alınacak, 
bunlardan ihtilâtlar çıkacak ve bir keşmekeş 
doğacaktır. Bunu bize zaman gösterecektir. Ni
tekim daha evvel Vergi Reformu Komisyonu 
tarafından da salık verilen usul, takrir usulü, 
yazım usulü olmuştu; daha sonra buraya geti
rilen bir tasarıda yine yazım usulü, tahrir usulü 
kabul edilmişti. 

Biz geçen sefer ifade ettik; daha tatbika
tına geçilmeden yahut da çok az bir vatandaş 
kitlesini ilgilendirir şekilde kısmî olarak tatbi
katına geçilmiş olan bu kanunu değiştirmek
teyiz. Binaenaleyh ciddî olarak bu sistemin üze
rinde durulmalıdır. Evet bu kolay bir sistemdir. 
Hazineye para lâzımdır, çabuk para verir gibi 
gözükür; çabuk para verip vermeyeceği de 
meçhuldür. Herkes her şeye bir çare arar ve 
bulur. Bunun tatbikatta nasıl olacağını nasıl 

bir uygulama olacağını kestiremiyorum. Eğer 
kontrol edilemeyecekse, o zaman iş oluruna bı-
bir şey tahrirle kontrol edilebilecektir, öyleyse 
usulün esası, yine rayiç bedel olmasına rağmen 
tahrire dönüşecektir. 

Bizim milletimizin okuma - yazma derecesi, 
vergi meselelerine alışkanlıkları, vergi ödeme
ye alışkanlıkları, malî müşavirlik müessesesi, 
değerlerin takdiri, bildirilmesi meseleleri ta
mamen karışık meselelerdir; alışılagelmiş usul
ler içerisinde bunu çözümlemeye çalışacağız. 
Tüzük de gelmiştir. Bir kimse kalkacaktır ken
dine göre bir beyanda bulunacaktır, o beyan 
emsal olacaktır; bunların davalan senelerce 
sürecektir.. 

Bu noktaya 3 ncü defa olarak temas etmiş 
oluyorum. 

Onun da yanında bir noktayı daha belirt
mek lâzımdır : Burada konuşulurken «nispet 
azdır, çoktur» sözleri söylenmekte. Şüphesiz 
bunun bir ilişkisi var; toprak reformunda iliş
kisi var. Her vatandaşın kendi gücüne göre 
vergi vermesi de lâzım. Bundan hiç şüphemiz 
yoktur; ama bir hakikati de görelim. Bugüne 
kadar tatbik ©dilen sistemle bugün kabul 
edilen rayiç bedel sistemi arasında büyük bir 
fark vardır. Yani bugün rayiç bedeli beyan 
edecektir. Düne kadar birtakım karinelerle 
bulunan bedel bahis mevzuu idi ve bunun 
gerçekle bir alâkası yoktu veya çok az alâ
kası vardı. Şimdi bugün yalnızca nisbeti ele 
alırsak, yanılırız. Bu yeni kanunun tatbik 
edildiğini, kabul edersek ki, tatbik edilecek. 
Ben demin ifade ettim; ama tahrir usulü gel
sin diye. Geçen sefer de söyledik, gelmesine 
imkân yok, şu anda da değiştirilmesine imkân 
olmadığını biliyorum rayiç usulü tatbik edi
lecek. Rayiç beyan edileceği için nispetin ya
nında rayici de düşünmeniz lâzım. Vaktiyle 
bin lira üzerinden vergi veren bir yerin şim
di 4 bin lira üzerinden verildiğini kabul et
tiğiniz zaman bu nispet onun 3 mislidir. Yani 
mücerret, soyut meseleleri ele alıp burada fi
kir yürütmek hatalıdır. Vatandaş açısından 
önemli olan; yüzde nispeti değil, onun evvelce 
verdiği vergi ile bugün vereceği vergidir ve 
nispeti burada bulmanız lâzımgelir. öyleyse 
burada da «nisbet azdır, çoktur» derken 
önemli olarak üzerinde duracağımız şey; dün 
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hangi usule göre verilirdi, ne kadar verilirdi, 
bugün nasıl bir usul tatbik ediliyor ve ne 
kadar verilecektir. Bugünkü usul eskisinden, 
en az 5 - 10 defa farklıdır. Binaenaleyh ona 
göre de nispeti böyle düşünmek lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka noktaya 
daha temas etmek istiyorum. 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinde 
bina ve arazîde rayiç bedel esası kabul edil
miştir. 31 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
ise bir tüzük çıkarılacağı belirtilmiştir. Bu tü
züğün - ki, çıktı - 16 ncı maddesinde alım - sa
tım bedeli - ki, rayiç bedelin karşılığı olu
yor - maliyet bedeli ve ortalama gelir bedeli. 
Yani bunlar sırayla araştırılacak. Bu, kanu
nun 29 ncu maddesindeki sisteme uymamakta
dır. Şimdi getirilen, yani huzurunuzda bulu
nan değişik 31 nci maddenin 2 nci fıkrası ile 
de piyasa bedeli - alım - satım tâbirinin yeri
ne - maliyet bedeli, kira veya istihsal değeri 
denmektedir. Şimdi biz kanunda 29 ncu 
maddeyi, yani rayiç bedeli değiştirmiyoruz. 
fakat 31 nci maddeyi değiştiriyoruz, piyasa be
deli, maliyet bedeli, kira veya istihsal değeri 
diyoruz. Tabiî birisini bulamazsak öbürüne ge
çilmek suretiyle oluyor. Komisyonca böyle de
necek. Metinde böyle. Birisini bulamazsak öte
kine geçeriz denir; ama kanaatımızca 29 ncu 
maddede rayiç bedeli değiştirmedikçe 31 nci 
maddede böyle bir değişiklik yapmaya imkân 
yoktur, yani birbirini tutmaz, tutarsız bir iş 
olur. 29 ncu maddede rayiç bedel yazacak, 31 
nci maddede piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira-
veya istihsal değeri esasına gidilecek. Bu bir 
kargaşa doğuracaktır. 

Bunu da ifade ettikten sonra geçen defa tü
mü üzerindeki konuşmada /birçok arkadaşları
mın üzerinde durdukları bir konuya geleceğim: 
Tarihî ve mimarî değeri olan eski eserlerin ko
runması. 

Eksik olmasın kamuoyu, basın bu işin üzeri
ne eğilmiştir; fakat bu işin üzerine eğilmekle iş 
bitmez. Onun en iyi tatbik edileceği, en iyi ko
runacağı yer burasıdır, bu kanundur. Eğer ta
rihî ve mimarî değeri olan eski eserleri muhafa
zayı kabul edersek ki, Yüce Meclisten kısa bir 
süre evvel geçen, Senatoya giden, Senatodan 
buraya gelen ve halen şimdi karma komisyonda 
bulunan 678© sayılı imar Kanunu var. O İmar 

Kanununun ek 6 ncı maddesinde; «tarihî ve 
mimarî değeri bulunan han, hamam, kervansa
ray, konak, yalı - bilhassa bu «konak, yalı» 
bizi ilgilendiriyor - imarethane, ibadet yeri ve 
beiızeri giıbi eski eser ve tarihî sanat yapılarının 
ve bunlarla bir bütünlük teşkil etmeık üzere 
muhafazası gerekli çeşme, eski sokak ve mey
dancıkların muhafazasına dair esaslar, gayri
menkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
mütalaası da almarak Mollî Eğitim, Turizm ve 
Tanıtma ve imar ve iskân ve Maliye bakanlık-
larryle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
müştereken (tespit olunur. 

Adı geçen müdürlük ve ilgili bakanlıklar 
bu yerlerden lüzumlu görülenlerin istimlâke -
bir diyeceğimiz yok, istimlâk ederse mesele yok 
veya istimlâk etmeksizin - bizim kastettiğimiz 
ıbu bakım ve onarımını temin etmek üzere sa
hiplerine veya diğer ilgililere gereken hallerde 
Ibedel ödemeye...» deniyor. 

Yani bir konağa, Boğaziçindeki tarihî bdr 
yalıyı bu Eski Eserler Yönetmeliğiyle tutun di
yeceğiz; muhafaza edin diyeceğiz, aynı şekli 
muhafaza edin. Fotoğraflarını çektik, rölevesini 
yaptık, böyle muhafaza edeceksiniz; fakat biz 
eğer bu kanunda değişiklik yapıp bunları ver
giden muaf hale getirmediğimiz takdirde 
vergi dolayısıyle yıkılmak mecburiyetinde ka
lacaktır. Yani vergi binecektir, adam istifade 
etmemektedir. Binaenaleyh bunun için eski eser
lerin muhafazam bakımından - ki, bu çok kayıt
lı bir şeydir yani önüne gelen herkes kendi bi
nasını eski eser diye göstermek imkânına sahip 
değildir - bunların vergiden muaf olması lâ
zımdır. 

Bunun yanında bazı yeşil sahalar var, üzeri
ne bina yaptırılmıyor. Tapusu var vatandaşın, 
beyan edecek ve vergi verecek.... 

Büyük emekler sarfetmiş olan değerli Ko
misyonun yeşil sahalar üzerinde durması gere
kir. 

Buna benzer sbir diğer durum daha var. Ge
cekondu bölgelerinde bir vatandaşımızın 50 
dönüm arazisi var; fakat arazisinin üzerinde 
gecekondu yapılmış. Yüzlerce gecekondu var. 
Kendisinde değil hu yer. Tapusu kendisini, ka
nun nazarında maliki kendisi; bunlar için de 
bir formül, - maddeye girsin, girmesin iddia
sında değilim. Komisyonun üzerinde durması 
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için söylüyorum, imar Komisyonu Başkanı ar
kadaşımız da bu noktalara takılmakta idiler-
Komisyon eğer lütuf buyurursa bu 1 nci mad
de ile ilgili olacaktır, muafiyetlerle ilgili ola
caktır. Buıglün için 1 nci maddeyi lütfeder geri 
alırlar, İmar Komisyonu Başkanı ile de görüş
tükten sonra eğer bir formül bulunursa bulu
nur. 

Benim 'söyleyeceklerim bundan ibarettir; 
ama bunların üzerine ciddî olarak durmak lâ
zımdır. Diğer konuları maddeler geldiği zaman 
ifade edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — iSayın Topaloğlu?.. Yok.. 
Sayın Başer, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Emlâk Vergisi Kanunu, Türkiyede ilk defa 

tatbik edilecek bir vergi sistemlidir. Vatandaş
larımızın, aşağı yukarı % 99 unu ilgilendiren 
ıbir kanundur. Vatandaşlarımızı gerek arazi, 
gerek emlâk ve gerekse arsa bakımından ilgi
lendirecektir. Kanun tetkik edildiği zaman, bü
yük formaliteler getirdiği görülecektir. Vatan
daşlar, vergiden evvel beyanname verilmesinde 
de büyük sıkıntıya düşeceklerdir. Hatta bazı 
vatandaşlar bize, maliye ile karşı karşıya gel
memek için, «ıbiz malımızın değerini bilmiyoruz, 
kendin yaz» diyecek hale geldiklerini ifade 
eden mektuplar yollamakta ve bunu da söyle
mektedirler. ileride, âdöta kendi mallarına 
(kendileri hırsız tutulacaktır. Birincisi bu. 

Vengiyi, herkesin, geliriyle mütenasip bir 
şekilde vermesi lâzımıdır. Vergisiz devlet olmaz. 
Fakat, vergide de adalet şarttır. Fransızların 
bir tâbiri vardır; «Hükümetlerin, vergi işkence
sine, vergi çılgınlığına da kapılmamaları lâ
zımdır.» 

Hükümetler iki şeyden kolaylıkla vergi al
mayı düşünürler; ücretler ve gayrimenkuller. 
Ücretlere dokunmayacağım, yalnız gayrimen-
kullerden şimdiye kadar alman vergilere temas 
edeceğim gayrimenkullerden şimdiye kadar alı
nan vergileri dokuz kalemde sıralamak müm
kündür. Bunlar ya doğrudan doğruya veya 
dolayısıyie alınmaktadır. 

1. — Bina inşaat Vergisi. İlk defa, bina in
şaatına başlandığı zaman alınan vergi. 

2. — işletme ve Gider Vergisi; İnşaatta kul
lanılan malzeme dolayısıyie alınan vergi. 

3. — Emlâk Alım Vergisi; 
4. — Tasarruf Bonosu, satış alınan veya ve

rilen. Bu, Mâli Denge Vergisi hâline gelmiştir. 
5. — Gayrimenkul Değer Artış Vergisi; Bi

na elden çıkarıldığı zaman alman vergidir. 
6. Emlâk Vergisi; 
7. Gelir Vergisi; gayri menkullerin serma

ye iradı dolayısıyie alman vergi. 
8. Gelir Vergisi üzerinden Malî Denge Ver

gisi; bir satıştan var, bir de Gelir Vergisi üze
rinden vergisi vardır. 

9. Bina Vergisi, mahsubunun kullanması 
halinde yapılacak yeni vergiler. 

Görüyorsunuz ki, bir gayri menkul üzerin
den dokuz tane vergi alınmaktadır, hattâ ar
kadaşımızın da dediği gibi Veraset ve intikal 
Vergisi de buna ilâve edilirse, on kalem vergi 
alınmaktadır. Yani bir koyundan on tane post 
çıkarıyoruz. Maliyenin burada kazancı nedir? 
Maliyenin burada kazancı % 20'dir. Özel idare
nin, belediyeye tahsildarlık yapmaktadır. Hat
tâ bunu özel idareye versek daha isabetli olur
du, maliye de hiç değilse bu işin tahsildarlığın
dan kurtulmuş olurdu. 

Komisyonda yapılan son değişikliklerde bazı 
faydalar vardır. Bir kere arazide, yüz bin li
rada, elli bin lira muafiye tanımıştır. Bu, orta 
halli ve fakir çiftçilerimizi hiç değilse barınma 
sınırında tutacak bir nispettir. 

ikincisi, Bina Vergilerinde de nispet düşü
rülmüşse de yine, azdır. Binada nispet % 0,8'den, 
% 0,6'ya düşmüştür. Fakat, belediyelerin Te
mizlik ve Aydınlatma Vergisi de üzerine biner
se yine % 0,8'e yükselmektedir. Düşünün ki, 
bir vatandaş, kendi oturmakta olduğu yerden 
hiçbir geliri olmadığı halde % 0,4 vergi öde
yecektir. % 0,2'de aydınlanma, temizlik parası 
olsa, % 0,6 nispetine çıkacaktır. Bilhassa 1960 
yılından önce yapılmış olan binalarda vergi 
nispeti çok yükselecektir. Meselâ 1960 yılından 
evvel yapılmış ve değeri 100 000 liraya kadar 
olan binalarda 30, 40, 50 lira vergi veriyorsa, 
vatandaş birdenbire bu vergiyi sekiz veya on 
katı nispetinde artırmış olacaktır ki, bu va
tandaşlarda büyük bir şok tesiri yapacaktır. 
Bu vergi sistemi geldiğine göre, bizim de, ev 
velâ vatandaşı buna alıştırmaız lâzımdır. Biz
de bir şey ya sıfıra durur veya % 90 a çı
kar. Ortasını, asgari haddini hiç bulamayız. 
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Hattâ Maliye Bakanlığına, «Bugün Türkiye'de 
vergiye tabi mesken veya gayri menkul mik
tarını verin» desek, katiyen veremez, çünkü 
ilmî bir hesabı yapılmış değildir. Maliyeci zih
niyetiyle oturulmuş, Maliye Bakanlığında ha
zırlanmış bu tasarıyı biz de buradan geçirirsek 
elbette ki, vatandaşlar bunun zorluğunu çe
kecektir. 

Biz, tamamen vergisiz olur demiyoruz ama 
verginin de hiç değilse, yeni bir sistem getiril
diğine göre - âdil olması lâzımdır. Evvelki ka
bul edilen kanunda, binalarda 50 000 liraya ka
dar devamlı muafiyet vardı, bu yeni getirilen 
sistemde beş senelik, o da yeni binalarda, dik
katinizi çekerim. Burada işçisi, ortahallisi, me
selâ nüfusu beş, altı, onbine kadar olan ilçe-
lerimizdeki vatandaşın arsası, 15 000 lira, 
30 000 lira da binasını kabul edin, 50 000 lira
dır. % 6 dan verdiği zaman 300 lira vergi 
ödeyeck demektir. îîiç değilse bunu, 50 000 li
rayı muaf kılalım. Para değerinin düşmesi 
yanında bugün 50 000 liranın hiçbir kıymeti 
yoktur. Fakat buna rağmen, vatandaşa hiç de
ğilse «kıymette elli bin liralık bir indirme 
yaptık, üst tarafını da siz verin» diyebilelim. 
Aksi takdirde büyük tepkiler olacaktır. Ama 
bu tepki, tabiî ki, seçim çevrelerimize gittiğimiz 
zaman görülür. 

Şimdi bir misal arz edeyim, 1959 - 1960 se
nelerinde bizim ilçelerimizden Avanos ilçesin
de Ziraat Bankası tarafından yaptırılan evler, 
çiftçiye intikal etmiştir. Bugünkü rayiç değeri 
110 000 - 120 000 dir. Bunun yıllık geliri 
2 500 - 3 000 lira üzerindedir. Bunun eski ver
gisi 300 lira ise, şimdi 1 200 liraya çı
kacaktır. 3 000 liralık gelirden 1 200 lirası 
vergi olarak alınmaktadır. Nerede bunun ada
leti? Hiç değilse küçük yerlerde bu gibi bina
larda safi iradının on mislini geçemez demek 
lâzımdır. 

Bir de, Maliye Bakanlığı, Kanunun tama
men gayesini aşan tüzük hazırlamıştır. Bu tü
zük gayet berbat.. Arkadaşlarımızın da ifade, 
ettiği gibi, vatandaşlarımızı belki mahkeme 
kapılarına düşürecektir. ;Satış değeri, maliyet 
değeri, kaloriferinin olup olmaması, öncephe-
ye, arka cepheye bakması, içinde lüks duru
mun olup olmaması, bunlar vergi nispetine bü
yük tesir icra etmektedir. 

Onun için, buralarda yeniden bir düzeltme 
yapılır mı, yapılmaz mı bilmiyorum. Bizim 
konuşmalarımız da öyle zannediyorum ki, 1970 
te olduğu gibi yine zabıtlara geçer, üç beş 
sene sonra kanun yeniden tadil için geldiği za
man belki gözden getirilir Maddeler üzerinde 
de bazı değişiklik önergeleri verdik. Onları da 
zamanı geldiği vakit arz edeceğiz. Yeniden 
gözden geçirip, nispetlerde ilmî bir düşürme 
yapmak lâzımdır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının tümü üzerinde ben de bazı nokta
lara temas edeceğim. 

Hepinizin de malumu olduğu üzere, bütçe
mizin gelir kaynağını teşkil eden, vergiler
dir. Yalnız, vergilerin, yükünün ekonomik güce 
dayanması esasına göre ele alınması, kanunla
rın bu esas dahilinde hazırlanması gereklidir. 
Vergi yükünü ekonomik güce dayamayan ve 
bunları dikkate almadan çıkarılan kanunla
rın, mükellefleri ne kadar ezdiği de tecrübe
lerle görülmüştür. Bu bakımdan, vergilerin 
alınması kadar, sarfedilmesi de önemlidir. 
ıSarfmı, ekonomik yönden rasyonel şekilde 
yapmayan devletler, idareler daima açık bı
raktıkları bütçelerini yine vergilere gitmek 
suretiyle doldurma cihetine gittikleri içindir 
ki, sık sık vergi kanunları getirilmekte, ya 
da vergi kanunları değişikliği ile karşı karşıya 
kalmaktayız. 

Verginin çeşitli fonksiyonlarını yerine ge
tirmek için Devlet elbette ki, tedbir alacak
tır. Sosyal dengeyi sağlayan, millî gelir da
ğılımını vatandaşlar arsında daha iyi şekle ge
tirebilmek için birer tesviye mahiyetinde olan 
bu vergilerin, geliri olan vatandaşlardan alı-, 
nıp Devlet Hazinesinde toplanması ve sonra 
da fakir olan beldelere yatırımlar yoluyla 
katkıda bulunulması, Devletin en büyük gö
revlerinden biri olduğu halde, vergi adaleti 
bir tarafa itilmek suretiyle çıkarılan vergi
lerde daima dengesizlik göze çarpmıştır. 

Vergi tekniği yönünden takibedilen yolun 
birisi de, ekonomik faaliyetlerin belirli yerde 
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ve yönde geliştirilmesine ve millî prodükti
vitenin artmasına yardım etme esasıdır. 
Vergi ile ekonomik konjonktür arasında mev
cut tabiî fonksiyonel münasebetler dolayısıyle, 
konjonktür politikasının önemli bir vasıtası 
olarak kullanılagelmiştir ve kullanılması lâ
zımdır. 

Böylece vergi, istihsal, istihlâk, tasarruf, ya
tırım ve istihdam üzerine tesir etmektedir. 
Yalnız, modern verginin, ekonomik ve sosyal 
alanda fonksiyonlarını yapabilmesi için, ver
gilerin rasyonel ve organik bir sistem içinde 
düzenlenmesine de büyük mikyasta ihtiyaç 
vardır. 

İSistemin gayesi, tekniği ve organizasyonu her 
devlete göre değişmektedir. İşte bunları en 
iyi şekilde yürüten Devlet, vergi politikasını 
en iyi şekilde yürüten devletler arasına girmiş
tir ve bunların başında da Almanya gelmek
tedir. 

Anayasamız, amme masraflarına vatandaş
ların iştirak edeceği ve vergilerin âdil ölçü
ler içinde alınacağına dair bir madde koymuş
tur. Bagün bütçelerin tanzim ve gelirlerin 
kaynağını teşkilde, gelir ve gider vergilerinin 
ön planda geldiği hepiniain malumudur. 

Vergilere sık sık başvurmak suretiyle, 
vatandaşların millî gelirden istifade imkânla
rını, geçim dilimlerini kısıtlamanın faydası 
yoktur. Herkesin ve herşeyin üzerine vergi 
koymak, geçim sıkıntısı içinde ezilen dar 
gelirli vatandaşı, memur ve müstehliki çok 
kötü şartlarla karşı karşıya bırakmaktadır. 
Vasıtalı ve Vasıtasız vergilerden bilhassa Vası
tasız vergilere başvurup, sosyal dengeyi kur
mak, çok kazanandan çok vergi almak yo
luna hâlâ gidilmemiştir. Sadece Arazi vergi
leri, Bina vergileri, daha doğrusu Emlâk Ver
gisi öteden beri daima Devletin elinde bir 
koz olarak tutulmuş ve bu yol klâsik vergi 
yolu olarak maliyenin elinde bulunmuştur. 

Bugün şahsî gelir vergileri, Kurumlar Ver
gisi, Gider Vergisi kategorisinde ise Muamele 
Vergisi veya yerine giren istihsal Vergisi ve 
Hizmet vergileri, Tütün, Alkollü içkiler Ver
gisi gibi bazı ananevi istihlâk vergilerinden 
terekkübeden bu vergilerin üzerinde reform 
yapılması lâzımgslmektedir. 

Toptancıdan, ithalâtçıdan ve ihracatçıdan 
alınması lâzımgelen vergiler, en önemli vergi

leri teşkil etmesi lâzımgelirken, bugün İşlet
me vergileri de biliyorsunuz vatandaşın sır
tında ne şekilde yük olduğunu herkesin his
settiği bir konudur. Büyük zeytin bir konu
dur. Büyük zeytinliklerden, naranciyeliMer-
den ve ziraatten dahi bugün vergi alınmamakta-
tadır. Ama millî gelirin içinde zirai sektörün 
yüzde 50 civarında bir payın olduğu da unu
tulmamalıdır. Köyden şehire akınlar sebebiyle 
zirai alanda makinalaşma ve sanayileşme netice
sinde zirai millî hasıla artmış, millî gelirden 
fert başına düşen miktar bu sektörde diğer sek
törlere nazaran da biraz yükselmiştir. Vergiden 
muaf oluşu dengeyi bozmaktadır. Bunun için 
de bu denge bozulduğu sürece daima klasik ver
gi yollarına gidilmektedir, ithalatçılara toptan
cılar vergi vermektedir. Oradan da parakemde-
cilere ve müstehlike çok yüksek fiyatla satış
lar yapılmakla, initkal etmekte ve yine bunum 
acısını fakir tabaka köylü vatandaş çekmekte
dir. Arazi vergileri, bina vergileri, vesaret ver
gileri, özel mülkiyetle sıkı sıkıya ilgili olan 
vergilerdir. Bu bakımdan özel mülkiyet 
hakkını ve mal edinme hürriyetini en 
iyi şekilde, üzerinde itina ile duracak 
Devletin bu konuda üzerinde hassasi
yetle kendisine düşen vazifesini yerine getir
mesi gerekir. 

Onun için de Vasıtasız Vergilere doğru biraz 
daha kaymak, vergilerin hiç değilse dörtte üçü
nü bu yoldan temin etmek yoluna gitmelidir. 
Vergiden optimal hasılayı temin edebilmek, 
vergi kanunlarını kolay anlaşılır şekilde ve tat
bikatta da zorluk çıkaramayacak şekilde dü
zenlemek ve mükelleflerin haklarını koruyucu 
mahiyette olmasını sağlamak, sosyal ve eko
nomik görevini yerine getiren Devletin başlıca 
görevidir. 

Bina ve Arazi Vergileri için reform niteliğini 
taşıdığı iddia edilen bu kanun tasarısı, tahrir 
usulünü, beyanname usulünü getirmek suretiyle 
rayiç bedel üzerinden Devlete vergi verilmesini 
öngörmektedir. Şehirlerle köyler arasında bir 
fark meydana getirilmek istenmekte ve köylü
lere bu kanun tasarısı ile bazı imkânların ve
rildiği gerekçelerinde söylenmektedir. 

ıSulama tesisi, bağ - bahçe ve meyve yetiş
tirme gibi eylemlerle imara girmiş, oraları ih
ya etmiş, bunu elinden çıkardığı gün kıymeti 
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farklı değerlendirilmiş olan gayrimenkullerin 
yanında beyannameye tabi tutulan ve fakat ger
çek değeri üzerinden vergilendirilmesi öngörü
len mülklerin zamanla değerinin yükseleceği, 
suni yoldan yükseleceği de hepinizin malumu
dur. Bilindiği gibi, Devletin hiçbir şekilde kat
kıda bulunmadığı özel şahıslara ait gayrimen
kullerin, binaların ve arsaların yıldan yıla de
ğeri artıyor ise, ona Devetin dışarıdan bir ya
tırım yapmak suretiyle değerlendirdiği için 
değil, Devletin esasında en büyük görevi olan 
para ve fiyat politikasına hakim olmadığı için 
para değeri düşmüş, fiyat yükselmiş ve nispî 
olarak gayrimenkullerin, binaların, arsaların 
değeri yükselmiştir. O halde vatandaşın gelir
leri, bu artan fiyata paralel gelişmediğine göre, 
rayiç bedel diye telâkki edeceğiniz bir fiyat 
üzerinden vatandaşların özel mallarından ve 
mülklerinden vergi almak adalete uygun ola
maz. Bu bir defaya mahsus olmak üzere yapıla
bilir. Fakat kanunda görüyoruz ki, mükellef
ler, yani bina sahibi olan vatandaşlar 5 senede 
bir vergiye tabi olan ğayrimenkullerinin deu 

gerini beyannamede gösterecek ve ondan sonra 
Devlete tekrar vergi verecek. 5 sene içinde bel
ki yüz misli artacak, çünkü taMbedilen poli
tikaya bağlıdır. Dün 100 liranın aldığı iştira 
gücü başkadır, bugün başkadır, muhterem ar
kadaşlarım. O halde 5 sene içinde bugünkü 
50 000 liralık yahutta 100 000 liralık bir gay
rimenkul 1 000 000 liraya çıkarsa, 1 000 000 
lira üzerinden bir vatandaş vergi verecektir. 
Ama bu değeri Mm artırmıştır, neden bu ver
gi istenir? Bu döner sermaye midir ki, kazanç 
temin etmiş midir ki, bu kazancı üzerinden 
vatandaş vergi veriyor. Bu gibi gayrimenkuiUer 
üzerinden donuk ve statik olarak duran bir gay
rimenkul üzerinden böyle gayri âdil bir vergi 
alınır? Bu, mümkün değil. O zaman büyük şe
hirlerde oturan, bilhassa köyler bir tarafa, bü
yük şehirlerde oturan, bugünkü rayice göre -
çünkü biz 65'te 30 000 liralık, 50 000 liralık 
bir gayrimenkul, bir bina, bir daire bugün 
muhterem arkadaşlarım - 200 000 liradır. Bu
günkü rayiç üzerinden, 200 000 lira üzerinden 
gayrimenkulun sahibi vergi verirken 5 sene son
ra 1 000 000 liraya çıkarsa, en az o vatandaşın 
gelirinde de 5 misli, 10 misli bir artışın olması
nı Devlet temin etmelidir. Aksi halde özel mül
kiyet, hür rejim, demokrasi diye durmadan 

bağırıp, çağıran Türkiye'de her şeyden evvel 
gayrimenkuller üzerinde, bu vergiler üzerinde 
hassasiyetle Devletin durması lâzımdır. 

Konut meselesi Türkiye'nin başlıca sorunla
rından biridir. Bugün konut edinmek kadar 
zor şartlarla karşı karşıya kalan fertler Tür
kiye dışında da yoktur. 20 sene vade ile borçla
nan, ya da çeşitli krediler yoluyla bir ev edi
nen vatandaşın Devletin ve Hükümetin sakat 
politikası yüzünden 5 sene içerisinde 5 -10 mis
li değer artışı olmuş ise, bunun cezasını, kül
fetini ellbetteki o çekemez. Dün, bunu en iyi 
şekilde resmî kurlarda görmekteyiz. Sayın Ma
liye Bakanı arkadaşımız bunu gayet iyi bilirler. 
60 kuruş olan Markın değeri bugün 4,5 liraya 
çıkmıştır, 5 liraya çıkmıştır. O halde 60 kuruş 
yahutta 1 Dolar 280 kuruş iken Türk Lirası
nın iştira gücü ile bugünkü iştira gücü bir mi
dir? Bunun suçu kimdedir? Eğer paranın değe
rinin satınalma gücünü sabit tutamıyor isek 
bu malî politikamızın ve Devlet politikasının 
fiyat ve para politikasının sakat oluşundandır. 
Bunun için daima seyyaliyet arz eden arz ve 
taleplere göre değişen toptancı satış, ithalâtçı, 
ihracatçı ve kazanç vergileri üzerinde durul
ması lâzungelirken, özellikle böylece vatandaşın 
sadece başını sokacak, orada yaşamak mecbu
riyetinde kalan emekli, dul, yetim ve memur 
olan, hattâ milletvekilliği yapmış olan arkadaş
larımızın bile yarın kendi mesleklerine döndü
ğü zaman bu vergiyi veremeyecek hale geldik
lerini kendileri görecektir. Bugün efendim, bi
nalarda binde 6 ve kendi meskeninde oturursa 
binde 4, buna da belediye tenvirat ve sair mas
raflarını da kabul ederseniz binde 2 olarak 
M, binde 6, bin de 8 nispetine yükselir ve dü
şük gözüken bu nispet yarın 5 sene sonra beyan
nameye göre, bu 2 misli, 3 misli, 5 misli fır
layacaktır. O halde, o zaman bir taraftan bele
diyeleri biliyorsunuz, tutumları ortadadır, va
zifesini yapmaz, saltanat sürer, havagazına, 
elektriğe zam verir, buna rağmen açık kapa-
yamaz, bütçeden para alır ve onların binaları 
vergiden muaf tutulur. Diğer taraftan vatanda
şın kafasını, başını soktuğu bir binadan vergi be
yannamesi yoluyla rayiç bedel üzerinden vergi 
alınır. Bu, âdil değildir. 

Belediyenin her sene artırdığı havagazını, 
su, elektrik, kömür parasıyle birlikte vergiyi 
de katarsanız en mütevazi olan bir vatandaşı-
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mız kendi mülkü içinde asgari 500 - 700 lira 
gibi bir para vermek suretiyle oturmak mecbu
riyetinde kalacaktır. E, bugün emekli olan ar
kadaşlarımızın eline geçen paralar ortada
dır. Bu bir gerçektir. Yani bizim maliyemiz ve 
bütçemiz 700 000 000 lira açık veriyor, bu kanu
nu çıkarmazsak diyen esbabı mucibe sudandır. 
Bunun yolları başkadır. Devlet büyüktür. Dı
şarıdan sermayeye de müsait imkânlar hazırlan
mıştır. Yeraltı servetleri vardır. Yerüstü ser
vetleri vardır. Ama yan gelirleri olanlar, im
kânları olanlara elbetteki bu sudan olmaz, ger
çekten olur, kendilerine dokunmaz. Bu bakım
dan muhterem arkadaşlarım, «muaflık ve istis
nalar» diye getirilen kısımlar da tatmin eidici 
değildir. 5 sene sonra beyannameye tabi tutula
cak ve o 5 sene içindeki rayiç bedel üzerinden 
vergi verilecektir. Geçen sene ile bu sene içeri
sinde gayrimenkullerin değeni arasında ne ka
dar artış olduğunu maliyecilerimiz ve bütün 
arkadaşlarımız bilir. Bu, bir gerçektir, ama bu 
kanun mutlaka çıkacaktır, doğrudur ve çıka
caktır. 

İl özel idarelerine, çeşitli müesseselere, fert
ler arasında denge, müesseseler arasında denge
de eşitlik tanınması icabederken, ftertler bir ta
rafa itilir, muayyen müesseseler bir taraftan 
Devletin Hazinesinden beslenir, bilhassa bele
diyeler, özerk mahallî idareler, «seçimle geliyo
ruz» diye kimseyi tanımaya belediyeler kendi 
hesaplarını kendi gönüllerine göre yaparlar. 
Ankarayı görürsünüz, burada Meclisin önünde 
bile asfalttan vatandaş geçemez, araba sahiple
ri geçjemez. Her taraf pislik içerisindedir. Va-
vifesini yapamaz, ondan sonra da biz onların 
binalarına muafiyet tanıyacağız, belediyelerin 
her türlü külfetlerini biz omuzlarımızda çekece
ğiz, ondan sonra da bu kanunu buraya getirdi
ğimiz zaman üzerinde konuşmayacağız. Tabiî 
ki, herkes kendi düşüncelerine uygun kişilerin 
icraatlarını tasvip eder. Ama bugün belediye
lerin tutumu ortadadır. Esasında Türkiye Elek
trik Kurumu ortaya çıkmıştır. Devlet Sular İda
resi, bugün belediyelerin bütün su işlerini üze
rine almıştır. Karayolları da asfaltlama işini 
yapmaktadır. Belediyeler sadece saltanat sür
mektedirler, arkadaşlar. Nüfusu 100 000'den 
fazla belediyeleri kaldırdığınız zaman, Türkiye 
bütçesinin yarısı kurtulur ve bu memleket kal

kınır. Onun için bendeniz bu kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde görüşülürken hazırlamış 
olduğumuz bazı önergeleri takdim edeceğim. 
Ne şekilde düşünülürse düşünülsün, gerçekler 
ortadadır. Bilhassa vatandaşın özel mülkiyetini 
himaye etmek isteyen, özel sektörcü olduğunu 
iddia eden kişiler samimî iseler, bugün bu ka
nun çıkarken mutlaka ve mutlaka tek bir mes
keni olan vatandaştan vergi alınmamasını öngö
ren takririmize iltifat (etmeleri lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Vedat önsal, Demokra
tik Parti Grubu adma, buyurun' efendim. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA VEDAT 
ÖNSAL (Sakarya) — Muhterem Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Emlâk Vergisi Kanunu
nun evvelce Mecliste müzakeresi sırasında De-
rokratik Parti Grubu adına grup sözcüsü arka
daşlarımız grubumuzun görüşlerini ifade etmiş
lerdi. Ben, bu kürsüde grubumuzun ifade edil
miş olan görüşlerini tekrarlayacak değilim. 

Ancak komisyonun yaptığı son değişiklikler 
üzerinde grubumun görüşlerini kısaca ve ana-
hatlarıyle ifade etmek istiyorum. 

Son yıllarda bütçe ile birlikte Meclislerimize 
Vergi kanunlarının sevk edilmesi adet halini al
mıştır. Bütçeler devamlı olarak şişmekte, büyü
mekte ve dolayısıyle açık vermektedir. Bütçe 
açığının bütçede yapılacak tasarruflarla karşı
lanması yerine, vergisiz devlet idare edilir mi, 
teraneleriyle yeni vergilerin Meclise sevk edil
mesi âdet olmuştur. 

1970 senesinde Emlâk Vergisi Kanunu Mec
lislerimize getirilmiş ve Meclisimizce kabul edil
mişti. Ancak, bu kanun tatbik imkânını bula
madığından yeni bir değişiklik yapılması ihti
yacı duyulmuş ve bu değişiklikle Emlâk Ver
gisi Kanununa tatbik kabiliyeti kazandırılacağı 
öngörülmüştü. Ancak, bu değişikliğe rağmen 
dahi bu kanun tatbik imkânını bulamadığın
dan bir yeni değişiklikle Meclisimize sevk edil
miştir. Evvelce bu kanunu Meclisimizde müza
kere ettik. Komisyon, bu durumuyla yeniden 
büyük aksamaların meydana geleceğini düşü
nerek tekrar görüşmek üzere kanunu geri al
mıştı. Kanaatimizce, kanun görüşülerek kabul 
edilse dahi, yeniden tatbikatta büyük müşkü
lât meydana gelecektir. 
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Yarım milyon Gelir Vergisi mükellefinin 
beyannamelerini tetkikte acz gösteren Maliye 
teşkilâtımızın, beş milyonun üzerindeki Emlâk 
Vergisi beyannamelerini nasıl tetkik edeceğini 
merak ediyoruz. 

Komisyon, bazı yumuşatmalarla Emlâk Ver
gisi Kanununu yeniden huzurunuza getirmiş 
bulunuyor Ancak, Demokratik Parti Grubu 
olarak biz bu kanunun bir Servet Vergisi ma
hiyetinde olduğunu mütalâa ediyor ve bu se
beple karşısına çıkıyoruz Kanaatimizce, vergi, 
değer üzerinden değil, iradı üzerinden alınmalı
dır. Değeri üzerinde alınacak bir verginin bir 
tServet Vergisi mahiyetinde olacağı ise aşikâr
dır, 

Geliri az olan veya hiç olmayan, buna muka
bil satılmasında büyük müşkülât olan emlâk 
sahipleri, vergilerini ödemekte büyük müşkü
lâta maruz kalacaklardır. Bu Vergi Kanunu, bu 
çeşit emlâke bir nevi elkoyma mahiyetinde ola
caktır. 

Bu tasarının prensipte karşısında olmamıza 
rağmen, iyileştirilmesi yolunda, kanunun bun
dan evvelki müzakeresinde olduğu gibi grup 
olarak önergeler vermek suretiyle çalışmaları
mız olacaktır. 

Çiftçimizin, bu kanunla getirilen mükellefi
yetleri karşılamakta müşkülâta uğrayacağı ka
naatindeyiz. Hükümet tarafından sevkedilmiş 
olan tasarının büyük ölçüde yumuşatılmış ol
ması dahi bu hakikati kapayamayacaktır. 

Küçük çiftçilikte istisna hükmünün getiril
miş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, 
arazinin bugünkü değeri muvacehesinde 50 bin 
liralık istisnanın çok cüzi olduğu kanaatindeyiz. 

imar planı ve çeşitli sebeplerle satılmasına 
imkân olmayan, değeri yüksek; fakat geliri az 
olan emlâk için bu kanunda mutlaka kolaylaş
tırıcı hüküm getirilmelidir. 

Maddelere geçildiği zaman Grubumuz görüş
lerini her madde üzerinde teker teker arz ve 
ifade edeceğiz. Ancak, bir servet vergisi mahi
yetinde olan bu kanunun da Grup olarak karşı
sında olduğumuzu arz ve ifade ederken, hepinize 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Salih Yıldız, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı üzerinde, 
bütün gruplar birçok vesilelerle görüşlerini arz 
etmişlerdir. Bu kanun üzerinde gerçekten çok 
konuşulmuştur. Biz de Grup olarak bundan ev
velki müzakerelerde görüşlerimizi tafsilen arz 
etmiş idik. Bu itibarla; o görüşleri yeniden tek
rar etmek suretiyle kıymetli zamanlarınızı al
mak istemiyorum. Konu içinde kalarak kısa ko
nuşmak kararındayım. 

Bina için getirilen nispetler yerindedir. Biz
zat kendisi oturuyorsa % 0,4, kiraya veriyorsa 
% 0,6 nispeti gerçekten yerinde bir nispet. Arsa
lar için, bugün görüşmekte olduğumuz değişik
liğe göre, % 0,15'ten daha aşağı bir nispete tabi 
tutulması ve birtakım özelliklere kavuşturulmuş 
olması da keza yerindedir. 

Arazi için, Adalet Partisi Hükümetleri zama
nında kademeli bir sistem getirilmiş idi. Bunu 
bir sayın arkadaşım da izah ettiler. Ancak, bu 
kanun uygulanamadı ve uygulanması da birta-. 
lam teknik güçlükler sebebiyle ertelendi. Şimdi, 
tahminime göre bizzat Maliye, bu tatbikat güç
lüğü sebebiyle kademeli sistemden vazgeçerek 
tek oran sistemini getirmekte isabet görmüştür. 
Böylece, Maliye tatbikat zorluğunu dikkate ala
rak daha basit bir usûl getirme şıkkını tercih 
etmiştir. Şüphesiz ki, zaman içinde tatbikat bu 
basitleştirme gayretinin, temayülünün ne derece
de isabetli olduğunu gösterecektir. 

Arazide % 0,3 gibi tek bir oranın getirilmiş 
olması ve bu nispetin gerçekten yerinde olup 
olmadığı üzerinde ilgili maddeye geçildiği sıra
da bir tartışma açılabilir. Elbirliği ile Yüce 
Meclis uygun gördüğü takdirde - şüphesiz ki -
daha makul bir oran üzerinde durmak mümkün
dür. Ancak, şekil yönünden bir tenkidimiz ve 
temennimiz vardır. Aynı ilçe hudutları içerisin
de birden fazla gayrimenkulu olan mükellefler 
için bir güçlük arz eden mükellefiyet getirilmiş
tir. Şöyle ki : 

Mükellef, bütün gayrimenkullerinin değerle
rini birleştirerek tek bir beyanname verme güç
lüğü ile karşı karşıya bırakılmıştır. Her ilçe 
hududu içerisinde mükellef için birer dosya açı
lacağına göre bundan vazgeçmekte isabet var
dır. Mükellef, birden fazla gayrimenkulunun 
vergiye esas teşkil edecek değerini beyan eder 
ve bu beyannameler mükellefe ait dosyada top
lanır. ilgili makam, vergi dairesi, bu birleştir-
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meyi bizzat kendisi yapmalıdır. Mükellefe bu 
külfeti tahmil etmekte kanaatimce ne bir fayda, 
ne de bir isabet vardır. Belki, Maliye için de 
bir güçlük doğacaktır. Acaba, bu birleştirme 
isabetli oldu mu, mükellef gerçekten bu birleştir
meyi yaparken kanunun emrettiği hususlara ri
ayet etmiş midir, etmemiş midir diye Maliye 
bizzarur bir tetkikin, bir araştırmanın içine gire
cektir. Böyle olduğuna göre bu mükellefiyetten 
şimdiden mükellefi kurtarmakta büyük isabet 
olduğu kanaatindeyim. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, ka
nunun tümü üzerindeki görüşlerimizi bu şekilde 
kısaca arz ettikten sonra sözlerimi bitiriyorum. 

Maddelere geçildiği sırada gerektiğinde Gru
bumuz adına görüşlerimizi daha müşahhas şe
kilde arz etmek fırsatını bulacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırasını takdim ediyorum. 
Sayın Tosyalı, Sayın Enver Turgut ve AIhmet 
Buldanlî. söz almışlardır. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Emlâk, Arazi, Bina ve Arsa Vergisi, mülki

yet hakkının vergisidir, vatan edinmenin ver-
gisidir, üzerinde yaşadığımız vatanın bizim ol
duğunum vergisidir. Komünist devletlerde ne 
mülkiyet vardır, ne de Bina, Arazi ve Arsa Vergisi 
vardır. Biz, bu vatan bizimdir diye ölürüz, bi
zim olsun diye ölürüz. Bizim olan vatanın vergi
sini elbette vereceğiz. (Alkışlar.) 

Ancak, verilen vergi genellik vasfımı haiz 
olmalıdır. Verginin adeletli olması lâzımdır. 
Verigi, milletimizin geri kalmışlığını, fakirliğimi 
önleyecek ve giderecek nispette gelir getirici ol
malıdır. Bu genel prensiplerden hareket ederek, 
getirilmiş olan verginin gayet yerinde, modern 
bir vergi olduğunu söyleyerek sözlerime başla
yacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; getirilmiş olan Ara
zi, Emlâk ve Arsa Vergisi, 50 milyarlık Türkiye 
Cumhuriyeti Bütçesinin ancak % 2'sidir. Tah
minen 1 milyar 200 milyon civarında bir gelir 
getirmektedir. Bunu, Avrupa'nın modern dev
letleriyle mukayese ettiğimiz zaman bizdeki Em
lâk ve Arazi Vergisinin onlara nispetle çok dü
şük olduğunu görürüz. Ki, biz onlara nispetle 
çok daha fazla ilerleme, çok daha fazla mem

leketi imar etme durumundayız. Vergi vermeye 
mecburuz. Bugüne kadar ödenen vergilerle mem
leketin ancak muayyen bir kısmı imar edilebil
miştir. Daha elli yıllık Cumhuriyet Devrinde, 
Devlet eli sürülmemiş bölgelerimiz vardır. Bun
lar ne ile kalkındırılacaktır? Kalkınmış bölge
lerimizdeki değeri artmış Emlâk, Arazi, Bina 
ve arsadan alacağımız ilâve vergiyle, artan mil
lî gelirimizle, Devlet geliriyle geri kalmış böl
gelerimize yatırım, yapacağız, oraları da değer
lendireceğiz. Şimdi, elli yıldan beri kalkınmış 
bölgeler kalkınmış olacak, memleketin bir kıs
mı hiç kalkınmamış olacak; efendim, biz kal
kındık, artık vergi vermeyiz denecek. Böyle şey 
olmaz. Geri kalmış bölgeleri kalkındırmak için, 
elli yıldır Devlet geliriyle kalkınmış olam yer
lerden alınacak bu adaletli vergiyle kalkınma
mış yerlerimizi de kalkındıracağız. Bu getirilen 
vergi, adaletli devlet anlayışına da, adaletli ver
gi anlayışına da uygundur. 

Muhterem arkadaşlarım; komisyonumuzun 
çok ciddî çalışmaları neticesinde memleket ger
çeklerine uyacak şekilde getirilmiş olan bu 
vergi ile halen 1319 sayılı Kanundaki vergi nis
petlerini mukayese etmemiz lâzımdır. Vatanda
şımıza vergiyi şikâyet etmemiz lâzımdır. Vatan
daş, vatamdaş olmanın icabı olan vergiden kaç
mamaktadır. Ancak, Yüce Millet Meclisimiz, bü
tün üyelerimiz elbirliği ile verginin bu memle
ketin millî savunmasına, kalkınmasına, millî 
dayanışmasına birinci şart arkadaşlar vergidir, 
paradır. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. 

Bundan şikâyet ederek siyasî çıkarlar elde 
etmeye çalışmak, şahsî çıkarlar elde etmeye ça
lışmak insana bir şey kazandırmaz. Biz bunu 
millete açıkça söyleyeceğiz; köyünde, şehrinde, 
kasabasında herkes gücü nispetinde, geliri nis
petimde vergi ödemelidir. Tekrar ediyorum; an
cak adaletli olarak... 

Muhterem arkadaşlarım, 1319 sayılı Kanun
da bugün milletimize tatbik edilmekte olan Bi
na Vergisi binde 7 ilâ binde 10 arasında değiş
mekteydi. 50 bin ilâ 150 bin lira ve daha yukarı
sı arasında... Şimdi müzakeresini yapmakta ol
duğumuz tasarıda ise matrahım binde 6 sidir ki, 
eskisinden çok daha aşağıdır. Hele hele kendi 
oturanlar için binde 4 tatbik edilmektedir. Ka
naatimce bu normaldir. Bunu da vermezse baş
ka ülkelerden, demir perde gerisinden farkımız 
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ne olacak?... Bunu da vermeyelim... Oh! iyi. 
Hiçbir belediye hizmeti yapılmayacak mı? Ta
san gayet yerindedir. 

Bu bina vergilerinin, arazi vergilerinin, arsa 
vergilerinin % 45'i belediyelerin gelir kaynağı, 
% 35'i de köyün gelir kaynağı olacaktır muh
terem arkadaşlarım. Şehirleşmiş yerlerde zama
nında arsa edinmiş bin liraya, şimdi yüzfoin lira 
olmuş. Vermesin mi vergisini?... 

Apartman yapmış yüzbin liraya, şimdi 1 mil
yon olmuş. Vermesin mi vergisini?... 

Bunlardan alınan para ile benim kasabam, 
Anadolu'nun fakir kasabaları, köyleri kalkın
masın mı?... Çünkü % 45'i ile belediyeler, 
% 35'i ile de köyler kalkınacak. Köylerin kal
kınması için lâzım olan gelir buradan sağla
nacak. Yurt sathına yaygın bir vergi siste
mi uygulanmak isteniyor. Gayet yer'nde^ir 
Köylerin kalkınması, belediyelerin kalkınması» 
için sabit, belirli gelir kaynağı bu kanunla te
min edilmektedir. Bu kanunun karşısına çık
mak, belediyelerin kalkınmasının karsısına 
çıkmak demektir. Bu kanunun karşısına çık
mak köy kalkınmasının karcısına çıkmak de
mektir. Ne ile kalkındıracağız köyü?.. 

Yine mukayese ediyorum : Arazi Vergis' 
eski kanunda matrahın % 2 siyle % 10 u ara
sında değişmekteydi. Halbuki şimdi, matra 
hm % 3 ü. Böylece bilhasas köylümüz korun
muş, kasabalımız korunmuş; yüzbin liraya ka
dar olanın ilk 50 bin liralık değeri, tarla
sından, şurasından burasından, affediliyor. 
vergiye tabi tutulmuyor. Bizim köylümüzün 
hemen % 70 inin arazisinin değeri 50 bin lira
nın altından*; vergi alınmıyor. Daha adaleti' 
bir vergi sistemi getirilmiş. 

Binaenaleyh, herkesin gücüne göre vergi 
ödeme sistemi bu kanunda yer almıştır. Doğru 
yapılmıştır. % 3 ten a-ağısı da artık hiçbir 
mana ifade etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Arsa Ver
gisi eski kanunda seyyanen binde 15 iken, mü
zakeresini yaptığımız tasan Arsa Vergisin" 
(sayın komisyona teşekkür ederim, gayet iyi 
oldu, hernekadar il merkez kelimesi mad
dede yakılmamış, bir önergeyle onu düzelte
lim) il ve kasaba merkez nüfusu 25 bine ka
dar olan yerlerden binde 5, 25 bin ilâ 100 
bin olan yerlerden binde 8, 100 binden fazla 

olan yerlerde binde 10 gibi adaletli, yaygın bir 
sisteme tabi tutmuştur. Madde gayet yerinde
dir. Nispetler gayet yerindedir. 

Muhterem arkadaşlanm, ben de diğer arka-
"Vlarım gibi sözümü uzatmayacağım. Kanun 
komisyondan çıktığı şekliyle genel olarak 
çok tatmin edicidir. 

Sayın arkada]lanm, maddelerin müzakeresi 
anasında yurt ihtiyaçlarımıza uygun olarak 
"mzı rötuşlarda bulunabiliriz, fakat genel ya
nsını değiştirmeyelim. Tümüne müspet rey ve-
nc eğimi, kanun tasansmıh uygun şekilde ha-
ırlanmış olduğunu beyan eder, Yüce Meclise 
-aygılar sunanm. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Grup adı-
-•a söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet söz is-
"•'yor mu efendim? Kifayet önergesi var da.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Söz istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Hükümetten 
".onra ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Emlâk Vergisinin tadil'iyle ilgili tasan 

hakkında hazırlanmış bulunan Geçici Komis
yon raporu üzerinde ve bu konuda söz alan 
sayın hatipler tarafından ileri sürülen husus
larda Hükümetimizin görüşlerini Yüksek He
yetinize arz etmek üzere 3öz almış bulunuyo
rum. 

Önce, zannediyorum ki, bir noktayı belirt
mekte fayda vardır. Yüce Meclisin 1970 
yılında kabul etmiş bulunduğu 1319 sayılı 
Kanunla vergiciliğimizin bu dalında önemli bir 
reform gerçekleştirmiş bulunuyordu. Gerçek
ten Yüce Meclisçe kabul buyurulan bu kanun
ca Arazi ve Bina vergilerinde 1930 lardan 
^eri tatbik edilmekte bulunan ve donmuş bir 
mahiyet arz ettiği için verimliliğini tamamen 
kaybetmiş bulunan bir sistem zamanımızın 
icaplarına göre değiştirilmiş ve bu vergilere 
•-optan ve modern bir hüv'yet verilmişti. Bu 
anlayış içinde 1310 sayılı Kanun tahrîr sistemi
nin yerine beyan sistemini, vergilemede de 
gayri safi irat sistemi yerine alım - satım de-
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gerini kabul etmiş bulunuyordu. Ayrıca vergi 
idaresi de belediye ve özel idarelerden alına
rak Maliyeye bağlanmıştır. 

Bu üç özelliğiyle Emlâk Vergisinin bu 
alanda bir reform niteliğini taşıdığını Yüksek 
Heyetinize arz ettim. Bugünkü müzakerelerde 
sayın hatiplerden bazıları konunun bu nok
tadaki, bazı özelliklerine değindiler. Bu ara
da ıSaym önder, beyan esası ile verginin mü-
terakkiyeti hususları üzerinde durdular. Sayın 
Ülker, beyan esasının kabul edilmiş bulunma- > 
smı tenkit ederek, eski tahrir sisteminin, bir 
manada, savunmasını yaptılar. 

Başlangıçta da arz ettiğini gibi, tahrir siste
mi donmuş bir sistem olduğundan ve 1930 dan 
bu yana yapılan çeşitli denemelere rağmen ye
ni bir tahriri gerçekleştirmek mümkün bulun
madığından bu alanda beklenen vergi geliri 
daima tahmin edilen miktarların altında k al
mış ve Yüksek Heyetinizin malumu olduğu 
üzere, bu yüzden de özel idareler ve belediye
ler çok güçsüz bir duruma düşmüştü. 

Tahrir sisteminin yerine beyan esasının ka
bul edilmiş olması, ki bu özellik bir manada 
vergi sistemimiz içinde bir yenilik teşkil etti
ği ve diğer birçok vergilendirme alanlarında da 
uygulandığı Yüce Heyetinizce malumdur,, bu 
usulün kabul edilmesiyle vergide verimliliği 
artırmak ve aynı zamanda sosyal adalet ilke
lerine daha çok yaklaşmak imkânını ortaya 
çıkarmıştır. 

Ancak, yeni kanunda bu yenilik yanında 
beyan bakımından toplama esasinin kabul edil
miş olması, yani Ibir mükellefin bir ilçede bu
lunan bütün gayrimenkullerinin bir arada be
yan edilmesi esasının kabul edilmesi, ayrıca 
onun yanında aile reisi beyanı esasına yer 
verilmiş bulunması kanunun tatbikatını ge
niş ölçüde güçleştirmiş bulunuyordu 

Yine bu toplama dolayısıyle müterakkiye-
tin kabul edilmiş olması verginin mahiyetine 
uymuyordu. Sayın önder, verginin bu özelliği
nin muhafaza edilmesi üzerinde durdular. An
cak, şunu ifade etmek gerekir ki, toplama ve 
müterakkiyet modern vergicilikte şahsî ver
gilerde tatbik edilen bir husustur ve bu yö
nüyle bizim vergi sistemimizde de yeralmış bu
lunmaktadır. Bu cümleden olmak üzere Gelir 
Vergisinde ve Kurumlar Vergisinde bu esasın 

kalbul edilmiş olduğu Yüce Meclisin malumu
dur. 

Emlâk Vergisi, Arazi Vergisi, Bina Vergisi 
ve Arsa Vergisi olarak bir aynî vergi oldu
ğundan, bunda toplama ve aynı zamanda ınü-
terakMyetin kabul edilmesi bu verginin mahi
yetiyle kabili telif bulunmamaktadır. Bu se
bepledir ki, Hükümet, sunduğu tasarıda bu ba
kımdan yürürlükteki kanunun değiştirilmesi 
lüzumu üzerinde durmuştur. 

Bunun dışında, 1319 sayılı Kanunda muafi
yet ve istisnalarla ilgili olarak yeralan hüküm
lerin de ihtiyaca tam cevap vermediği sonra
dan müşahade edilmiştir. Ayrıca 1319 sayılı 
Kanunda bazı hükümlerin gerekli derecede 
açık olarak kaleme alınmış olmasının da tatbi
katta bazı meseleler ortaya çıkardığı görül
müştür. Bu sebepledir ki, vergiye reel marr.ye-
tine uygun olarak yeni bir hüviyet verirktn, 
muafiyet ve istisnalarla ilgili hükümlerin ve 
müphem olduğunu arz ettiğim hususların top
tan ele alınması ve büylece esasen yürürlük
te bulunan kanuna günümüzün ihtiyaçlarına 
tam cevap verecek bir hüviyet verilmesi Yü
ce Meclise sunulan Hükümet tasarısının başlı
ca amacını teşkil etmiştir. 

Komisyonda yapılan çalışmalarda bu çerçe
ve içinde önemli bir ilerleme kaydedilmiş ol
duğunu belirtmek gerekir. Bu anlayış içinde Ge
çici Komisyon tarafından yapılmış olan deği
şikliklerin genel hatları ile mutabık bulunu
yoruz. özellikle muafiyet ve istisnalarla ilgili 
hükümler ve tatbikatta ortaya çıkan boşluk
lara cevap vermiş olmak maksadıyle getiril
miş olan hükümleri bu bakımından zikredelim. 

Ancak, Geçici Komisyonun tüm olarak nis-
betler üzerinde yaptığı tasarruflar ve rapo
runda yer alan yeni nispetler ve bu arada ara
zi vergisinde öngörülen muafiyet ve istimna
lar ile mutabık olmadığımızı da arz etmek 
durumundayım. Bu konudaki görüşlerimizi ta
sarının maddelerine geçildiği zaman Heyeti
nize ayrıca arz edeceğim. 

Yalnız yapılacak değerlendirmelerde fay
dalı olmak mülâhazasiyle şimdiden bir hulu
su belirtmekte fayda görüyorum. 

Eski Arazi ve Bina Vergisi ile ilgili bu ka
nun yürürlükte kalsaydı, 1972 yılında topla
nacak vergi miktarı, 896 milyonu mülga Bi-
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na Vergisi ve eklerinden ve 161 milyonu da Ara
zi Vergisinden olmak üzere 1 057 000 000 Tra 
taihmin edilmektedir. Yeni kanunla. 1972 yılı 
bütçesi hazırlanırken, 2 100 000 000 liralık bir 
gelir temin edileceği tahmin edilmiştir. 

Geçici Komisyon tarafından yapılan deği
şikliklerden sonra tahmin niteliğinde olarak 
yaptığımız hesaplar bu rakamın en az 700 mil
yon daha azalacağını göstermektedir. 

Şunu arz etmek isterim ki, Yüce Heyetini
zin malumu olduğu üzere, Emlâk Vergisi ashn-
da bir Devlet vergisi değildir. Bu vergi özel 
idarelerle, belediyelerin başlıca gelir kayna
ğını teşkil etmekte olup yürürlükteki kanu
na göre % 45'i belediyelere, % 35'i de özel ida
relere tahsis edilmektedir; % 20'si ise belediye 
hissesi olarak 1972 Devlet bütçesinde yer a*an 
miktardır. 400 000 000 liradan ibarettir. Bu nok
tada Emlâk Vergisiyle ilgili olarak yapılan ten
kitlerin, özellikle Sayın îşgüzar'ın Devlet büt
çesine dönük tenkitlerinin aslında Emlâk Ver
gisinin bu özelliği dolayısıyle Devlet bütçesi 
için değil, özel idare için varit olduğunu her
halde belirtmek doğru olur. 

Bu şekliyle tasarı kanunlaştığı takdirde, 
arz ettiğim gibi, 700 000 000 liralık bir gelir k&y-
bı söz konusudur ki, bundan da en çok müte-
sir olacak, hiç şüphesiz ki özel idareler ve bele
diyeler olacaktır. 

Devlet bütçesine gelince, Devlet bütçesi bun
dan 400 000 000 liralık bir kayıp göreceği gibi, 
bütçenin Yüce Meclise takdimi sırasında ge-
h* tahminleri arasında yer almış olan diğer ka
nunların, bu arada özellikle Malî Denge hakkın
daki Kanunun Hükümetin sevkettiği şeklin dı
şında kanunlaşması veya henüz kanunlaşmama-
ları dolayısıyle büyük bir vergi kaybı söz ko
nusu olduğu gibi, Belediye vergi ve resimleri 
hakkındaki Kanunun gecikmesi dolayısıyle t-y-
nı şekilde bir vergi kaybı da söz konusu bu
lunmaktadır. Yapılan hesaplara göre, Hükü
metçe sevkedilmiş olan taşanlarda yapılan de
ğişiklikler ve bu taşanların beklenilen müd
det zarfında, bütçenin tanzimi sırasında bek
lenilen müddet zarfında gerçekleşmemiş bulun
ması dolayısıyle uğranılan vergi kaybının 3 
milyarı aşacağı sanılmaktadır. 

Son olarak, sayın hatiplerden Sayın önsul'-
xn verginin özelliği ile ilgili olarak üzerinde 

durduğu bir husus üzerinde de kısa bir açıkla
mada bulunmak istiyorum. 

Sayın Önsal, Emlâk Vergisini tümüyle bir 
servet vergisi olarak nitelendirdi ve bu bakım
dan Emlâk Vergisinin sistemimiz içinde yer 
almasının mahzurları üzerinde durdu. 

Aslında Emlâk Vergisi, Yüce Heyetinizin ma
lumu olduğu üzere, Bina ve Arazi vergileri
nin yerine kaim olan bir vergidir ve şunu ifa
de etmek gerekir M, gerçekten de Emlâk Ver
gisi bir çeşit servet vergisidir. Yalnız bu, yeni 
bir vergi değildir. Bina ve Arazi vergileri de 
bir bakıma bir servet vergisi idi. AaradaM 
fark, Bina, Arazi vergilerinin gayrisâfi irat ka
rinesine göre alınmasına karşılık Emlâk Ver
gisinde beyan esasının ve gerçek değerin ka
bul edilmiş olmasından ibarettir. • 

Sayın hatipler aynca verginin uygulanma
sında karşılaşılan veya karşılaşılacak olan güç
lüklerden bahsettiler. Bunun gerçeği aksettir-
liğini huzurunuzda ifade etmek zorundayım. 
Hiç şüphesiz, bir verginin bünyesinde geniş de
ğişiklikler yapmak ve özellikle bir tahrir era-
ıından beyan esasına geçmek beraberinde bir
çok meseleler de getirmektedir. Bu ihtiyaç ön
ceden nazan itibara alınarak Maliye teşkilâ
tının buna cevap verecek şekilde yeniden dü
zenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere, İstanbul'da 7, An
kara ve İzmir'de 3'er yeni vergi dairesi kurul
muş olduğunu, diğer önemli merkezlerde de 
aynı şekilde teşkilâtlanma yoluna gidildiğini 
Heyetinize arz etmek isterim. 

Keza, sayısı büyük miktarlara baliğ ola
cağı şimdiden bilinen beyannamelerin tetki
kini süratle ifa etmek üzere, kontrol teşki
lâtı da geniş ölçüde takviye edilmiş ve bu iş
lerle görevlendirilmek üzere yeni kontrolörler 
hizmete alınmıştır. Bu balamdan başlangıçta 
karşılaşılan veya karşılaşılacağı taihmin edi
len güçlükleri süratle yenebileceğimizi ümit edi
yoruz. 

Son olarak Sayın Başer, hazırlanan tüzük
ten bahsederek, yanlış anlamamışsam, bunu 
berbat bir belge olarak nitelendirdiler, As
lında bu tüzük, kanunda öngörülmüş olan ve 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp Dev
let Şûrasının onayı alındıktan sonra yürürlüğe 
konulmuş olan bir tüzüktür. Tüzüğün ilk tat-
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fbikat yılı olması dolayısıyle bütün mükellef
ler tarafından ve her seviyede kolaylıkla an
laşılmadığını kalbul etmek gerekir; fakar hu
zurunuzda arz etmek isterim ki, Maliye teşki
lâtına tüm olarak bu konuda mükelleflere en 
geniş ölçüde yardımcı olmaları için talimat 
verilmiş ve biraz önce kurulduğunu arz etti
ğim vergi dairelerinde, Emlâk Vergisi daire
lerinde özel danışma büroları ihdas edilmiş
tir. öyle zannadiyorum ki bu tedbirlerle ve 
mükellefleri uyarmak üzere alınan ve daha 
alınmakta olan diğer tedbirlerle ilk uygulama 
yılında karşılaşılmakta olan müşkülleri geniş 
ölçüde yenebileceğiz. 

Tümü üzerinde mâruzâtım bundan ibaret
tir. Maddelere geçildiği zaman ayrıca Heyeti
nize gerekli bilgileri arz edeceğim ve Hükü
metin görüşünü savunmaya çalışacağım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Ab-
durrahman Güler, buyurunuz efendim, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDT1R-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan de
ğerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan tasarı münasebetiyle, ge
rek Yüce Meclise sunduğumuz 472 sayılı Ko
misyon tasarısı, gerekse bu tasarıya 1 nci ek 
olara,k sunduğumuz tasarı münasebetiyle, ge"tk 
şahısları adına, gerekse parti grupları adma 
görüşlerini beyan eden arkadaşlarıma; bu tra-
da bu kanun münasebetiyle çeşitli yollardan 
görüşlerini ifade etmiş olan çevrelere huzuru
nuzda mümkün olduğu kadar kısa ölçüler için
de cevap vermek istiyorum. 

Bir kere bu kanuna karşı yapılan tenkitler
de gözden uzak tutulan husus şudur: Bu ka
nun, bu vergi kanunu Türkiye'de sanki ilk de
fa ihdas olunan Türk vatandaşlarına yeni bir 
vergi mükellefiyeti ihdas eden bir tasarıymış 
tarzında bu kanuna karşı eleştirilerde bulu
nuluyor. Bu, doğru değildir. Bu kanun, Türk
ler Anadolu'ya ilk geldikleri günden beri uy
gulanan bir kanunun ıslahından ibarettir, tat
bikatının kolaylaştırılmasını temin etme gayre
tinden ibarettir. 

Daha önce muhtelif şekillerde, 1859 tarihin
den itibaren de Emlâk ve Arazi Kanunu adı al
tında ihdas olunmuş bir kanunla en az yüz yıl
dan beri bu vergi kanunu uygulanmakta, Türk 

vatandaşları böyle bir mükellefiyete tabi bu
lunmaktadırlar. 

Son defa 29 . 7 . 1970 tarihinde ve 1319 sayı 
ile bu kanun düzeltilmiştir. Düzeltmede iki un
sura yer verilmiştir. Birincisi, nispetler indiril
miştir. İkincisi de, eski kanunda cari olan tch-
rir usulü yerine, vatandaşın vergi beyanını 
matrah ittihaz etme usulü kabul edilmişti 

Şimdi yine bu kanunla eski kanun arasın
da bir mukayese yaparsak, bazılarının iddia 
ettiği gibi, vatandaşa tahmil edilen vergi yü
künde bir artma değil, çoğunlukla bir azal
ma bahis konusudur. Eski kanunda yani 1319 
sayılı Kanundan önceki kanunda vergi ı.ıs-
petleri şöyledir: Bu kanun 1833 sayılıdır. Ara
zide tahrirle tespit edilen kıymetinin aıım 
satım bedelinin binde 10'u vergidir. Demek ki 
eski Arazi Kanununda arazideki vergi nispe
ti bugünkü gibi binde 3 değil, binde 10'dur. 
O kanun emlâkta irat esasını kabul etmiştir, 
bu nispetler de şöyledir: 

Meskenlerde bina vergisi yüzde 13, buhran 
vergisi yüzde 2, savunma vergisi yüzde 3 olup, 
toplam bir meskende nispet yüzde 17'dir. Kira
ya verilen meskenlerde ise bu nispet: Bina Ver
gisi binde 12, Buhran Vergisi binde 4, Savun
ma Vergisi ise binde 9 olup, toplam nispet sa
fi iradın yüzde 25'idir. 

İşyerlerinde ise bu nispet şöyledir: Bina 
vergisinde yüzde 12, Buhran Vergisinde yüz
de 4, Savunma Vergisinde ise yüzde 12 olmak 
üzere toplam nispet yüzde 28'dâr. 

Şimdi bu kanuna yani, 1319 sayılı Kanunun 
bir maddesine göre, ihdas olunan tüzükte ise 
şöyle bir ölçü kabul edilmiştir: Bir binanın 
on yıllık iradı o binanın vergi değeri, yani mat
rahı olarak kalbul edilmiştir. Bu nıiabeıtleri uy
gularsak, yüzde nispetleri on misline çıkararak 
binde ifade etmek istersek eski kanunda mes
kenlerde binde 17, kiraya verilen meskenler
de nispet binde 25, işyerlerinde nispet birde 
28'dir. Demek oluyor ki yeni gerek 1319 sayılı 
Kanun ve gerekse onu tadil eden bu tasarı mü
nasebetiyle yaptığımız değişikliklerde Yüce Mec
lise sunduğumuz vergi nispetlerinde mükellef 
lehine çok büyük tedbirler öngörülmüştür. 

Bu arada şunu da zikretmek lâzımdır; Bu 
kanunlarla Buhran Verigisi kaldırılmıştır. Sa
vunma Vergisi kaldırılmıştır. Artık mükellefi er 

402—' 



M. Meclisi B : 106 15 . 6 . 1972 O : 1 

Arazi ve Bina Vergisi, bir de belediyelere öde
yecekleri Tenzifat ve Tenvirat "Vergisine mu-
hatalbolacaklardır. 

Görüldüğü üzere, gerek* 1319 sayılı Kanun, 
gerekse o kanunu tadil eden görüşülmekte olan 
tasarı, Türkiye'deki mükelleflere yeni bir mü
kellefiyet tahmil etmemektedir, sadece bu ver
ginin hâsılat ve tahsilatını kolaylaştırmak için, 
Türk mükellefinin yükünü ve meşgalesini 
azaltmak için hükümetlerimiz tarafından stv-
kedilmıiş kanunlardır. 

Bu kanunun esasına da itirazlar vardır. Den
mektedir ki; «Bu kanun servet vergisi malr.ye-
tindedir. Halbuki modern vergi servetten ae-
ğil gelirden alınır.» Bu doğrudur, modern ver
gi gelirden alınır. Gelirden neye alınır? Vergi 
gelirden alındığı takdirde, sosyal adalet ilke
lerine yaklaşmak, sosyal adalet ilkelerini ger
çekleştirmek mümkün olur da onun için alınır 
ve modern vergi de gelirden alınmaktadır. 
Fakat bu böyle olmasına rağmen servet vergisi 
mahiyetinde olan Bina ve Arazi vergileri de hiç
bir medenî ülkede ret ve terkedilmiş değildir. 
Bu, sadece hasılatının verileceği yer bakımın
dan mercii değiştirmiş, mahallî vergiler ma
hiyetini iktisabetmiştir. Bizde de, huruzunuza 
getirilmiş olan bu tasarı ile tamamen mahallî 
bir vergi mahiyetine inkilâbetmiş bulunmak
tadır. Gelirin % 45'i belediyelere, % 35'i özel 
idarelere' aıidolaeaktır, ek gelir Hazineye kala 
çaktır, fakat bunun karşılığında da Hazine 
bu vergilerin toplanması görevini üzerine ala
cağı İÇİE. bu ek kısım Hazinenin bu masrafla
rının karşılığı olacaktır. Binaenaleyh, bu ver
gimin hâsılatı ile Hazine arasında bir ilişki 
kurmak da yanlıştır. Genel bütçenin denkleş-
tirilmesiyle bu verginin hâsılatı arasında bir 
bağ kurulamaz. 

Bir diğer husus da şudur: Bu vergi ile sosyal 
adalet gerçeldeştirilemez. Bu vergi reel bir ver
gidir. Bu verginin muhatabı kişiler değildir, 
gayrimenkullerin kendisidir. Binaenaleyh az 
kazanandan az, şok kazanandan çok vergi alın
malıdır ilkesine biz de bütün samimiyetimizle 
sadık isek, de, bu vergi üe bu hedefe ulaşmak 
imkânı yoktur. Bu verginin esası, esprisi, ver
gi hukukundaki yeri dikkate alındığında bir 
Gelir Vergisi mahiyetinde olamayacağı için az 
kazananı, çok kazananı burada ayırmak, bul

mak imkânı yoktur. Bu verginin mükellefi gay
ri menkulün kendisidir. Gayri menkul nerede 
varsa bu vergi orada vardır ve zatından alı
nır. 

Şimdi günün münakaşası olan ve Sayın Ba
kanımızın da vazıh şekilde ve vukufla ifade et
tikleri bir meseleye dokunmak istiyorum. 

Deniyor ki, - bilhassa dişarıda deniyor ve 
Sayın Bakanımız da burada ifade buyurdular -
vergi nisbetleri düşüktür, bu nisbetler vergi hâ
sılatına tesir edecektir, Komisyonun önceki ka
bul tarzına göre de 700 milyon liralık bir veıgi 
kaybı zuhur edecektir, bundan belediyeler ve 
özel idareler zarar görecektir. 

Bu fikre katılmak mümkün değildir. Şöyle 
mümkün değildir: Eğer eski tahrir usulü cari 
olsaydı bu görüş doğru olurdu. Şimdi beyan 
usulü caridir; her vatandaş malının değerini 
kendisi beyan edecektir. Nispeti yüksek tuttu
ğunuz takdirde vergi mükellefi vatandaşlar mal
larının değerini az beyan edeceklerdir. Nispeti 
düşük tutuğunuz takdirde vergi matrahını teş
kil edecek gayri menkul değerleri yüksek beyan 
edilecektir. Cebirde bir kural vardır; payı azal
tıp paydayı çoğaltırsanız netice yine aynı olur; 
payı yükseltir, paydayı azaltırsanız netice yine 
aynı olur. Binaenaleyh, cebirdeki pay dediği
niz vergi nispetinde yapacağımız bir değişiklik, 
/atandaşların kendi iradeleriyle vergiye tabi 
uymetlerini bildirme esası kabul edilince pay-
laya tesir edeceğinden, neticede vergi hasılatı 
düşmeyecektir. 

Sayın Bakanımızın huzurunuzda yaptığı 
açıklama da bir görüşün ifadesidir, benimki de 
bir görüşün ifadesidir. Bir yıllık uygulama so
nunda hangi görüşün doğru olduğu ortaya çıka
caktır. Bir yıl sonra eğer hakikaten bu vergide 
bu oranların küçük tutulması dolayısıyle her
hangi bir azalma bahis konusu ise Yüce Meclisin 
iradesi ortadadır, vergi nispetlerini tekrar artı
rır, ama hakikaten azalma bahis konusu değilse, 
böyle bir netice meydana gelmezse, Yüce Meclis 
böyle karar verirse Meclisin vermiş olduğu bu 
kararda bugünden isabet kaydedilmiş demektir. 

İkinci meselemiz toprak reformu ile bu vergi 
nispetleri arasında kurulan ilişkidir. 

Deniliyor M, - bilhassa Sayın Devlet Bakanı 
ilhan öztrak'ın gerek basında ve gerekse TRT 
aracılığı ile yaptığı açıklamalarda - etkili bir 
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vergi oranı kabul edilmediği takdirde toprak re^ 
formunu yapmak güçleşecektir. 

Bu görüşe de katılmanın imkânı yoktur. Sa
yın Kemal önder de biraz önce bu görüşü 
C. H. P. Grubu adına yaptığı görüşmede ifade 
ettiler. Bu her iki görüşü Anayasanın 38 nci 
maddesini okumak suretiyle cevaplamak istiyo
rum. 

Anayasanın 38 nci maddesi son değişik şek
liyle «Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu ya
rarının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını pe
şin ödemek şartıyle, özel mülkiyette bulunan ta
şınmaz malları, kanunla gösterilen esas ve usul
lere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaş
tırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kur
maya yetkilidir.» der. 

Demek ki, Anayasanın 38 nci maddesinin bi
rinci fıkrasında kamulaştırma yetkisi Devlete 
ve kamu kuruluşlarına tanınıyor. Hangi şartla 
tanınıyor? Karşılıklarını peşin ödemek şartiy-
le. 

Demek ki, herhangi bir kamu kuruluşu ka
mu yararı mülâhazasıyle özel mülkiyetteki bir 
malı kamulaştırmak isterse karşılığını peşin ver
meye mecburdur. Hangi hallerde peşin verile
meyeceğini de diğer fıkralarda saymaktadır. 

Ancak iş ihtilâf haline gelip, tezyidi bedel 
mevzuu olduğu, yani mahkemeye gittiği takdir
de ne olacak? Bunu da ikinci fıkrasında söylü
yor, diyor ki, «ödenecek karşılık, taşınmaz ma
lın tamamının kamulaştırılması halinde o malın 
mâlikinin kanunda gösterilecek usul ve şekle uy
gun olarak bildireceği vergi değerini; kısmen 
kamulaştırmalarda da, vergi değerinin kamulaş
tırılan kısma düşen miktarını aşamaz» 

Yani, hâkim mahkemede, mal sahibi bu kar
şılığa razı olmazsa, tezyidi bedel davası açarsa; 
tezyidi bedel ancak mal sahibinin bildireceği 
vergi değerini aşamaz, bundan fazla hükmede-
mez, demek istiyor. 

Burada konmak istenen kayıt Devlete değil
dir. Devlet istediği tarzda kamulaştırma yapa
bilecektir. Karşılığını normal alım - satım ra
yiçlerini dikkate almak suretiyle tespit edecek
tir ve bir malı istimlâk ederken karşılığını öde
yecektir. Bu karşılığa mal sahibi razı olmazsa 
mal sahibi kendi beyanı ile bağlı kalacaktır. Bu 
beyanın da altında hâkim daima hükmedebile-
cektir. Anayasamızın kurmuş olduğu sistem 
budur. 

Binaenaleyh, bir vatandaş düşünelim, vergi 
nispetinin çok düşük olmasından istifade ederek 
kendisini de toprak reformuna tabi sayarak 
1 milyon liralık mülkünün değerini 10 milyon 
lira göstersin. Bir kere 10 milyon lira üzerin
den vergisini ödeyecektir. Kamulaştırma yapıl
dığı zaman, vatandaşın beyan ettiği 10 milyon 
lira üzerinden kamulaştırma yapılacaktır, bedel 
ödenecektir, diye Anayasamızda bir hüküm yok
tur. Karşılığı ne ise o nispette bir bedel takdir 
olunup kamulaştırılacaktır. Hakikat böyledir. 
Aksi mantığı kabul etmek, ağır bir vergi nispeti 
getirmek suretiyle, vatandaşların ödeyemeyeceği 
tarzda bir vergi nispeti getirmek suretiyle va
tandaşları manevi bir cebir altına alarak, vatan
daşlara vergi değerini az göstermeye icbar et
mek ve sonuçta da çok vergi yolu ile tazyik al
tına alınmış olan vatandaşların mallarını toprak 
reformu bahanesiyle ellerinden almak gibi Ana
yasamızın ve Devletimizin ve içinde bulunduğu
muz rejimin lâfzının ve ruhunun kabul edemeye
ceği bir düşünce tarzını müdafaa etmek demek 
jlar. Ben, Sayın Bakanımız İlhan öztrak'm bu 
-lüşüncede olmadığını zannediyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu vergi 
tasarısıyle yapılan değişiklikler şöyle özetlene
bilir : 

Köy binalarındaki 60 000 liralık muafiyet 
aynen muhafaza edilmiştir. 

Küçük çiftçi muafiyeti diye adlandırdığımız 
500 000 liralık istisna şartlı olarak muhafaza 
sdilmiştir. 

100 000 liraya kadar vergi değeri beyan eden 
vatandaşların vergi değerlerinin 50 000 liralık 
kısmı vergiden istisna edilmiştir. 100 001 lira 
vergi değerinde bulunmuşsa hiçbir istisna kabul 
3dilmemiştir. 100 000 liranın altındaki matrah
larda ilk 50 000 lira vergi değerinin dışında tu
tulmak suretiyle küçük çiftçi lehine şartlı bir 
muafiyet getirilmek istenmiştir. 

ArazMe vergi nispeti bdnde 3 olarak kabul 
edilmiştir, tek bir nispettir. Eski müterakki 
sistemin hem uygulamadaki, hem de uygulama 
sonunda meydana gelen adaletsizlikleri dikka
te alınarak Komisyonumuzca tek vergi nispeti 
binde 3 olarak öngörülmüştür. 

Binalarda durum şöyledir: Şayet bina irat 
getiriyorsa, yani akar ise, ister mesken olsun, 
ister dükkan olsun nispet binde 6'dır. Kendi-
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si oturuyorsa bu nispet binde 4'tür, yalnız Tür
kiye hudutları içinde bu nispet bir tek mesken 
için tanınmıştır. Bir de ayrıca ücrete taallûk 
eden işi dolayısiyle başka yerde oturmak mec
buriyetinde kalan vatandaş, meselâ Ankara'da 
evi olan bir vatandaşımız memuriyeti dolayısiy
le Kastamonu'ya tayin edilmiş ise, Kastamonu'
da kira ile oturuyorsa, böylece işe taalluk eden 
işi dolayısiyle başka yerde oturmak mecburiye
tinde bulunan vatandaşların bir meskenleri için 
de yine bu binde 4lük nispet kabul edilmiştir. 
Böylece her türlü adaletsizlik giderilmeye ça
lışılmıştır. 

Yine vatandaşların büyük ölçüde tereddüt 
ettikleri bir husus daha vardır, o da şudur: 
Bina ile arsa arasında yapılan tefriktir. Arsa 
nedir, bina nedir, ne zaman arsa vergisine tabi 
olacaktır, ne zaman bina vergisine tabi olacak
tır? 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
arsa üzerinde bina varsa o arsa bina vergisine 
tabi olacaktır. Bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra yapılmış binalarda şu husus aranacaktır: 
Yapılan binanın değeri arsanın değerinden faz
la ise o gayrimenkul bina vergisine tabi olacak
tır; yapılan binanın değeri arsanın değerinden 
az ise arsa vergisini taJbî olacaktır. Bunu da 
böylece koymamızın sebebi; arsa vergisinin yük
sekliğinden kaçınmak için vatandaşların mu
vazaalı yola saparak büyük bir arsa üzerine 
gecekondu mahiyetinde küçük binalar yapmak 
suretiyle bu vergiden kaçınmalarını önleyebil
mektir ve takdir edersiniz M, bunda da isabet 
vardır. 

Eski kanunlarda arsa vergileri binde 15 
olarak öngörülmüştü. Yeni sistemimizde nüfus 
esasını getirdik. Tasarıda yanlış olarak kayde
dilmiş olan ifade tarzım, biraz sonra Yüce'Baş
kanlığa vereceğimiz önergeyle düzelteceğiz. 
Merkez ilçe nüfusu 25 000'e kadar olan ilçeler
de arsa vergisinin nispeti binde 5 tür. Merkez 
ilçe nüfusu daha yüksek olan yerlerde bu nis
pet biraz daha artmaktadır. Nüfusu 250 000 ve 
daha yukarı olan büyük şehirlerimizde bu nis
pet binde 10'dur. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız arsalardan alı
nan bu vergileri haksız görmektedirler. Görüş
lerine gerekçe olarak da, hiç bir geliri olma
yan arsalardan vergi alınmamalıdır mütalâası-
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m öne sürmektedirler. Sözlerimin başında arz 
ettim gibi, bu bir gelir vergisi değildir, bir ser
vet vergisidir, reel bir vergidir. Bu verginin 
muhatabı gayrmenkulün kendisidir; arsa da 
bir gayrimenkul olduğu için bu vergiye muha-
tabolacaktır. 

Bu vergiye diğer gayrimenkullerden daha 
fazla muhatabolmasının nedeni nedir şeklindeki 
sualin cevabı ise şudur: Bu husus, Türkiye'de 
takjlbedilen sosyo - ekonomik politikanın ica
bıdır. Bugün Türkiye'de arsa, bir spekülasyon 
vasıtası olarak kullanılmaktadır. Bunun mut
lak surette spekülasyon vasıtası olmaktan çıka
rılması lâzımdır, çünkü Türkiye'de statik ser
mayenin dinamik sermayeye dönüştürülmesi, 
Planımızın, takiıbettiğimiz ekonomik politika
nın gereğidir. 

Ayrıca, arsa vergisinin yüksek tutulması, 
takibedilen mesken politikasının da bir icabı
dır. Zira, büyük şehirlerimizin ortasında yıl
lar yılı üzerinde inşaat yapılmayan arsalar dur
makta, sahipleri büyük Ölçüde değer artışından 
isitfade etmektedirler. Eer vergi nispeti etkin 
bir ölçüde tutulursa bu arsalar hemen meskene 
dönüşecek ve çok sayıda vatandaşımız mesken 
sahibi olma imkânına kavuşacaktır. Her halde 
aranan, bir şehirdeki gayrimenktıllerin arsa 
olarak muhafazası değil, mesken olarak Türk 
halkının hizmetine sunulmasını sağlayacak ted
birlerin alınmasıdır. Bu hususu, Meclisin bu 
anlayış içinde kabul edeceğini Komisyon olarak 
ümidetmekteyiz. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşım değindiler; 
bazı gayrimenkuller vardır ki, tasarrufları ka
nunla sınırlanmıştır. Belediye Kanunu ile bir 
arsa üzerinde sahibinin bina yapması imkânsız 
hale getirilmiştir. Sahibinin üzerinde tasarrufta 
bulunamadığı bu gibi arsalardan vergi * alına
cak mıdır, alınırsa adaletsiz olmaz mı sualinin 
cevabı olarak Komisyonumuz «evet» demiştir, 
Kanunla, tasarrufları tamamen sınırlandırılmış 
olan gayrimenkul sahipleri hiçbir vergi ödeme
yeceklerdir ; muafiyetin içine alınmışlardır. Bir 
de, üzerindeki tasarrufların kısmen sınırlandı
rılmış olması sonucu değerlendirilemeyen gay
rimenkuller vardır; tipik misali tarihî köşk
lerdir. Tarihî köşklerin sahipleri gayrimenkul-
lerini satamazlar, tarihî ve turistik değerde ol
duğu için bunları muhafaza etmek mecburiyet
leri vardır, ama içinde de otururlar. Değerini 



M. Meclisi B : 106 15 . 6 . 1972 O : 1 

sorarsanız milyonlarla ifade edilir. Eğer 1319 
sayılı Kanundaki ölçüyü muhafaza ve kabul 
ederseniz, bu vatandaşın bahsi geçen gayrimen
kulun vergisini ödeme imkânı yoktur. İşte bu 
yeni tasarıda bu da düşünülmüş, vergi onda 
bir nisbetine kadar indirilmiş onda dokuzu 
tecil edilmiştir. Vergi beş yılda bir müruru za
mana uğrayacağı için, eğer beş yıl içinde bu gibi 
mülkler kamulaştırılsa, ödenmesi gereken ver
gi kamulaştırma bedelinden tenzil edilecektir. 
Beş yıl sonra kamulaştınlırsa, beş yılda vergi 
müruru zamana uğrayacağı için bu gibi mülk
lerin sahipleri böyle bir vergi ödemekten kur
tulmuş olacaklardır. 

Demek istiyorum ki, tarihî ve turMik de
ğerleri olan, fakat sahipleri tarafından mutlak 
surette üzerinde tasarrufta bulunulamayan gay-
rimenkullerin vergileri de bu suretle hafifletil
miş, ödenebilecek hale getirilmiştir. 

Yine, geniş ölçüde muafiyetler tanınmıştır: 
Türkiye'nin sanayileşme politikasını gerçekleş
tirmek için geniş ölçüde muafiyetler tanın
mıştır. Organize sanayi bölgeleri için muafiyet
ler tanınmıştır, turizm endüstrisini geliştirmek 
için muafiyetler tanımıştır, Vakıfların mülk
leri için geniş ölçüde muafiyetler tanınmıştır, 
istisnalar tanınmıştır; bunlar da sırası geldi
ğinde teker teker incelenecektir. 

Komisyonun Başkanı sıfatiyle Yüce Meclise 
vereceğim izahat şimdilik bunlardan ibarettir. 
Maddeler üzerinde değerli arkadaşlarımızın ve
recekleri önergeleri dikkatle izleyeceğiz, değer
lendireceğiz; eğer Komisyon çalışmaları sıra
sında gözümüzden kaçmış olan hususlar olursa, 
düzeltilmeleri yolundaki tekliflere behemehal 
iltifat edeceğiz. Bu kanunun her haliyle en iyi 
şekilde çıkmasına hep beraber gayret edeceğiz. 

Saygılarımı sunarım. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Bir 

sualim olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 

Başkan, 4 ncü maddede «Eğer kendisi mesken 
olarak kullanıyorsa nispet binde dört, apartman 
ise bir dairesi için nispet binde dört.» denil
mektedir. Kazancı dolayısıyle bir başka ilçe sı
nırlan içinde bulunuyorsa o zaman bir tek 
mesken şartı var. Acaba apartman ise yine bdr 
dairesi için nispet binde dört müdür değil mi
dir onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu sorunuzu cevap
landırma imkânını Sayın Komisyon Başkanına 
vermek isterim , ancak maddelere taalluk eden 
bir sualiniz varsa lütfedin, aksi halde maddeler 
sırasında sorarsınız. 

Son söz olarak Adalet Partisi Grubu adı
na Sayın Ahmet Buldanlı, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA AH
MET BULDANLI (Muğla) — Muhterem Baş
kan, değerli üyeler; 

Uzun zamandır müzakere mevzuu olan Em
lâk Vergisi kanun tasarısı, artık olgunlaşmış 
ve memleket şartlarına en uygun şekliyle orta
ya çıkarılmıştır. 

Beyan usulüne dayanan bu vergi memleke
timiz için birçok yenilikler getirmektedir. Me
selâ, beyanın aslen kendisi yeni bir mevzudur. 
Mükellef, beyanda bulunurken birçok yan bas-
kılann da tesiri altında kalacaktır. Şu anda bir 
geçici komisyonda müzakere edilmekte olan top
rak reformu öntedbirler kanun tasarısının ge
tirdiği bükümler dolayısıyle, mükellefler, Em-
lâk Vergisinin beyanında tereddüde düşecak-
lerdir. Saniyen, bu beyanlan değerlendirecek 
memurlarımızın da mutlaka iyi yetişmiş olma
maları, ayrıca mucibi endişedir. Mezkûr kanun 
tasarısı üzerinde gerek komisyonlar, gere's 
Heyeti Umumiyenıizde yapılan müzakerelerde 
uzun uzun konuşulduğu için yeni bir mütalâa 
serdetmeye lüzum görmüyorum, ama bir hususu 
arz etmek istiyorum M, o da, kanun tasansının 
ilk gelen şeklindeki nispetler için birçok çevre
ler bunlan o zaman fahiş görüp, Türkiye'de bir 
vergi zulmü başlıyor diyorlardı; bugün ise aynı 
insanlar yeni nispetler için çok düşük nispetler 
diyorlar. Bunun için de bize tarizde bulunu
yorlar. 

Arkadaşlar, düşününüz M, Emlâk Vergisi 
de diğer vergiler gibi bir vergidir ve âdil olma
sı şarttır. Aslında bu bir servet vergisidir de. 
O sebeple, hiç bir geliri olmayan, babadan kal
ma köhne bir evin kirasıyle geçinen veya bir 
ömür boyu çalışarak temin ettiği bir binaya, 
ki bu bina 40 - 50 yıllık bir yapı da olabilir; 
buna bugünkü rayiç bedel • üzerinden yüzde 8 
ilâ yüzde 10 vergi tahvil etmek âdil bir düşün
ce değildir. O bakımdan, munsif olmak ve doğ
ru düşünmek lâzımdır. Yani, mülkün mâlikine 
yük olmaması hususu göz önüne alınmalıdır. 

— 406 — 



M. Meclisi B : 106 15 . 6 . 1972 O : 1 

İşte, tâdilen bugün huzurumuza getirilen ka
nun tasarısı bu maksadı temin edici niteliktedir. 
Nispetler, tasarıdaki haliyle muhafaza edilmeli
dir ve zinhar yeni bir nispet artırma cihetine 
gidilmemelidir. 

Bendenizi endişeye düşüren en mühim ci
het, kanunun 29 ncu maddesinde yer bulan ra
yiç bedelin tespiti hususudur. Bu rayiç bedel, 
çıkarılan bir tüzükle karşılanacak ve ona göre 
amel edilecekse burada şu hususu sarahaten 
arz edeyim; vergi idaresiyle mükellef arasında 
ileri - geri birçok sürtüşmeler meydana gele
cektir. Ayrıca, beyannamelerin değerlendirilme
sine medar olacak Emlâk Vergisi Kanununu 
açıklamak maksadına matuf olarak yapılan tü
zük üzerinde de birkaç söz söylemek istiyorum: 

Bu tüzük çok girift, teferruatlı ve anlaşıl
maz bir şekilde tanzim edilmiştir. Düşününüz 
ki, ikâmet ettiğiniz bir kat için beyanda bulu
nurken önünüze aldığınız beyannamede birçok 
suallere muhatabolacaksınız. Buna göre, gayri
menkulun bulunduğu yer, mevkii, birinci cadde, 
cadde üstü, arka sokak, güneş görür - görmez, 
karkas veya yığma yapı, lüks inşaat, odalar... 
Devam edip gidiyor. 

Muhterem arkadaşlar, vergi idaremiz bu 
işi mutlaka baştan inceletmelidir, verilen be
yanname kolayca değerlendirilecek, dolduru
lacak hale getirilmelidir. Ne mükellef, ne de 
memur bir sıkıntıya düşmemelidir. Vergi ka
nunlarını müdafaa etmek zordur, ama vergiyi 
reddetmek de doğru değildir. Daima âdil bir 
sistemin getirilmesi lâzımdır. İşte bu kanun bu 
haliyle maksadı temin edici hale ifrağ olun
muştur. 

Sayın Bakanın vergi nispetleri için vaki be
yanına da iştirak etmiyoruz. Yani, nispetler 
düşük değildir. Nispetleri düşük tuttuğunuz 
takdirde mükellef beyanında gösterilecek meb
lâğ küçük olacaktır. Yani kendiliğinden, bu şe
kilde vergiden istinkâf meyli doğacaktır. Bu 
sebeple, komisyonlarımızda defaatle müzakere 
edilip bir neticeye bağlanan tasarıyı bu şekliyle 
değerlendirmek ve bu hususta rey vermek duru
mundayız. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının tümü üze

rinde yeterince görüşmeler yapılmıştır. Mü
zakerenin kifayetini arz ederim. 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm'ün verdiği ki
fayet önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

ıSon bir saatlik süre içinde, Bayındırlık Ba
kanlığı Teşkilât Kanunu ve bunu bitirdiğimiz 
takdirde Askerî Yargıtay kanunu taşanları 
var, onları görüşeceğiz. Bu itibarla bu kanun 
tasarısının müzakeresini belli süreye gelince ke
seceğiz. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sa

yılı Emlâk Vergisi Kanununun 4 ncü maddesi
nin (a) fıkrası ile (b) fıkrasının ilk paragrafı 
ve aynı maddenin (c) ve (f) fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve mezkûr maddeye 
aşağıdaki (o) ve (p) fıkraları eklenmiştir : 

a) Katma bütçeli idarelere (mazbut va
kıflar dâhil), il özel idarelerine, belediyelere, 
köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversi
telere ve Devlete ait binalar; 

b) il özel idareleri, belediyeler ve köyler 
ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bun
lara bağlı müesseselere ait; 

c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım 
işletme binaları, soğuk hava depolan, içmeler ve 
kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün umu
mi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mak-
sadıyle işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen
ler ve köy odalan; 

f) Kazanç gayesi olmamak şartıyle işleti
len hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, 
teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, pre
vantoryum, öğrenci yurtlan, düşkünler evi, 
yetimhaneler, revirler, kreşler, ve korunmaya 
muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurt
lar ve işyerleri ile benzerleri; 
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o) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş ama
tör spor kulüplerine ait binalar (Gelir veya Ku
rumlar Vergisine tabi işletmelere aidolmamaları 
veya bunlara tahsis edilmemeleri şartıyle); 

p) Tarım Kredi, tarım satış kooperatifleri, 
1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden 
kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı 
kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlik
leri ve Türkiye MilH Kooperatifler Birliğinin 
ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahibol-
dükları kendi hizmet binaları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 
var mı? Yok. 

Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşürken 

de ifade etmiştim. Sayın Komisyon Sözcüsü ar
kadaşım da değindiler. Eski eserler ile ilgili ko
nuya değinmek istiyorum: 

Burada getirilen maddede, yani 30 ncu mad
deyi değiştiren 20 nci madde, ödeme süresiyle 
ilgili hüküm şöyledir : 

«Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan 
mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve 
arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sü
rece 1/10 oranında tahsil olunur. 9 ve 19 ncu 
madde hükümleri saklıdır. 

Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırıl
ma tarihini takibeden bütçe yılından itibaren 
Emlâkin Vergisi, tüm vergi değeri üzerinden 
ödenir. 

Kısıtlamanın devam ettiği sürede tecil edilen 
vergiırn 9/10'u bina, arsa veya arazinin satıl
ması, istimlâki veya hibe yoluyla ahara devir ve 
temliki halinde, tahsilat zamanaşımına uğrama
mış olanları muaccel hale gelir.» Yani, müruru
zamana uğramayan kısmı satış halinde alınacak
tır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu hüküm aslın
da, fena bir hüküm değil yani, evvelki duruma 
nazaran iyi bir hükümdür. Ama kanımca, bu 
eski eserlerin de buraya girdiğini buyuruyorlar 
arkadaşlarım, kısıtlı olduğu için. Onun dışında, 

"mar durumu, yeşil saha da vesaire de burada 
idımıza gelmeyen her şey, buraya giriyor, di
yorlar. 

Şimdi ben eski eserleri farklı bir açıdan, yani 
biradaki tecil veya erteleme durumundan fark
lı durumda olduğunu ifade etmek istiyorum. 
7arz edelim, Boğaz'da bir yalıyı ele alalım. Ta-
•ihî eserler bahis mevzuu olduğuna göre, bu 
jinalar zaten umumiyetle 5 - 10 katlı binalar 
jlmuyor; 1 - 2 veya 3 katlı ve umumiyetle 2 kat
lıdır, yıktırılmıyor. Bu ahşap binalar, teşkilâtı 
İtibariyle kullanışlı da değildir, yani istenildiği 
pbi modern bir mutfağı vesairesi yok. Şimdi 
bu eski eseri gözönüne getirelim ve diyelim ki, 
L0 milyon lira değeri var. Bunun vergisi, yan
lış hesaplamadıysam 60 000 lira olacak; bunun 
1/10'i olarak 6 000 lira para ödeyecek. Bunun 
yanında, bu ahşap binayı, her an yangın tehlike
sine maruz bulunan bu binayı sigorta ettirecek, 
bu binayı boyatacak, bakacak. Genel olarak, 
bina değerinin % 2 - 3 - 5,i nispetinde her sene 
>ir tamirat yapılması, teknik bakımdan kabul 
j diliyor. Bir binanın değerinin % 2 ilâ 5'i ara
cında bir tamirat yapmadığınız takdirde harabo-
1 ip gidiyor, şurası burası dökülüyor, damını fi
lân aktarıyorsunuz, vesaire. Bunun da her sene 
80 - 100 000 lira bir tamir parası bu şekilde ola
caktır. Şimdi burada tek bir istifade kabul edi
yoruz: Sahibi burada, bu binanın içinde otura
cak. - Peki, böyle bir yeri kiralarsanız ne getire
bilir? Onu da hesaplayalım. Diyelim M, me
selâ 1 000 lira getirsin. Senede 12 000 lira geliri 
alacak. Buna mukabil, sigortası, tamiriyle ve-
sairesiyle bakımıyle 100 000 lira para sarf ede
cek. 

Hiç kimse böyle bir tarihî eseri muhafaza et
mek istemez. Ancak çok zengin olması lâzım ki, 
bunu muhafaza etsin. 

Bazen, hattâ bazen değil çok zaman, bu ta
rihî eserlerin sahipleri zengin de değildirler. As
lında tarihî eser çok kıymetlidir. Fakat adamın 
elinde para olarak bir şey yoktur. Bunları be
lediye, Hükümet alsın, istimlâk etsin, diyoruz. 
Buradaki, eski eserlerle ilgili 7 nci maddeye gö
re, istimlâk eder de, edemez de, bu husus para
ya bağlıdır. Meselâ, İstanbul Belediyesi istim
lâklerini, elinde yeter parası olmadığından dola
yı yapamıyor. Yani, tarihî eserlerin bol oldu
ğu bir şehirden misal veriyorum, istimlâk ede-
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miyor. Yani, istimlâk etmesi şıkkı akla geldi
ğinde, istimlâk edilirse, kamulaştınlırsa zaten 
mesele çözümlenecektir. 

Öyle ise görülüyor ki; bu işin burada 1/10 
oranında tatbik edilmesi, âdil bir şey gözüküyor. 
Muhakkak ki, evvelden hüküm olmayan, hüküm 
olmadığı zamana nazaran çok ileri bir hüküm
dür, bunu kabul etmemeye imkân yoktur. Fa
kat 1/10 nispeti de bu tür tarihî eserler bakı
mından bir engeldir. 

Değerli Maliyeci arkadaşlarımız, yahut Ko
misyon, «Burada bir beyanda bulunsun da, de
ğerini tespit edelim» diye düşünebilirler. Onun 
da yolu var, bir hüküm koyalım, beyan etsinler. 
Yani, kendilerinden vergi almadığımız halde, 
değer beyanında bulunsunlar. Kamulaştırma 
yapmak için lazımsa böyle bir beyan, 1/10 nis
petinde bir vergiye gitmeyelim. Bu şekilde ha
reket etsinler. 

Şimdi yine başka bir noktayı söylemek isti
yorum: Tatbikatta çoğu binalar böyle olacak. 
îmar Kanununun ek 7 nci maddesinde, «İstim
lâk etmeksizin, bakım ve onarımını temin etmek 
üzere sahiplerine bırakılacak.» Para olmadığ? 
için, tatbikat böyle olacak. Belediyelerimiz 
daha zengin oldukları vakit belki istimlâk ede
ceklerdir. Fakat şu, Meclisten geçmiş ve henüz 
komisyonda bulunan kanun metni - M, kabul 
edilmiş demektir - neye göre, daha çok «İstim
lâk etmeksizin, bakım ve onarımım temin etmek 
üzere sahiplerine bırakılacak.» diyoruz. Bunu 
sahibine bırakıyoruz. «Satamazsın» tamir ede
ceksin, bakacaksın» diyoruz ve kendisinden de 
1/10 nispetinde vergi alıyoruz. Ben bunu ada
letsiz buluyorum. Tatbikatta da bunun ne ka
dar sakıncalı olduğu kısa zamanda anlaşıla
caktır. 

Şimdi tatbikatta, bu zorluk yaratacaktır. 
Konuşmamın başını arkadaşlarım dinleyebildi
ler mi, bilmiyorum. Yani, sahibine bırakılan 
böyle bir mülkün tamiri'var, onu arz ettim. 
Değeri yüksek ve geliri azdır. Yani, eski ve ço
ğu zaman ahşap binalar olduğu için, bir gelir 
getirme imkânı da azdır. Bunun için tamamen 
muaf olmasını, diğerlerinden farklı olarak tek
lif etmekteyim. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Hatta geliri 
hiç yoktur. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yoktur, evet 
onu ifade ediyorum. 

Eğer lütfeder, önergeme iltifat ederseniz; 
bunu da muafiyetler arasına koyalım : Yalnız
ca eski eserler. Fakat bu çok zor birşeydir. Ya
ni, tarihî eser olması gerekiyor, birtakım usul
leri var, ki o usullerden geçtikten sonra tespit 
edilebilen birşeydir. Yani, «bunların sayısı ço
ğaltılır da vergi kaçakçılığı yapılır» iddiası 
mümkün değildir. 

önergeme iltifat edersıeniz, zannederim iyi 
birşey yapmış oluruz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, buyurunuz efen
dim. 

ZEKERÎYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar : 

Muhterem arkadaşımın, şimdi eski eserlerle 
ilgili konuşmasını ben de şahsen camdan destek
lemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; özellikle İstanbul' 
un Boğaziçi ve Anadolu yakasında, Devlet ve 
Millet olarak gurur duyduğumuz, son derece
le kıymetli eski eserler vardır. Ancak Boğaz'in 
iki kıyısmı süsleyen ve dünyanın sanat harika-
•"arı arasında zikredilen, bu güzel ecdat yadigâr-
Tarı; maalesef küçük menfaatlerle yok edilip 
gitmektedir. 

Şimdi bu kanun tasarısı münasebetiyle eğer 
bunların bir vergi durumu ile karşı karşıya ge
tirilmeleri de meydana getirilecek olursa, bu 
takdirde bunların büsbütün elden çıkması ve 
vok edilmeleri teşvik edilmiş olacak ve bu gü
delim eserler, bizlere bilâhara büyük acılar ve
recek olan bu eserler, kendi ellerimizle heba 
edilecektir. Hatta bunların özel kanunlarla hi
maye edilmesini, ilgili bakanlıkların - tasarı ha
linde mi, başka tedbirlerle veya Belediyelerle 
mi - getirmek suretiyle korumaları da, ayrıca 
dikkate alınması lâzımıgelen bir husustur. 

Ben, sayın arkadaşımın verdiği önergeyi 
candan desteklemek istiyorum. Böyle eski eser-
^rin korunması için, ne mümkünse yapılması 
Terekir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Gerçi malûmu ilâm olacak ve belki de tek

rar olacak ama, aynı konuya bir defa da ben
deniz temas etmekten kendimi alıkoyamadım. 
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Çok muhterem arkadaşlar; hakikaten Tür
kiye'de öyle yapılar vardır M, gelir getirmek 
şöyle dursun, devamlı olarak sahibinin başına 
masraf açar. Böyle bir yapıdan vergi istemek, 
vergi alınmasını beklemek herhalde hayal ola
caktır. Ancak arkadaşlarım MaKye Bakanlığı 
temsilcisi arkadaşımla yaptığım temasta buna 
bir nebze formül bulunabildiği yolunda bende
nize bilgi vermişti. Ben şahsen bununla tatmin 
olmadım. Esas itibariyle kanunların özellikle 
vergiye müteallik kanunların gayet açık ve se
çik hüküm getirmesi tatbikatçıyı da, tatbikata 
hedef olacak mükellefi de müşkül durumda bı
rakmaması lâzım gelir. Bu sebeple benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın tekliflerini de dikkate 
alarak yüce komisyonun bu anamaddeyi ve mu
aflıkları birlikte bir defa daha tezekkür etme
sinde yani maddeyi geri almasında fayda mülâ
haza ediyorum. Bunu arz etmek için söz aldım, 
teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
önsrgeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu yararına çalışan dernek sıfatını ka

zanamamış dernekler veya gerçek ve tüzel ki
şilerce umumun istifadesine sunulan ve herhan
gi bir kazanç sağlanması maksadı bulunmayan 
kütüphanelerin de devamlı vergi muaflığından 
yararlandırılması uygun olacaktır. 

Bu amaçla, görüşülmekte olan tasarının 
1 nci maddesiyle değiştirilmekte olan 1319 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin (f) fıkrasına 
«..kreşler» kelimesinden sonra «kütüphaneler» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

Millet Meclisi ISaym Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi Kanu

nunun tasarısının 1 nci maddesine gerekçesini 
şifahi olarak arz edeceğim şekilde aşağıdaki 
(ö) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Manisa 
ıSüleyman Çağlar 

Fıkra : ö - özel kanunlarla kurulan Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri ile Tarım Kredi 
Kooperatifi birliklerine ait binalar. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesine ekli iki bendin 

eklenmesi suretiyle kanunun 4 ncü maddesine 
iki daimî muaflık konulmasını arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

D. P. adına Oevat önder 
Erzurum 

Kirada olsun veya olmasın mevsimlik veya 
yazlık sinema, gazino ve emsali bahçe ve yerle
rin, deniz hamamları, plajlar, kaplıcalar, çer
mikler gibi yerlerin vergilendirilmesinde mat
rahın % 50'si nazarı itibara alınır. 

Kirada olsun veya olmasın tarihî değeri, 
sanat değeri bulunanlar musakkaf veya gayrî 
musakkaf gayrımenkullerin vergilendirilmesin
de matrahın % 25'i nazarı itibara alınır. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Emlâk Vergisi Kanununun tasarısının 1 nci 

maddesinde yer alan 4 ncü maddesine aşağıda
ki fıkranın eklenmesini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

İmar Kanununun ek 6 nci maddesinde adı 
geçen istimlâk edilmeksizin bakım ve onarımı 
temin üzere sahiplerine bırakılan veya bırakıl
mayan tarihî ve mimarî değeri bulunan eser
ler. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesi
ne göre tekrar okutup işleme koyacağım. 

(Geçici Komisyon Başkanı Abdurrahman 
Güler'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılıyoruz. 

HÜKÜMET ADINA GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ ADNAN KAPAOĞLU — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar, önergeyi oya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci önerge : 
(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Efendim, tasa-
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rı metninde bu takririn kapsamı (p) fıkrasında 
düşünülmüştür. Ayrıca Mecliste bir muamele 
yapılmasına lüzum yoktur kanaatmdayız. 

BAŞKAN — Hükümet, aynı görüşte misiniz 
efendim? 

HÜKÜMET ADINA GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ ADNAN KAPAOĞLÜ — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor önergeye, önergeyi oya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge; 
(Erzurum Milletvekili Cevat önder'in öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? önerge iki kısmı ihtiva ediyor. 

GEÇÎOl KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Her iki kısmı
na da katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

HÜKÜMF.T ADINA GFLÎRLER GENFL 
MÜDÜRÜ ADNAN KAFAOĞLU — Katılmıyo
ruz efendim. 

BARKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmıyor, önergeyi oya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

BAiŞKAN — Diğer önersre; 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

GTÎfJtCÎ KOMÎ^ON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Efendim, 30 
ncu maddede düşünülmüştür, bu nedenle katıl
mıyoruz. 

R^StT ÜT.KER (İstanbul) — Efendim. 30 
ncu maddede eski eserler hakkında bir indirim 
yakması hükmü daha uvarun olur dediler. Bu 
itibarla önergemi fferi alıyorum. 

BALKAN — önerge ereri verilmiştir. 
Ba<?ka önerge yok. Yalnız ilk kabul edilen 

önergede kütüphaneler sözünün de madde met
nine ithali suretiyle maddede bir değişiklik ka
bul etmiş bulunulmaktadır. 

1 nci maddeyi bu değişiklikle ova sunuvo-
rum; kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddenin metni çok uzun, belli süre
mizde görüşülmesi bitmeyebilir. Bu itibarla 
Emlâk Vergisi Kanun tasarısının müzakeresini 
burada kesiyorum. 

Şimdi Bayındırlık Bakanlığı teşkilât kanu
nu tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

3. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve Plan 
komisyonları raporları (1/623) (S. Sayısı: 668) 
(D 

BAŞKAN — İlgili bir önerge var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kamu kesimindeki yatırımlardan süratle ta

hakkukunu sağlamak ve günün koşullarına 
uyar şekilde örgütlenerek daha etkili ve verim
li görev yapmak üzere reformist bir açıdan gö
rev, yetki ve sorumluluklara açıklık getiren, 
her yıl bütçe müzakerelerinde sayın parlamen
terler tarafından dile getirilerek çıkarılması 
temenni elilen gündemin 1 nci görüşmesi yapı
lacak işler bölümünleki 668 sıra numaralı Ba
yındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu 
tasarısının Bütçe ve Plan Komisyonu raporunda 
da belirtildiği veçhile öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini takdirlerinize arz ve teklif ederim. 

Mukadder öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Raporun okunması hususunda bir talep var 
mı efendim? Yok. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oya 
sunuyorum: Okunmamasını kabul edenler... Et
meyenler.. Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın İşgüzar. 

HİLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Bayındırlık Bakan
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ta
sarısı üzerinde kısaca maruzatta bulunacağım. 

Yurdumuzun kalkınmasında her bakanlığın 
ayrı ayrı olduğu gibi birlikte koordine olarak 

(1) 668 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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çalışmak suretiyle hizmetleri hepinizin malumu
dur. Yalnız Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ve 
sonra her yönü ile geri kalmış ülkemizin her 
yanı imara, yeniden inşaa ihtiyaç göstermiş, 
yepyeni Türkiye kurmak için bütün bakanlıklar 
zamanında hummalı bir çalışmaya girmişlerdir. 
Ve kısa zamanda her sahada yeni yeni hizmet
ler vermişler, eserler yaratmışlardır. Bayındır
lık Bakanlığı ise Cumhuriyet Türkiyesinde ger
çekten sayısız hizmetler yapmıştır. Bütün resmî 
daireler, hastaneler, yollar, köprüler, barajlar 
ve limanların ilk temelleri bu bakanlık tara
fından ve bu bakanlıkta görevli olan görevliler 
tarafından atılmıştır. Bu hal 1961 Anayasasının 
meriyet tarihine kadar devam etmiştir. Ondan 
sonra planlı kalkınma, program içinde kalkın
ma meseleleri Anayasamızda yer aldığı için, 
her şeyin yapılması bir plana, bir programa ve 
bir zamana bağlandığı için Planlama Teşkilâtı 
ve Planlama Müsteşarlığı bu maksat için ku
rulmuş, Bayındırlık Bakanlığı faaliyetlerinin de 
bu Planlama Teşkilâtının planlarına göre yü
rütmüştür. 

Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanunu 1939 
yılında çıkmış, yayınlanmış ve o tarihten bu ya
na da 33 sene geçmiş, bu süre az değildir, çe
şitli değişikliklerin olması tabiîdir. İşte bu za
man içinde ekonomik sahada olduğu gibi siyasî, 
kültürel, askerî ve sosyal alanlarla da hissedi
lir değişiklikler olmuştur. Hattâ NATO ve as
kerî yönden çok büyük değişmeler birbirini ta-
kibetmiş, bu sahalardaki değişiklikler yeni ih
tiyaçları doğurmuş, iş hacmim ve iş nevilerini 
de çok sayıda artırmıştır. 

Muhterem arkadaşlarımız, Türkiye'nin fen 
adamlarına ihtiyacı çoktur. Türkiye her saha
da gerçekten geri kalmıştır. Bu bakımdan Tür
kiye'nin ekonomik yönden kalkınabilmesi için 
yollarını süratle yerine getirmesi, yapması ve 
onun ötesinde de bütün müesseselerini kurması 
lâzımdır. 

Teşkilât Kanununda bazı değişiklikler ya
pılmak suretiyle Bayındırlık Bakanlığının öte-
denberi uhdesinde bulunan vazifelerin bir kısmı 
diğer genel müdürlüklere ve bakanlıklara tevdi 
edilmiş- ayrılmıştır. Zamanınızı almamak için 
ben bu konulara temas etmek istemiyorum. Yal
nız toplumun düzenini, emniyetini, hür seyahat 
imkânlarını sağlayacak yapı işleri, karayolu 

mutlaka emanet usulüne dönük bir şekilde Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından ele alınıp yapıl
malıdır. Bugüne kadar karayollarının yapılma
mış olmasının nedenleri müteahhit sistemine doğ
ru gidilmiş olmasındandır. Bu bakımdan teknik 
fen adamları her türlü araç, gereç, vasıta ve-
bütçesi ile de parası temin edilen Bayındırlık 
Bakanlığına bağlı Karayollarının arz ettiğim gi
bi, bizim gibi fakir olan memleketlerde emanet 
usulüne önem vermesi ve emanet usulüne göre 
bütün yolların, inşaatların yapılmasına doğru 
gidilmesi yerinde olur. Bu bakımdan hem tasar
ruf sağlanmış olur, hem de muayyen para ile va
sıta ile, imkânla daha çok iş yapılmış olur, 
hem de sağlam olur. Müteahhitler yolu ile, ka
nalı ile yapılan yolların çoğu, köprülerin birço
ğu, görüyorsunuz zaman zaman inşaatların birço
ğu, hem de Devlet inşaatları kabulünden sonra 
çeşitli nedenlerle ya bozuk hale gelmekte, köp
rüler çökmekte, binalar yıkılmaktadır. Bunlar 
için yapılan araştırma da göstemiştir ki, Meclis 
Araştırması ile bütün resmî dairelerin binaları
nın ve yollarının zelzele de bile binaların bilhas
sa hasar görmüş olması bunların üzerinde ehem
miyetle durulmaması ve müteahhitlerin baştan 
savma para kazanma hırsı ile malzemeleri ye
rinde kullanmaması nedeni ile olduğu tespit 
edilmiştir. Bütün bunları ve geleceğin icaplarını 
likkate alarak Bayındırlık Bakanlığı çıkaraca
ğı teşkilât kanununundan sonra bu işleri daha 
düzenli bir şekilde yürütecektir. 

Bütün büyük yatırımların en iyi şekilde kul
lanılması, kontrolü ve faydalı bir halde sürdü
rülmesi teşkilâtla ve bu teşkilâta verilen görev
lerle mümkündür. Bayındırlık Bakanlığı Teşki
lât Kanununda idarî birim olarak illerde il ba
yındırlık müdürlükleri var iken bunun da öte
sinde illerin sınırını aşan hizmetleri görmek du
rumunda olan bir bölge teşkilâtını da bu teşki
lât kanununda kurulmuş olduğunu görüyoruz. 
Biz teşkilât kanununun biran önce çıkarılmasını, 
bütün teşkilât kanunlarının biran önce çıkarıl
masını yerinde görüyoruz. Çünkü teşkilât ka
nunu çıkmadan teşkilâtta vazifeli insanlar gö
revlerini tam mânasıyle yapamadıkları gibi is
tenilen şekilde de çalışma imkânlarını bulamaz
ları Bu teşkilât kanunu bazı noksanlıkları al
makla beraber yerinde ve zamanında hazırlan
mış ihtiyaçlara cevap verecek durumda olduğu 
kanaatiyle olumlu karşıladığımızı arz ederken 
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tekrar Bayındırlık Bakanlığının bilhassa yollar
da ve inşaatlarda emanet usulüne önem verme
sini tekrar temenni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen baş
ka saym üye?. Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Bayındırlık Bakanlığının görev
leri; Millî Savunma Bakanlığının inşaat, Millî 
ve NATO Enfrastrüktür hizmetleri ile Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere ka
nunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihti
sas işleri hariç şunlardır : 

a) Yapı işlerini, 
b) Demiryolları inşaatını, 
c) Limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, 
d) Hava meydanları inşaatını, 
e) Akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve 

tesisleri inşaatını ve esaslı onarımlarını yapmak 
veya yaptırmak, 

f) 5539 sayılı Kanun esasları dairesinde 
karayollarının yapım ve bakımını sağlamak, 

g) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip 
sözleşme, şartname, rayiç fiyat analizleri ve bi
rim fiyatlar hazırlamak ve yayınlamak, 

h) Müteahhitlerle ilgili gizli sicilleri tut
mak ve müteahhitlik karnesi vermek, 

i) özel idarelere ait yapı ve tesisleri yap
mak ve yaptırmak, 

j) Bu kanunla verilen porj e onama ve de
netleme hizmetlerini ve diğer kanunlarla veri
len işleri yapmak. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok, 
iSayın Komisyon bentlerde bir düşüklük fa
lan yok değil mi efendim? Tertip hatasını 
falan düzeltmeye ihtiyaç yok değil mi efen
dim? 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET 
KARASLAN (Malatya) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bayındırlık Bakanlığı merkez 
teşkilâtı aşağıda yazılı makam ve birimlerden 
kurulmuştur. 

a) Müsteşarlık 
b) Bayındırlık Kurulu 
c) Yüksek Fen Kurulu 
d) Müşavirlik 
e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
f) Demiryollar, Limanlar ve Hava Mey

danları inşaatı Genel Müdürlüğü 
g) Teftiş Kurulu 
h) Hukuk Müşavirliği 
i) Plan - Bütçe Dairesi Başkanlığı 
j) Personel Dairesi Başkanlığı 
k) idarî işler Dairesi Başkanlığı 
1) özel Kalem Müdürlüğü 
m) iSavunma Sekreterlili 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 

Yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bayındırlık Bakanlığı taşra 
tsşkilâtı aşağıda yazılı birimlerden kurulmuş
tur. 

a) Yapı işleri bölge müdürlükleri, il ba
yındırlık müdürlükleri ve kontrol amirlikleri. 

b) Demiryollar, limanlar ve hava mey
danları inşaatı müdürlükleri, makina ve ikmal 
grup amirlikleri ve kontrol amirlikleri; , 

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

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET 
KAEAARSLAN (Malatya) — Bir tartep ha
tası var 'Sayın Başkanım, onu yerimden arz 
edeceğim. 

3 ncü maddenin «b» fıkrasında «demiryol
ları, limanlan ve hava meydanları inşaatı mü
dürlükleri» deniyor. Halbuki «ölge müdür
lükleri» ilâve edilecek. «Makina ve ikmal 
grup amirlikleri ve grup amirlikleri ve kont
rol amirlikleri» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Bölge kelimesi ilâve ediliyor. 
ıSöz isteyen sayın üye? Yok. Bununla ilgili 

bir önerge var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri kanun tasarısının 3 ncü maddesinin «b» 
fıkrasındaki «inşaatı» kelimesinden sonra 
«bölge» kelimesi tabı hatası olarak yazılma
mıştır. inşaatı ile - müdürlükleri arasına «böl
ge» kelimesinin ilâve edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 
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BAŞKAN — Komisyon?.. Katılıyor. Hükü
met?.. Katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önergenin getirdiği bu değişiklikle yan: 
«bölge» kelimesinin ilâvesi suretiyle 3 ncü 
maddeyi tasviplerinize sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Müsteşar; Bakanın müşavir 
ve yardımcısı olup Bakan adına emir ve mu
rakabe yetkisini haiz ve Bakanın direktifleri 
dahilinde Bakanlık işlerini yürütür. 

Müsteşar yardımcıları; Bakanlık işlerinin 
yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. 
Müsteşar tarafından kendilerine verilecek olan 
işleri yürütürler. 

BAŞKAN — (Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bayındırlık Kurulu : 
Müsteşarın Başkanlığında; Yüksek Fen 

Kurulu Başkan ve üyeleri, Başmüşavir ve Ba
kan tarafından seçilecek iki Bakanlık müşa
viri, Karayolları Genel Müdürü dahil Genel 
müdürler ve I nci Hukuk Müşavirinden olu
şur. 

Bulunamamaları halinde Genel müdürler 
yardımcılarından birini, I nci Hukuk Müşaviri 
II nci Hukuk Müşavirini kurula katılmak 
üzere görevlendirirler. 

Müsteşarın bulnamaması halinde Yüksek 
Fen Kurulu Başkanı Kurula Başkanlık eder. 

Bayındırlık Kurulu kararlarını oy çokluğu 
ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın 
katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Karara 
karşıt görüşte olanlar, görüşlerini yazılı ola
rak karara eklerler. 

Görevleri : 
a) inşaat işlerinden doğan ve Yüksek 

Fen Kurulunda karara bağlanmış olup Ba
kanlık Makamı tarafından bir kere de bu ku
rulda incelenmesine lüzum görülen veya Yük
sek Fen Kurulunda 2/3 çoğunlukla karara 
bağlanamayan anlaşmazlıkları Bakanlık son 
merci olarak kanun, sözleşme ve şartlaşma 
hükümlerine göre inceleyip en geç bir ay için
de karara bağlamak, 

b) Yeni fiyat tâyini anlaşmazlıklarını in
celeyip kesin fiyatı tespit etmek, 

c) Bakanlıkça havale edilecek bayındır
lık hizmetleri ile ilgili konuları inceleyip is-
tişari nitelikte mütalâalarını bildirmektir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Haddeyi tasviplerinize sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6.,— Yüksek Fen Kurulu : 
Bir Başkan ve altı üyeden oluşur. 
Görevleri : 
a) Bakanlıkça havale olunan inşaat ve 

;esiat işleri ile ilgili, anlaşmazlıkları inceleyip 
karara bağlamak, 

Kararlar mevcudun oy çokluğu ile verilir. 
Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluğu teşkil eder. 

Mevcudun 2/3 çoğunluğu ile alınmayan 
kararlarla ilgili konular Bayındırlık Kuruluna 
intikâl eder. 

b) Bakanlıkça havale olunan kanun ve 
tüzük tasarıları ile yönetmelik projelerini 
fenni yönden incelemek ve mütalâa vermek, 

c) Bayındırlık işleri ile ilgili genel şart
name, tip sözleşme, yıllık rayiç ve fiyat ana
lizlerini hazırlamak ve yayınlatmak, 

d) Bayındırlık işleri ile ilgili inşaat tarz 
vs usulleriyle teknik alandaki gelişmelerden; 
memlekette uygulanması yararlı görülenler 
hakkında teklifte bulunmak, 

e) Müteahhitlerle ilgili gizli sicilleri 
tatmak ve müteahhitlik karnesi vermek, 

f) Bakanlıkça havale edilecek bayındır
lık işleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Başmüşavir ve Bakanlık mü
şavirlerinin görevleri : 

a) Bakanlık hizmet politikasının tespitin
de ve uygulanmanın izlenmesinde Bakanlığa 
danışmanlık yapmak, 

b) Bakanlığın görevleri ile ilgili konular
da Bakanlıkça verilecek işleri yapmaktır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Yapı taleri Genel Müdürlüğü : 
Merkez kuruluşu Genel Müdür, Genel Mü

dür Yardımcıları, müşavirler, daire başkan
lıkları, Fen Heyeti ve şube müdürlüklerin
den; 
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Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri il ba
yındırlık müdürlükleri ve kontrol amirlikle
rinden oluşur. 

Görevleri : j 
a) Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait 

bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını ha
zırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli ted
birlerin alınmasını sağlamak, proje ve keşif
lerini, inşaalarmı, tadilleri ile onarım ve bakım
larını yapmak ve yaptırmak, 

>b) Özel idarelerin bina ve tesislerinin 
program, proje, keşif ve inşaatlarını yapmak 
veya yaptırmak, 

c) Katma bütçeli idareler ve belediyele
rin; yıllık icra programlarına giren ve keşif 
bedelleri Bayındırlık Bakanlığınca her yıl tes
pit ve ilân edilecek üst sınırı geçen her türlü 
binalar ile tesisatın proje ve kaşiflerini in
celemek, tasdik etmek ve kabul heyetlerinde 
üye bulundurmak, 

Bu hüküm Bayındırlık Bakanlığınca ye
terli teknik teşkilâtı olduğu tespit edilen ku
ruluşlara uygulanmaz. 

d) (a) ve (b) fıkralarında yazılı işlerin 
yıllık icra programlarına alınabilmesi için; il
gili kuruluşlarca teklif edilecek arsaları ince
leyerek bunlardan elverişli olanını seçmek, 

e) Her türlü kurulup gerçek va tüzel 
kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve 
tesilerin, talebedildiği ve Bakanlıkça uygun 
görüldüğü takdirde; etüt, proje ve keşifleri ile 
inşatlarını yapmak veya yaptırmaktır. 

Genel Müdür; 
Bu görevlerin gözetim, denetim ve uygu

lamasından sorumludur. Hizmetlerin gerçek
leşmesi ve kanunlara uygun olarak yürütül
mesi ile ilgili her türlü tedbiri alır. 

BAŞKAN — Söz isteyen saym üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Dsmiryollar, Limanlar ve Hava 
Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü : 

Merkez kuruluşu Genel Müdür, Genel Mü
dür yardımcıları, müşavirler, daire Başkanlık
ları, Fen Heyeti ve şube müdürlüklerinden; 

Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri, makina 
ve ikmal grup amirlikleri ve kontrol amirlik
lerinden oluşur. 
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Görevleri : 
a) Devletçe yaptırılacak; demiryolları, li

manlar, hava liman ve meydanları ile bunlarla 
ilgili tesisler, akaryakıt, ve gaz tesisleri, kıyı 
koruma ve kıyı tesislerinin plan ve programla
rını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için işlet
meci kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli 
tedbirleri almak ve imkânları sağlamak; araş
tırma, etüt, istikşaf, proje ve keşiflerini, in
şaalarmı, tadil, tesvi, ıslah, temdit, esaslı 
onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptır
mak ve bunlardan yapımı tamamlananları ilgi
lilerine devretmek, 

b) Her türlü kuruluş, belediyeler, özel 
idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırıla
cak (a) fıkrasında yazılı işler ile tünel, tele
ferik, finiktüer ve metro gibi tesislerin proje 
ve şartnamelerini incelemek ve onamaktır. 

Genel Müdür; 
Bu görevlerin gözetim, denetim ve uygu

lamasından sorumludur. Hizmetlerin gerçek
leşmesi ve kanunlara uygun olarak yürütül
mesi ile her türlü tedbiri alır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın Üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 10. — Teftiş Kurulu: 
Müfetti} sıfat ve yetkisini taşıyan bir baş

kanın yönetimi altırıda, Bakanlık ve Bakanlığa 
bağlı kuruluşların bütün işlerini Bakan adına 
teftiş, te'kik ve tahkik eder. 

Teftiş kurulunun çalışma şekli ve şartları, 
müfettişleri nitelikleri, görev ve yetkileri bir 
tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul emmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Hukuk Müşavirliği : 
Bakanlıkça havale edilecek işler ile Bakan

lık daire ve kuruluşlarınca hazırlanacak kanun, 
tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceler, 4353 
ve 5797 sayılı Kanun hükümlerine ^iren idarî ve 
adlî yargı yerlerinde açılan davalara ai't bil
gi ve belgeleri sağlar ve Hazineyi ilgilendir
meyen idarî davalarlda Bakanlığı temsil eder. 
5539 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükmü sak
lı lir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 



M. Meclisi B : 106 15 . 6 . 1972 O : 1 

Madde 12. — Plan - Bütçe Dairesi Başk&a- . 
lığı : 

Bakanlıkça yürütülecek yatırım projele
rinin araştırma, planlama, programlama ve büt-
çeleme hizmetlerinde koordinasyonu sağlar. 
Hizmet - Maliyet ilişkileri etütleri ile bunlara 
tesir eden faktörleri tespit eder ve hizmetler
le ilgili sonuçları değerlendirir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın Üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Personel Dairesi Başkanlığı: 
Bakanlık personelinin özlük, sicil ve ta

hakkuk işlerini yürütür. Memurların görevle
rinden doğan kanunî kovuşturmalara ve disip
lin işlemlerine ait işleri yapar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın Üye?.. Yek?.. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — idarî işler Dairesi Başkan
lığı : 

Bakanlığın basın, yayın, tanıtma, malzeme, 
demirbaş, genel evrak, içhıizmetler, sağlık, sos
yal ve eğitim isleri ile ilgili hizmetleri ve Ba
kanlıkça verilecek sair görevleri yapar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın Üye?... 
Yok. Tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul otmsy enler... Kabul edilmiştir.. 

Madde 15. — Özel Kalem Müdürlüğü : Ba
kanlık makamının resmî ve özel yazışmaları ile 
şifra ve protokol işlerini yönetir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Müsteşar, Müsteşar yardım
cıları, Yüksek Fen Kurulu Balkan ve üyeleri, 
başmüşavir ve Bakanlık müşavirleri, genel mü
dürler, Teftiş Kurulu Ba'kanı ile müfettişler, 
hukuk müşavirleri müşterek kararname ile; 
bunların dışında kalan memurlar Bakanlıkça 
atanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyoruJm. Kabul edenler.. Ka
bul eleyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Bayındırlık kurulunun tek
lifi üzerine; Bakanlık merkez ve ta?ra kuru
luşlarını hizmetlerin gerektirdiği şekilde dü
zenlemeye ve taşra kuruluşlarının yerlerini tes
pit etmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Devlet daire ve müessesele
ri, katma bütçeli daireler, özel idareler ve be
lediyeler; 1 nci maddenin (g) paragrafında sö
zü edilen tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şart
name, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatla
rına uymak mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Bakanlık görevlerinin ye
rine getirilmesi için gerekli taşınmaz malları 
kanunlarına göre kamulaştırmaya, irtifak hak
ları tesis veya geçici olarak işgal etmeye, ge
rekli her türlü araıç, makina ve yedek parça
larını satmalına ya, kiralamaya, kiraya ver
meye ve bunların bakım ve onanını için atelye 
ve ambarları tesis etmeye bunları çalıştırma
ya ve gerekli idare binaları yapmaya ve sosyal 
tesisleri kurmaya Bayındırlık Bakanlığı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Buyurun saym Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Baş

kan, bir şey sormak istiyorum. Burada, «Ba
kanlık görevlerinin yerine getirilmesi için ge
rekli taşınmaz malları kanunlarına göre kamu
laştırmaya, irtifak hakları tesia veya geçici ola
rak işgal etmeye.» denilmektedir, ki bunlar ki
ralamak için de kâfi midir? Hünkü bina kirala
mak zorundadır bazı yerlerde zannediyorum 
Bakanlık. Bakıyorum burada araç ve gereç ki-
rilama kaydı var; fakat bina kiralamak imkânı 
tanımıyoruz. Bu bir aksaklık doğurmayacak mı
dır? Sayın Komisyondan öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun saym Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Saym Başkan, bu ne
vi şeyleri satın almaya yetkili olduğuna göre, 
haliyle kiralamaya da yetkilidir. O bakımdan 
ayrıca madde içerisinde belirtmeye lüzum gör
medik. 

BAŞKAN — Gayri menkul kiralamaya da 
yetkilidir, satın alma olduğu kin diyorlar. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Olamaz sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
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BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-

TEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşımın ikazı doğru
dur; ta'tbikatta her ne kadar yürüyorsa da ora
ya bir «kira» kelimesi ilâve ederek' bu i«e daha 
vuzulh getirmiş olabiliriz. Keoıdileri tekabbül 
ediyorlarsa o önerilerini., biz «kira» kelimesine 
muhalif değiliz, taraftarız. 

BAŞKAN — Komisyon böyle bir ilâveye 
katılıyor mu efendim?,. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Vuzuh vermesi bakı
lmadan katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu ilâveyle ilgili önergeyi oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 19 ncu madde

sine «işigal etmeye» kelimesinden sonra «kirala
maya» kelimesinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

'Kütahya 
İlhan Er s oy 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu ilâvesiyle, yani «kiralamaya» 
kelimesinin ilâvesiyle tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir; bu değişikliğiyle. 

Madde 20. — Devlet kurum ve müesse
seleri ile kamu tüzel kikleri, dernekler ve di
ğer kurumlar tarafından veya dış yardımlar
dan yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu, 
liman, hava meydanı ve akaryakıt ve doğal gaz 
tesisleri ile bunların tesisat, proje ve benzeri 
işlerini imlkânları nispetinde yapmaya Bayın
dırlık Bakanlığı yetkilidir. 

Bu işlere ait bilcümle giderler ilgilileri ta
rafından Haıöneye ödenir, ödenen para Hazi
nece bir taraftan genel bütçenin >/>-elir fas
lına irat, diğer taraftan Bakanlık bütçesinde 
açılacak özel tertiplere Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydedilir. 

Yıl sonunda kalan miktarlar ertesi yıla dev
redilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili 2 önerga var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 20 nci 

maddesinde yer alan «müesseseleri» kelimesinin 
«kuruluşları» olarak, «bilumum ve bilcümle» 
kelimelerinin de «her türlü» olarak değiştiril-
mesini arz ve teklif ederim. • 

Kütahya 
ilhan Ersoy 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1972 yılı Bütçe Kanununun 52 nci maddesi

nin (b) fıkrasında yer alan (Bayındırlık Ba
kanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin ifasında 
ilgili kuruluşların ihale mevzuatını tatbike yet
kilidir) seklindeki hükmün, bütçe kanunları 
yerine, kuruluş kanununda yer alması uygula
ma ve tedvin yönlerinden zarurî ve yararlı gö
rülmek teldir. Bu nedenle; 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevle
ri kanun tasarısının 20 nci maddesinin 1 nci fık
rasındaki «yapmaya ve Bayındırlık» kelimeleri
nin arasına «ve bu işlerin yapılmasında ilgili 
kuruluşların ihale mevzuatını uygulamaya» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevşehir Kastamonu 
Hüsamettin Başar Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner
geleri işleme koyacağım. 

(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz sayın 
Başkan; kelimeler aynı maksadı ifade edc'yor. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyorlar. Buyurun sayın Ersoy, öner
genizi izah ötmek Üz3r3. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; gönül arzu eder
di ki, Komisyon derhal bu önergeme, çok basit 
bir değişiklikten ibaret olan önergeme katılsın, 
ben de huzurunuzu işgal etmeyeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bütün maddelerde ye
ni yeni terimler kullanmak suretiyle yeni bir 
kanun getiriyoruz, yeni bir kuruluş kanunu ge
tiriyoruz. Her türlü kelimesini bir yukarıda kul-
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lanıyoruz; burada «bilûmum, bilcümle» gilbi ke
limelerinde yanyana kullanılması, bu metin 
içerisinde kullanılması pek yadırganacaktır; 
eski terimlere, kelimelere de yer veriyoruz. Ben
deniz bunun düzeltilmesini teklif ettim; bir. 

ikincisi de, «kurum» kelimesinin yanına 
muhterem arkadaşlar müessese yakışmaz; ku
rum ve kuruluşlar diye ki, artık bütün mevzu
atımıza böyle giriyor. Lütfeder Yüce Komis
yon da kurum ve kuruluşlar olarak değiştirirse 
kurum ve müesseseleri talbirini herhalde yerin
de olur kanaatindeyim, 

Bu maksatla huzurunuzu işgal ettim, özür 
dilerim; saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmadılar, önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Fühal katılıyor mu efendim Hükümet ve 
Komıinyon? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
BAASLAN (Malatya) — Katılıyoruz. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (C. Senatosu Adana üyesi) — Katılı
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet filhal 
önergeye katılıyorlar. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın öner
geleri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı efendim?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (O. Senatosu Adana Üyesi) — Katılı
yorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılıyor, önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kalbul edilen her iki önergenin getirdiği de
ğişiklikle birlikte 20 nci maddeyi tasviplerdnize 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 20 nci madde bu değişiklikle
riyle kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bayındırlık Bakanlığı tara
fından yapılacak demiryol inşaat ve tesis-
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I leri için; Bakanlıkça ithal edilecek üst yapı 
malzemesi, makina, motorlu ve motorsuz cihaz 
ve vasıta (binek arabası hariç), sabit teçhizat 
ve yedek parçaları vergi, resim ve harçtan mu
aftır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 22. — Bayındırlık Bakanlığının kad
roları, 1332 sayılı Genel Kadro Kanunu ile ve
rilen kadrolarla, bütçe kanunlanyle verilecek 
torba kadrolardan sağlanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul e tüneyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 23. — 3611 sayılı Kanun ve ekleri 
ve 3196 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki 
Nafıa Vekâleti ile ilgili hüküm ve diğer ka-

I nunların bu kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde — 657 sayılı DevM Memur
ları Kanununun 134 ncü maddesi gereğince 
düzenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar, 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı memur
ları ile atanma işlemleri Bakanlıkça yapı
lan Karayolları Genel Müdürlüğü memurla
rının disiplin, işleri, müsteşar veya görevlen
direceği yardımcısının başkanlığında Birinci 
Hukuk Müşaviri, Bakanlık Genel müdürleri 
ve Personel Dairesi Başkanından oluşan kurul
ca yürütür. 

Karayolları Genel Müdürlüğü personeli ile 
ilişkili disiplin kurulu toplantılarına Karayol
ları Genel Müdürü de aslî üye olarak katılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Bu kanunu Bayındırlık Baka
nı yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka-

I bul etmeyenbr.. Kabul edilmiştir. 

418 — 



M. Meclisi B : 106 15 . 6 . 1972 O : 1 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye; leh
te, aleyhte?.. Yok. Kanunun müzakeresi bit
miştir, acık oylarınıza sunulacaktır. 

Hayırlı olmasını dileriz. 

4. — Askerî Yargıtay hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plan komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulu 74 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/613) (S. Sa
yısı : 686) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 nci sayfasında yer 
alan Askerî Yargıtay hakkında kanun tasarısı
nın müzakeresine başlıyoruz. Hükümet ve Ko
misyon lütfen yerlerini alsınlar. 

Tasarı ile ilgili önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında yer alan ve 1488 sayılı Kanunla değiş
tirilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ge
çici 17 noi maddesi gereğince 6 ay içinde çıka
rılması zorunlu kanunlar arasında bulunan As
kerî Yargıtay hakkında kanun tasarısının, yu
karıda belirtilen sürenin geçtiği ve Anayasada 
öngörülen esasların gerçekleştirilmesini sağla
yacak niteliği dikkate alınarak gündemdeki 
diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet izmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilikle görüşme 
önergesini tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler., öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hususu kabul e dilmiş tir. 

Raporun okunması hususunda bir talep 
var mı efendim?.. Yok. Okunmaması hususunu 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Okunmaması hususu kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeleri tes
pit ediyorum. 

Kubilay İmer. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Demokra
tik Parti Grupu adına. 

BAŞKAN — Tamam efendim açıklayacağım. 
Başka söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 

,DemokraJtdk Parti Grupu adına sayın Kubi
lay İmer, buyurun efendim tümü üzerinde. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Anayasanın son yapılan tâdili ile ilgili olan 
bir tasarının görüşülmesine başlamadan önce, 
parti grupumuz adına hepinizi hürmetle selâm
larız. 

Getirilen ıbu tasan, Anayasada yapılan son 
değişiklikle ve bu değişiklik içerisinde geçici 17 
nci madde gereğince tedvin edilerek huzurunu
za gelmiş bulunmaktadır. Tasarının görüşüldü
ğü Komisyon, 74 numaralı geçici komisyondur. 
Burada Askerî Yüksek idare Mahkemesi, Aske
rî yargı'tay Kanunu tasarıları görüşülmüş ve bu 
Komisyonda hali hazırda askerî hâkimler ve 
savcılar hakkındaki kanun tasarısı da görüşül
mektedir. Bunu arzetmektski kaktım; askerî 
kanunlar üzerinde bir komisyon teşkili ile, Ana
yasa değişikliğine ve diğer maddelerdeki de
ğişikliklere paralel olmak üzere bir kodifiıkas-
yonun yapılmasına lüzum hâsıl olmasıdır. 

Böylece, askerî hukukta tatbikat yönünden 
askerliğin ve hukukun gerekleri birbirine 
meczedilerek bir koordinasyon ve armoni sağ
lanmak istenmiştir. Diğer taraftan, bu müesse
seler hakkında çıkarılmış bulunan kanunlar, 
geçmiş devrelerde çıkarılmış bulunduğuna göre 
zamanın değişen durumlarına göre yeni birta
kım kaidelerin getirilmesi lüzumlu bulunmuştur. 

Bu yönleriyle Anayasamızda dahi bir tadilâ
tın yapıldığı orta yerdeyken, elbette bu Anaya
sa tadilâtına uygun olarak diğer kanunlarda da 
değişiklikler yapılması gerekecektir. 

Bu itibarla, bu tasarı Hükümet tarafından 
sevkedilmiş ve Komisyonda görüşülmüştür. Par
ti sözcülüğümün dışında, bu Komisyonda üyelik 
durumum da mevcut olduğu için görüşmelerin 
tamamını ve maddeler üzerinde Komisyon ta
rafından yapılan değişikliklerin hangi esbabı 
mucübeye istinadettiğini de ayrı ayrı bilmekte
yim. 

Bu ölçüler içerisinde arzetmek isterim ki, ge
tirilen tasan Anayasamızın 134 ve 141 nci mad
desinin 4 noü fıkrasının hükümlerinin askerlik 
gerekleriyle hukuk kaidelerini birbiri içerisin
de meczetmek suretiyle yeni bir şekil ortaya 
koymuştur. Böylece, bugüne kadar askerî hu-

(1) S. Sayısı 686 basmayazı tutanağın so-
mmdadır. 
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kulkun en büyük mercii durumunda bulunan 
Askerî Yargıtay, diğer yüksek mahkemelerin 
kuruluşlarına uygun bir strüktür içerisine 
giılmiştir. 

Tasarı üzerinde, daha evvel dağıtılmış bu
lunduğu ve sizlerce de okunmuş olduğu için da
ha fazla durmak lüzumunu hissetmiyoruz. Yal
nız yine ve tekrar üzerinde duracağım şudur 
ki, kanunlar bir koordinatör durum içerisinde, 
düşünüş içerisinde ele alınmak ve bunlar ara
sındaki münasebetler birbirine bağlılık naızarı 
itibara alınmak suretiyle tanzim olunmalıdır 

Bu balamdan, getirilen tasarının gerek mu
ayyen kanaldan, yani Millî Savunma Bakanlı
ğı ve Hükümet tarafından hazırlanmış olması, 
gerekse aynı komisyonda ele alınmış olması, bu 
beraberliği, bu birliği temin edici niteliktedir. 
Diğer taraftan, hukukun prensipleri ve bir yük
sek mahkeme üyelerinin hangi şartlar altında, 
çalış afbileciği, yüksek mahkeme üyelerinin 
hangi şarjlar altında, hangi vazifeleri deruhte 
edebilecekleri ve disiplin işleri de yine bu tasarı 
ile bir şekle sokulmuş, böylece kanaatimizce 
Askerî Yargıtay, son değiişklikler ve gelişmeler 
muvacehesinde bu tasarı ile daha ileri bir şekil
de çalışacak düzene getirilmek istenmiştir. 
»on değişiklikler ve gelişmeler muvacehesinde 
bu tasarı ile daha ileri bir şekilde çalışacak dü
zene getirilmek istenmiştir. 

Bu taraflarıyle tasarının büyük bir boşluğu 
dolduracağına inanmaktayız. Gerek hukukî 
yönden, gerek askerî camia yönünden bu tasa
rının memleketimize ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka, söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Askerî Yargıtay hakkında kanun tasarısı 

I NCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Askerî Yargitay 

Madde 1. — Askerî Yargıtay, Türkiye Cum
huriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla görev
lendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının başlığının «As

kerî Yargıtay Kanunu tasarısı» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

'Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Geçici Komisyon Sözcüsü 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılıyor. Esasen önerge Komisyon tarafın
dan verilmiştir. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kafoul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

önergenin getirdiği ve başlığa taallûk eden 
bu değişiklikle birlikte 1 nci maddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş 
Madde 2. — Askerî Yargıtay; Başkanlık, 

Başsavcılık ve dört daire ile bu kanunda göste
rilen kurullar ve hizmet ünitelerinden teşekkül 
eder. 

Askerî Yargıtaym kadroları Millî Savunma 
Bakanlığı kuruluş ve kadrolarımda gösterilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Başkanlık 
Madde 3. — Askerî Yargıtayda bir Başkan 

ile bu kanunda belli edilen ve ayrıca Baş
kan tarafından verilen görevleri yapmak ve 
yokluğunda kendisine vekâlet etmek üzere 
bir ikinci başkan bulunur. 

BAŞKAN — iSöz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başsavcılık 
Madde 4. — Askerî Yargıtay Başsavcılığı; 

bir başsavcı, başsavcı başyardımcısı ile yeteri 
kadar başsavcı yardımcılarından kurulur. 

Başsavcının yokluğunda kendisine başsavcı 
başyardımcısı, onun da yokluğunda en kı
demli başsavcı yardımcısı vekâlet eder. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Daireler 
Madde 5. — Her dairede bir başkan ve 

yedi üye bulunur. Daireler bir başkan ve 
dört üyenin katılması ile toplanarak karar ve 
hüküm verilir. 

Daire Başkanının bulunmadığı hallerde, o 
dairenin en kıdemli üyesi başkanlık görevini 
yapar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Daireler Kurulu 
Madde 6. — Daireler Kurulu, Askerî Yargı

tay Başkanının Başkanlığında, İkinci Başkan, 
daire başkanları, kararma itiraz edilen veya 
direnilen daireden, bu kararın alınmasına 
katılmamış olanlardan bir ve diğer daireler
den ikişer üyenin katılması ilg onüç kişiden 
kurulur. 

Başkanın kurula katılmaması halinde ikinci 
Başkan Kurula Başkanlık eder. Bu takdirde 
kararına itiraz edilen veya direnilen daireden 
bir üye daha kurula katılır. 

BAŞKAN — ıSöz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurul 
Madde 7. — Askerî Yargıtay Genel Ku

rulu; Başkan, Başsavcı, ikinci Başkan, daire 
başkanları ve üyelerin tamamından kurulur. 

Genel kurul üye tamsayısının beşte dördü 
ile toplanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlar Kurulu 
Madde 8. — Askerî Yargıtay Başkanlar 

Kurulu; Başkan, ikinci Başkan ve daire baş
kanlarından kurulur. 

BAŞKAN — ıSöz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Disiplin Kurulu 
Madde 9. — Yüksek Disiplin Kurulu; As

kerî Yargıtay Başkanı, başsavcısı, ikinci Baş
kanı ve daire başkanlarından kurulur. 

Kurulun yeter sayısı yedidir. Kararlar oy 
çokluğu ile verilir. Kurula sevkedilenler ile 

bunlardan kıdemsiz olan üyeler görüşmelere 
katılamaz. Kıdemsiz olanların katılamaması so
nucu, kurul üye sayısı dörtten az olursa, 
konu Genel Kurulda incelenir. Genel Kurulun 
kararı kesindir. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürü
tür. 

BAŞKAN — (Söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kalemler 
Madde 10. — Askerî Yargıtay Başsavcılığı 

ile her dairede birer kalem teşkilâtı kurulur. 
Her kalem teşkilâtında bir Başkâtip ile 

yeteri kadar büro memuru bulunur. 

BAŞKAN — ISöz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

idarî Hizmet Kuruluşları 
Madde 11. — Askerî Yargıtay Başkanlığına 

bağlı bir Genel Sekreterlik ile daire müdür
lüğü ve bunlara bağlı diğer hizmet üniteleri 
bulunur. 

Bu hizmet ünitelerine verilecek personel, 
Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında göste-
rilr. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim 
Madde 12. — Askerî Yargıtay üyeleri, en 

az albey rütbesinde birinci sınıf askerî hâkim
ler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş ye
rin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasın
dan Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Boş üyelik birden fazla ise; Askerî Yargı
tay Genel Kurulu, boş üyeliklerin üç misli ola
rak adayları tespit eder. Boş üyelik adedince 
üyeleri Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından 
seçer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Atanma 
Madde 13. — Askerî Yargıtay Başkanı, Baş

savcısı, ikinci Başkanı ve daire başkanları As-
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kerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kı
dem sırasına göre atanırlar. 

Boşalan yerlere atanma en geç bir ay için
de yapılır. 

BAŞKAN — iSöz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Atanma şekli 
Madde 14, — Askerî Yargıtay Başkanı, Baş

savcısı, İkinci Başkanı vs daire başkanları ile 
Askerî Yagıtay üyeliğine seçilen askerî hâkim
lerin atanmaları Genelkurmay Başkanının tek
lifi ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın 
müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının 
onayına sunulur ve Resmî Gazete ile yayınla
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum 

Başsavcı yardımcılarının atanmaları 
Madde 15. — Başsavcı başyardımcısı, al

bay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler
den başsavcı tarafından gösterilecek üç aday 
arasından Millî Savunma Bakanınca usulüne 
göre atanır. 

Başsavcı yardımcılarının seçilmesinde de bu 
hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nite
lik aranır ve genel atanma şartları da dikkate 
alınarak başsavcı tarafından, boş yerlerin üç 
katı olarak gösterilen adaylar arasından As
kerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu hü
kümlerine göre atanmaları yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

II NCİ BÖLÜM 
Görevler ve işleyiş 

Genel görev ve yetkiler 

Madde 16. — Askerî Yargıtaym genel gö
rev ve yetkileri şunlardır : 

1. Askerî mahkemelerden verilen ve kesin 
olmayan hüküm ve kararları son yargı yeri 
olarak inceleyip karara bağlamak, 

Askerî yargıda kanun hükümlerinin ve hu
kuk kurallarının uygulanmasında birliği sağ
lamak, gerektiğinde kurulları arasında beli
ren içtihat uyuşmazlıklarını birleştirmek, 

3. Askerî Yargıtay Başkanının, Başsavcı
sının, ikinci Başkanının, daire başkanlarının 
ve üyelerinin askerî yargıtaya tabi şahsi suç
larına ilişkin ceza davalarına ve kamu dâvası 
ile bu suçlardan doğan istirdat ve tazminat 
davalarına ilk ve son yargı yeri olarak bak
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

Askerî Yargıtay Başkanının görevleri 
Madde 17. — Başkanın görevleri şunlardır : 
1. Askerî Yargıtayı temsil etmek, 
2. Askerî Yargıtaym verimli ve düzenli 

çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun gö
receği tedbirleri almak, dairelerin çalışma du
rumları hakkında gerekli gördüğü bilgileri yazı 
ile istemek, 

3. Askerî Yargıtay kurullarına başkanlık 
etmek, 

4. Askerî Yargıtay üyeleri arasından Ge
nel Sekreteri seçıraek, 

5. Askerî Yargıtay başkanları, Başsavcı 
ve üyelerinin lüzumunda Yüksek Disiplin Ku
ruluna şevkleri için gerekli işlemleri yapmak, 

6. Askerî Yargıtaya ait önemli geçici iş
lerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya 
tetkik etmek üzere Askerî Yargıtay üyelerini 
görevlendirmek, 

7. Askerî Yargıtay memur ve idari gö
revlilerini denetlemek vieya denetletmek, hiz
metin gereklerine göre uygun göreceği yerler
de görevlendirmek, 

8. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen 
işleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 

Başsavcının görevleri 
Madde 18. — Başsavcının görevleri şunlar

dır : 
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1. Askerî Yargıtay Başsavcılığını temsil 
etmek, 

2. Askerî Yargıtay Başsavcılığının genel 
yönetim işlerini yürütmek, 

3. İncelenen dava dosyalarında soruştur
ma yapan ve iddia makamını temsil eden as
kerî savcılar ile yardımcılarına not vermek, 

4. Genel Kurul toplantılarına ve içtihat
ların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına 
katılıp oyunu kullanmak, 

5. Başsavcılığa bağlı kalem görevlilerini 
denetlemek veya denetletmek, 

6. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
Dairelerin görevleri 

Madde 19. — Dairelerin görevleri şunlar
dır : 

X. Başkan tarafından daireye gönderilen 
dava dosyalarını inceleyip karara bağlamak, 

2. İncelediği davaları hükme bağlayan 
askerî hâkimler ve yardımcıları hakkında not 
vermek, 

3. Kanunun öngördüğü hallerde ilk de
rece mahkemesi olarak hüküm vermek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 

Daire: başkanlarının görevleri 
Madde 20. — Daire başkanlarının görevleri 

şunlardır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli 

bir çalışmanın gerçekleşmesini, işlerin çabuk ve 
iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlarda
ki tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak için 
gerekli göreceği tedbirleri almak ve dava dos
yalarını bu esaslar uyarınca üyelere vermek, 

2. Dava dosyalarının tetkik ve görüşülme
si sonunda oyları toplamak ve kendisinin yaz
mayacağı kararların müsveddelerini yazacak 
üyeyi belli etmek, 

3. Daireye bağlı kalem görevlilerini de
netlemek. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 

Üyelerin görevleri 
Madde 21. — üyelerin görevleri şunlardır: 
1. Kendilerine verilen dava dosyalarını 

inceleyip, kurulda sözcülüğünü yapmak, 
2. Bulundukları kurullarda görüşmelere 

i katılmak ve oy vermek, 
3. Görevlendirdikleri hallerde karar ve 

müsveddelerini yazmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 

Daireler Kurulunun görevleri 
Madde 22. — Daireler Kurulunun görevleri 

şunlardır: 
1. Askerî mahkemelerden verilen direnme 

i kararları ile Askerî Yargıtay dairelerinden çı
kan kararlara karşı Başsavcılıkça yapılan iti
razları inceleyip karara bağlamak, 

I 2. incelediği davaları hükme bağlayan as
kerî hâkim ve yardımcıları hakkında not ver
mek, 

3. İlk derece mahkemesi olarak Askerî 
Yargıtay dairelerince verilmiş bulunan karar
ların temyiz yolu ile incelenmesini yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum. 

Genel Kurulun görevleri 
Madde 23. — Genel Kurulun görevleri şun

lardır : 
j 1. Askerî Yaıgitayda boşalan üyelikler için 

yapılacak seçimin zamanını ve seçilecek üye 
sayısını tespit etmek, 

2. Askerî Yargıtay üye adaylarını seçmek, 
3. Anyasa Malîıkemesine, Askerî Yargıtay

'dan gösterilecek üye adaylarını özel kanununa 
göre seçmek, 

4. Üye mevcudunun üçte birinin teklifi 
üzerine yetersizliğe karar vermek, 
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5. Askerî Yargıtay m kendi varlık ve gö
revlerini ilgilendiren alanlarda Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 149 neu maddesine göre 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması
na karar vermek, 

6. Askerî Yargıtayın çalışma esasları ile 
ilgili içtüzüğü yapmak ve değiştirmek, 

7. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul ödilmijtir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 

lEajkanlar (Kurulunun görevleri 
Madde 24. — Başkanlar Kurulunun görev

leri şunlardır : 

1. Yeni seçilen üyelerin çalışacakları daire
leri belli etmek ve zorunluluk halinde üyelerin 
dairelerini değiştirmjek, 

2. Askerî Yargıtay içtüzüğünün uygulan
masında çıkacak uyuşmazlıkları kesin olarak 
karara bağlamak, 

3. Bir dairede birikmiş işleri çıkarmaya 
veya dairenin toplanma ve kararı için yeter 
üye sayısını sağlamak gibi geçici sebeplerle 
bir üyenin dairesini iki ayı geçmemek üzere de
ğiştirmek, 

4. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, 
İkinci Başkanı, daire başkanları vs üyelerin 
askerî yargıya tabi şahsî suçlarından dolayı 
yargılanmalarına Askerî Yargıtayın hangi dai
resinde bakılacağını belli etmek, 

5. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 

Adlî ara verme işleri 
Madde 25. — Barış zamanında genel adlî 

ara verme Askerî Yargıtayda da aynen uygu
lanır. 

Adlî ara verme süresince tutuklu ve açıklı 
işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngö
rülen diğer işlere bakılır. 

Bu dönemde nöbetçi kalacak daire veya 
daireler ile üyeler Genel Kurulca, Başsavcı 
yardımcıları ise Başsavcı tarafından tespit edi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 

Askerî Yargıtay içtüzüğü/ 
Madde 26. — Askerî Yargıtayın iç düzeni, 

çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak 
defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıtlar, 
Genel (Sekreterlik ve diğer idarî hizmet ünite
leri personelinin görev ve sorumlulukları bu 
kanun hükümleri dairesinde düzenlenecek bir 
içtüzükle belirtilir. 

Bu içtüzük Resmî Gazetede yayınlanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 

III. BÖLÜM 
Yargılama usulü 
Genel hükümler 

Madde 27. — Askerî Yargıtay daireleri ile 
diğer kurullarında ve Başsavcılığında, bu ka
nun ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama usulü Kanununda ve diğer kanunlarda 
belirtilen yargılama usulleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmilş'fcir. 

28 nci maddeyi »okutuyorum. 

Toplantı ve toplantı yeterliği 
Madde 28. — Askerî Yargıtay daireleri ile 

diğer kurulları oylamaya katılacakların hep
sinin hazır bulunması veya kanunla belli 
edilen çoğunluğun meydana gelmesi ile top-
nırlar. 

Görüşmeler gizli olur, seçimler gizli oy ve 
açık sayım ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo-
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rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
madde kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 

Kararlar için oy yeterliği 
Madde 29. — Askerî Yargıtay daireleri ile 

diğer kurullarda kararlar oy çokluğu ile 
verilir, özel hükümler saklıdır. 

Askerî Yargıtay Genel Kurul ile Başkan
lar Kurulunda ve Yüksek Disiplin Kurulun
da oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı 
tarafın oyları çoğunluk oyu sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 

İçtihatları birleştirme kararları 
Madde 30. — Askeri Yargıtayın bir dairesi 

hukukî bir meselede kendinin yerleşmiş bur 
içtihadından veya Daireler Kurulunun veya 
diğer bir dairenin yerleşmiş içtihadından ay
rılmak isterse veya bir daire ile Daireler 
Kurulunun karaları arasında aykırılık bu
lunursa bu konudaki içtihatların birleştiril
mesi Genel Kurulun içtihatları birleştirme top
lantısında karara bağlanır. 

Daireler Kurulu, kendisinin yerleşmiş bir 
içtihadından ayrılmak ister veya Daireler Ku
rulunun kararları arasında bir aykırılık bu
lunursa aynı şekilde işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 

İçtihatların birleştirilmesini istemek 
Madde 31. — Askerî Yargıtay Başkanı doğ

rudan doğruya veya daire başkanları veya 
başsavcısının gerekçeli bir yazı ile başvurması 
üzerine içtihatların birleştirilmesini Genel Ku
rulandan ister. 

Diğer merci ve kişilerin gerekçeye daya-
yanan yazılı başvurmaları halinde Askerî Yar
gıtay Başkanı içtihatları birleştirme yoluna 
gitmenin gerekip gerekmiyeceğmin tespiti için 
bu isteği kapsayan dilekçe veya, yazıyı İç
tihatları Birleştirme Kuruluna verir. İçtihat
ları Birleştirme Kurulunda, bu şekildeki baş

vurmaların görüşülebilmesi için mevcut üye sa
yısının salt çoğunluğu ile karar verilmesi ge
reklidir. 

içtihatları birleştirme kararlarının değişti
rilmesi veya kaldırılması hakkında da yukar-
daki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 

CAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Baş
kan, bir noktaya işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
CAVİT OKYAYUZ (içel) — Efendim, 

31 nci maddenin 1 nci paragrafının son keli
mesi «isterler» olması gerekir. Çünkü 31 nci 
maddenin 1 nci paragrafında; «Askerî Yar
gıtay Başkanı doğrudan doğruya veya daire 
başkanları veya başsavcısının gerekçeli bir 
yazı ile başvurması üzerine içtihatların birleş
tirilmesini Genel Kuruldan ister» denilmekte
dir. Başkan, daire başkanları ve başsavcılar 
isteyeceklerine göre, buradaki «ister» keli
mesinin gramer bakımından da «isterler» ol
ması lâzımgelmektedir. Bunu belirtmek iste
miştim. 

BAŞKAN — Efendim, bunu isteyen yalnız 
Askerî Yargıtay Başkanıdır. Re'sen veya bir 
başkasının arzusu üzerine ister. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, 
müsade eder misiniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT 

KEMAL AYBAR (Mardin) — Efendim, mad
de gayet açıktır, istemek yetkisi yalnız Yar
gıtay Başkanınmdır. Daire başkanları ve 
başsavcı yazı ile Yargıtay Başkanına başvura
bilirler. Bu takdirde, Yargıtay Başkanı ister. 
O bakımdan «ister» kelimesi yerindedir. 

BAŞKAN — Zaten sayın üye İsrar etmiyor. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı?... 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden -

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 ne] maddeyi okutuyorum. 

içtihatları birleştirme kararlarının etkisi 
Madde 32. — içtihatları birleştirme karar

lan benzer olaylarda Askerî Yargıtay Daire
ler Kurulu ile daireleri ve askerî mahkemeler 
ile disiplin mahkemelerini bağlar. 
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Bu kararlar Resmî Gaz ete d s yayınlanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

33 neü maddeyi okutuyorum. 

Oyların toplanması 
Madde 33. — Askerî Yargıtay dairelerinde 

VD Daireler Kurulunda oylar evvelâ sözcü 
üye ve bundan sonra en kıdemsiz üyeden baş
lanılmak üzere kıdem sırasına göre toplanır. 
içtihatları Birleştirme Kurulunda ise oy en kı
demsiz üyeden başlanılmak suretiyle kıdem 
sırasına göre verilir. 

Başkan her iki durumda da oyunu en 
sonra kullanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 

IV NCÜ BÖLÜM 
Disiplin işleri 

Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği cezalar 

Madde 34. — Yüksek Disiplin Kurulu; 
Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci 
Başkanı, daire balkanları ve üyelerinin hâ
kimlik ve askerlik vekâr ve onuruna doku
nan, şahsî haysiyet ve itibarını kıran veya 
görev gereklerine uymayan davranışlardan do
layı haklarında disiplin kovuşturması yapar. 

Disiplin kovuşturması sonunda, eylemin 
ağırlığına göre; 

a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c) Görevden çekilmeye davet, 
işlemlerinden birini uygular. 
Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yukar

da yazılı eylemleri hakkında da, 9 ncu mad
denin son fıkrasında gösterilen kurul, 35 nci 
maddedeki usule göre kovuşturma yapar ve 
yukardaki işlemlerden birini uygular. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 

ISoruşturma usulü ve itiraz 
Madde 35. — Yukardaki maddede yazılı 

eylem ve tutumları her ne suretle olursa ol
sun haber alan Başkan, konuyu Yüksek Di
siplin Kuruluna sevk eder. 

Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü 
takdirde içinden bir kişiyi soruşturma yap
makla görevlendirir. Görevlendirilen üye as
kerî savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine 
sahiptir. Bu üye, ilgilinin savunmasını aldık
tan sonra yaptığı soruşturma sonucunu bir 
raporla Kurul Başkanına sunar. 

Yüksek Disiplin Kurulu ilgili hakkında 
ya soruşturmanın genişletilmesine veya kovuş
turmaya yer olmadığına veya 34 ncü mad
dede gösterilen cezalardan birinin uygulanma
sına karar verir. 

Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde Genel Kurula iti
raz edebilir. 

Genel Kurulun kararları kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum. 
Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 

Madde 36. — Görevden çekilmeye davet 
edilen ilgili, işlemin kesinleşmesinden itiba
ren izinli sayılır. Bir ay içinde emekliliğini 
istemediği veya istifa etmediği takdirde göre
vinden çekilmiş sayılarak hakkında T. C. 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
gerekli işlem yapılmak üzere durumu Millî 
Savunma Bakanlığına bildirilr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 

Görevle ilgili suçlar 
Madde 37. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, 

ikinci Balkanı, daire başkanları ve üyelerinin 
görevle ilgili suçlarını her ne suretle olursa 
olsun haber alan Başkan, ilgililer hakkında 
soruşturma açılmasına lüzum olup olmadığına 
karar vermek üzere konuyu Genel Kurula in
tikal ettirir. 
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Askerî Yargıtay Başkanının görevle ilgili 
suçlarına ait ihbar ve şikâyetler Millî Savun
ma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal 
ettirilir. 

Genel Kurul önce soruşturma açılmasına 
yer olup olmadığının belli edilmesi için bir 
veya üç kişiyi görevlendirir. Bu üye veya 
üyeler incelemelerini yaptıktan sonra kanaat
lerini belirtmeksizin durumu bir raporla Baş
kanlığa bildirirler. 

Bu rapor üzerinde Genel Kurulda yapıla
cak görüşme sonunda kovuşturmaya yer olma
dığına karar verildiği takdirde, kararın bir 
örneği ilgiliye, bir örneği de varsa şikâyette 
bulunana tebliğ olunmak üzere Başkanlığa su
nulur. 

Bu karar kesindir. 
ISoruşturma açılmasına karar verildiği tak

dirde Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununa göre gerekli soruş
turmayı yapmak üzere gizli oyla üç üye gö
revlendirilir. Bu kurula, üyelerden en kı
demlisi başkanlık eder. Kurul, askerî savcıla
rın soruşturma yetkisine sahiptir. 

ISoruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma 
sonucunu bir raporla tespit ederek Genel Ku
rul Başkanına arz eder. 

Genel Kurul son soruşturmanın açılması
na karar verdiği taikdirde soruşturma dosyası 
Askerî Yargıtay Başkanlığı tarafından Yüce 
Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderilir. 

imzasız, adressiz veya takma adla yapı
lan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul ed-lmiştlr. 

Şahsi suçlar 
Made 39. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, 

İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin 
askerî yargıya tabi şahsi suçlarının her ne 
suretle olursa olsun haber alan başkan, ko
nuyu Genel Kurula intikal ettirir. 

Askerî Yargıtay Başkanının asken yargıya 
tabi şahsi suçlanna ait ihbar ve şikâyetler 
Milli Savunma Bakanı tarafından Genel Ku
rula intikal ettirilir. 

ıSoruşturmanm yapılabilmesi için Genel Ku
rul gizli oyla kendi arasından üç kişilik 
bir kurul seçer. 

Kurula üyelerden en kıdemlisi başkanlık 
eder. 

Kurul askerî savcılann soruşturma yetkisi
ne sahiptir. 

Bu Kurul, yapılan ihbar ve şikâyeti ko
vuşturmaya değer görmez veya yapılan so
ruşturmayı kamu davasının açılmasını haklı 
göstermeye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya 
yer olmadığına ve kanunî şartların mevcudol-
ması halinde soruşturmanın geçici olarak ta
tiline karar verir. 

Bu kararlar kesindir. 
Kurulca dava açılmasına karar verildiği 

takdirde bu karar soruşturma dosyası başkan
lıkça Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderi
lir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame 
ile dâva dosyasını Askerî Yargıtay Başkan
lar Kurulunun belli edeceği Askerî Yargıtay 
Dairesine verir. 

Bu daireye ve temyiz yolu ile inceleme 
yapacak Daireler Kuruluna soruşturma ya
pan veya hükümde bulunan üyeler katılamaz. 

Bu hallerde daire veya Daireler Kurulu 
toplanamazsa noksan üyeler diğer dairelerden 
tamamlanır. 

Hükmü veren daire, Daireler Kurulu ka
rarma karşı direnebilir.' Direnme üzerine Dai-
rsler Kurulunca yeniden verilecek karara uyul
ması zorunludur. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı baklandaki yar
gılamada Başsavcılık görevi 5 nci maddede 
belli edilen kanunî vekili tarafından yapılır. 

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci 
Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin ge
nel yargıya tabi şahsi suçlarının kovuşturul-
masında Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cum
huriyet Başsavcısının şahsi suçlarının kavuştu
rulmamla ilişkin hükümler uygulanır. 

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

13 ncü fıkradaki «5» rakamının «4» olması 
gerektiğini, madde numaralarmdaki değişik-
nedeniyle bir düzeltme yapılmasını istiyorlar 
ve bir de önergeleri var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin 13 ncü fıkrasında atıfta 

bulunan 5 nci maddenin numarası değişmiş ol
duğundan, mezkûr fıkranın aşağıdaki şekilde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
ıSözcüsü 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

13 ncü fıkra : 
Askerî Yargıtay Başsavcısı hakkındaki yar

gılamada Başsavcılık görevi 4 ncü maddede 
belli edilen kanunî vekili tarafından yapılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Eı.BAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, 
maddenin ikinci satırında «Askerî yargıya tabi 
şahsi suçlarının» yazılmış, «suçlarını» olacak. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Biraz evvelki 13 ncü fıkraya ait önergeyi 

okuduk, önergeyi • Komisyon tanzim etmiş, f il-
hal de katılıyor, Hükümet de katılmaktadır. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
«dinler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir de tertip hatası olarak işaret ettikleri 
«şahsî suçlarının» değil de «şahsî suçlarını» 
şeklinde düzeltilmesi hususunu, İçtüzüğün 
109 ncu maddesi gereğince tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikleriyle birlikte tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
'etmeyenler... M a i l e kabul edilmiştir. 

Açık oya katılmayan sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir, ku
payı kaldırınız. 

V NCİ BÖLÜM 
özlük İşleri 
Yükselme 

Madde 39. — Askerî Yargıtay Başkan, Baş
savcı, İkinci Başkan ve daire başkanları ile 
üyelerinin rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, ka
deme ilerlemesi ve sicil işlemleri 357 sayılı As
kerî Hâkimler Kanununda gösterilen esaslara 
göre yapılır. 

BAŞKAN — .Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Emeklilik 

Madde 40. — Askerî Yargıtay Başkanı, Baş
savcısı, ikinci Balkanı ve daire başkanları ile 

üyelerinin kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsiz
lik ve ahlâkî durumları nedeniyle emekliye 
s:;vık edilecek veya ıSilâhlı Kuvvetlerden ilişiği 
k:silecek olanlar hakkında 357 sayılı Askerî 
Hâkimler Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 

Yaş haddi 
Madde 41. — Askerî Yargıtay Başkan, Baş

savcı, ikinci Başkan ve daire başkanları ile 
üyelerinin yaş hadleri 357 sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununda gösterildiği gibidir. 

BAŞKAN — Söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Ek gösterge 

Madde 42. — Askerî Yargıtay Başkanı, 
Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları 
vj üyelerine Yargıtay Başkan ve üyeleri ile 
Cumhuriyet Başsavcısının aldıkları ek göster
geler, aylıkları ile birlikte verilir. 

BAŞKAN — İSöz isteyen sayam üye?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Madde 43. — Askerî Yargıtay Başkanı, Baş

savcısı, ikinci Balkanı, daire 'başkanları ve 
üyeleri askerî protokol şartlarına tabi olurlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Kabul edenler... IStmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Kaldırılan hükümler 

Madde 44. — 4 Aralık 1962 tarih ve 127 
sayılı Askerî Yargıtaym Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

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

VI NCİ BÖLÜM 
Geçici hükümler ve yürürlük 

Geçici hükümler 

Geçici Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Askerî Yargıtayda Başkan, 
Başsavcı, İkinci Başkan ve Daire Başkanı ola
rak görevli bulunanlar üye sayılarak rütbe 
ve kıdem sırasına göre yeniden atanmaları bir 
ay içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanuna göre yapıl
ması gerekli Askerî Yargıtay içtüzüğü, Kanu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
içinde yürürlüğe konur. 

Bu içtüzük yürürlüğe girinceye kadar 
127 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş bulunan 
iç çalışma esaslarının uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürürlük 

Madde 45. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Yürütme 

Madde 46. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Leh

te sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Başer, lehinde. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; on senelik 
tatibikattan sonra Askerî Yargıtay Kanunu, bu 
ıgün Yüce Meclisçe kabul edilmiştir. 

Kanunlar, devamlı değişen hayat şaftlarına 
ye münasebetlerine uydurulmak mecburiyetin
dedir. Askerî Yargıtayda, dairelerin başkanları, 
savcılar ve ademleri değişikliğe uğradığı gibi 
son anarşik olaylardan da ders alınarak bura
da büyük değişiklikler yapılmıştır, işler daha 
sür'atle Askerî Yargıtay'dan çıkacak şekilde 
hazırlanmıştır. 

Askerî Yargıtay'ın normal zamanlarda oldu
ğu gM fevkalâde zamanlarda da ker-dllerine 
büyük vazifeler düğmektedir. Normal zaman
larda, ackerî disiplini bozan, suç işleyen kimse
leri tecziye ederek askerî disiplini ayakta tuttu
ğu gibi, fevkalâde zamanlarda da hür ve de

mokratik rejimi, tehlikeye maruz bırakan anar
şistleri de örfi idare Mahkemelerinde verilen 
kararlarla tedip eder ve cezaların yerine geti
rilmesinde kendisine büyük vazifeler düşmek
tedir. 12 Marttan sonra rejime bağlı olan Si
lâhlı Kuvvetlerimizin Yargıtay'ı da üzerine dü
şen vazifeleri yapmıştır, yapmaya da devam 
elecek-ir. 

Yeni Yargıtay Kanununun hayırlı ve uğurlu 
•olmasını diler, saygılar sunarım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. ü.) — Sayın 

'Başkan, Yüce Meclise teşekkür etmeme müsa
ade O':1er misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 

İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, gecenin bu saatine kadar çalışmak su
retiyle Askerî Yar rıtay Kanununun çıkarılması 
münasebetiyle Yüce Meclise, sayın BaHkana ve 
komisyonun değerli üyelerine teşekkürlerimi ve 
saygılarımı arzeierim. 

BAŞKAN — Kanunun lehinde konuşma ol
du, aleyhinde söz isteyen yok. Bu suretle mü
zakere bitmiş oluyor. Yalnız, 40 ncı maddenin 
içerisinde gecen «üyelerinin» ibaresinin «üyele
rinden» şeklinde düzeltilmesi gerektiğini, bir 
tertip hatalı olduğunu ifade ediyorlar. 

Adı geçen bu düzeltmenin kabul edilmesi 
hususunu Genel Kurul'un tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 40 ncı mad
de ile ilgili ve tertip hatası niteliğindeki bu dü
zeltme Genel Kurul'ca kaibul edilmiştir. 

Kanunun tümünü Genel Kurul'un tasvibi
ne sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Memleketimize ve Millî Şavunma'nıa değer
li mensuplarına hayırlı olmalını dilerim. 

Açık oy ş.onucuım arzediyorum. 
Dernekler kanun tasarısının yapılan açık 

oylamasına 163 sayın üye katılmış olup, 156 
kabul, 8 ret, 4 çekmser oy kullanılmış olup ge
rekli çoğunluk sağlanamamıştır. Oylama tekrar-
lana saktır. 

Çalışma süremiz bitmiş bulunduğundan, 
16 Haziran 1972 Cuma p:ünü saat 15,00'de top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma âaM ; 19,53 
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Dernekler Kanun tas ansına verilen oyların sonucu 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Al|i löaivât, O rai 
Ahmet Topal oğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Ali ihsanı Ulubalışi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe , 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Biııay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 168 

Kabul edenler : 156 
Reddedenler : 8 

Çekinsorler : 4 
Oya katılmıyanlar : 273 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadını 
Ahmet Türk el 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 

DENİZLİ 
Hüdai O rai 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

edenler] 
Fcthullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR • 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylem et 

GÎRESUN 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydari 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkıınt 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 

Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdcım 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KONYA-
irfan Baran 
Mustafa Kubilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 
Veli Bakirli 
Kâmil Şahinoğlu 
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MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğhı 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay * 

MUŞ 
Nimet Ağaoğhı 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ADANA 
Şerket YılmM 

ANKARA 
Şmtm ösdenoğlu 

H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocaıkcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğıan KiJtaplı 
Hüseyin Özalp 

[Reddet 
ANKARA 

Kemal Ataman 
Suna Tural 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

[Çekin, 
1 GAZİANTEP 
1 Şinasi Çolakoğlu 

[Açık ü% 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçıner 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

ienler] 
İSTANBUL 

Hüseyin Dolun 
Haydar özdemir 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

terler] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

felikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 9 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN-
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Oelâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Oahit Karafcaş 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

SAMSUN 
Yaşar Akail 

KARS 
Kemal Güven 

...*.. >v«~« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

106 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 6 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X 1. -~ Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (iS. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Paırbiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
karilin teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Gre-
Çİci Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve Ibu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa MahkemesiniD. kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Katftan'ın, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinkL 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezıgin ve 2 
arkadaşının, 646 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesinle 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/011, 
2/659, 2/006) (!S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1(972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ııı ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 neü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 .4 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nei ek) (Dağıtma- tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yıllmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna. 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ım affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 



raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : 358 ve 353 e l nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 1 5 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tar ihkri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
llifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayılan : 360 ve 360 a 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. 'Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8.,— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin. 2 nei bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyon'U raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, 'Devlet memnularının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komıilsyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekilli Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
eez^andırılmıaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla

rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci efe) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/45-6) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/tun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/2Û2) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 
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19. — izmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı iş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattün Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İdleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının geri 
gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. — Ankara Milletvekili (Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

23. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1972) 

24. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : €93) (Dağıtma tarihi : 6 . '6 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ- , 

zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarımdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(!S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarmm saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — istanbul Milletvekili Mustafa. Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Esiri Eserler ve Anıtlnr 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 aci maddesinin birinci fıkrası «K» bendimde 
değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğilim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 43/7 ye birinci ek) (Bildirici dağıtma tarihi : 
23.8.1971, iMmri dağıtma tarihi : 29,11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Planı Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971 ; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda
sı kamunu tökliK ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 213 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka-



rıunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti-
rümesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri- komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 '. 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nia Lalapaşa ilçesi Çönılekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukörcn köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'deh 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu,' 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcab köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci efe) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 , 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/485) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 
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13. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — îstadbul ilinin, Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi KodaiTın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora 
(3/49) (,S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komkyonlarınidan seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza-
landırıılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesiınin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunum 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü «maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayılan 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 



X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşınım, çiftçi mallarınım korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl îdaresi Kanununun 8 
rıci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilin esine 
dair kanun teklifi ve Milî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Oeak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'ııun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon rapora (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi -. 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezfoeresi ve Adalelt 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51(1) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

26. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

28. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 19T2) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/810) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 119712) (İçtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 30. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

31. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 664) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

X 32. — 29 . 7 .1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 



ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

X 33. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/623) (S. Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

34. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

35. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinim değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

36. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanım teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

X 37. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 38. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-
zine ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 39. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

X 40. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

41. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
m kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 

madda eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporlan (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

42. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporlan (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 43. — MMî parklar (kamıuınu tasamsa ve 'Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

44. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (Â) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

46. — Askerî Yargıtay hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plan komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulu 74 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/613) (S. 
Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1972) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

48. — &5 . 12 . 19®4 tarih ve 12615 »ayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 49. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos-



yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ba
ğı p Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanım teklifi ve 

içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1972) 
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29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 59 No. lu Geçici 

Komisyon raporu (1 /546) 

59 No. lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
59 No. lu GeçÂci Komisyonu 27 . 4 . 1972 

Esas No. : 1/546 
Km*ar No. : 5 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

29 . 7 . 1970 tarih ye 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı (S. Sayısı : 472) 
nın Genel Kurulda birinci müzakeresi sırasında verilmiş olan değiştirge önergeleri içtüzüğün 116, 
117 ve 118 nci maddeleri gereğince Komisyonumuzca geri alınmış, gerek bu önergeler ve gerekse 
önerge verilmiyen diğer maddeler üzerinde müzakere açılmış, bâzı önergeler kabul edilmiş, bâzı
ları reddolunmuş, bâzı maddeler üzerinde de yeniden müzakere açılarak yeni metin hazırlanmış 
olup gerekçeleri aşağıda arz edilmiştir : 

Madde 1. — Emlâk Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin, «Aşağıda yazılı binalar, kiraya 
verilmemek şartiyle Bina Vergisinden daimî olarak muaftır. (Aşağıdaki (a) ve (b) fıkraları için 
kiraya verilmeme şartı aranmaz.)» denildikten sonra aynı maddenin (a) fıkrasında da; «a) Kat
ma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniver
sitelere ve Devlete ait binalar,» denildiğinden, katma bütçeli bir idare olan Vakıflar Genel Müdür
lüğünün de daimî muafiyetten istifade edeceği anlaşılmakta ise de, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından doğrudan doğruya kamu hizmetinde kullanılan veya kiraya verilmek suretiyle gelir
leri bütçesine irat kaydedilen binalar, kadim vakıf hukukunun özelliği icabı, mazbut vakıflara 
ait addedildiğinden, bu husus uygulamada bâzı tereddütleri mucibolabileeeği cihetle, bahis konusu 
(a) fıkrası ilişik metinde yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve yine 1163 sayılı Kanuna uygun 
olarak teşekkül etmiş kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye 
Millî Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun ve Tarım Kredi, Tarım Satış 
kooperatiflerinin sahip bulundukları hizmet binaları da daimî muafiyetten istifade ettirilmesi Ge
çici Komisyonumuzca uygun mütalâa olunduğundan 1 nci maddeye bir (p) fıkrası ilâve olunmuş 
ve madde bu değişiklik ve ilâveyle kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesini değiştiren 2 nci maddenin matlabı «Geçici muaflık
lar :» sehven unutulduğundan yerine konulmuş ve maddede başkaca değişiklik yapılmamıştır. 

Madde 3. — Tasarının 4 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca (Daha önce olduğu gibi) 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Daha önceki metin tasarıda olduğu gibi Bina Vergisi nispeti binde sekizdi. Bu 
maddenin Genel Kurulda müzakeresi sırasında çeşitli parti gruplarına mensup sayın üyelerce fazla 
bulunduğundan oran, sahibi taraf nidanı bizzat kullanılan binalarda, bina apartman üse apartman 
dairesinde vergi nispeti binde 4 olarak tespit edilmiştir. Bina Vergisi nispeti de binde sekizdeD 
binde altıya indirilmiş, Türkiye sınırları içinde bir mesken olup da ücret kazancına taallûk eden 
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işi dolayısiyle bu meskenin bulunduğu ilçe sınırları (Aynı il belediyesi içüıdeki ilçeler hariç) dı
şında çalışmaya mecbur olanların bu meskenler için vergi nispeti keza binde dört olarak tespit 
edilmiş olup madde metnine ithal edilmiş ve yapılan değişikliklerle Geçici Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 6 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca (Daha önce olduğu gibi) 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Tasarının 7 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca (Daha önce olduğu gibi) 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının 8 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca (Daha önce olduğu gibi) 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Geçici muaflıklar matlabı altında Emlâk Kanununun 15 nci maddesini değiştiren 
Komisyonumuzun 8 nci maddesinin (d) fıkrası yeterli görülmemiştir. Malûmları olduğu üzere ya
tırımları teşvik amacı ile il özel idareleri, belediyeler veya ticaret ve sanayi odaları tarafından 
organize sanayi bölgeleri kurulmakta ve her hangi bir kâr sağlanmadan sanayicilere satış sure
tiyle devredilmektedir. Bu suretle kuruluş maliyeti düşmekte, fiyat ve kalite yönünden sanayici 
güc kazanmakta, geniş bir istihdam sahası yaratılmakta ve sonuçta yeni ve güçlü vergi mükellef
lerinin doğması sağlanmaktadır. 

Sözü edilen müteşebbis kuruluşlarca tesis edilen organize sanayi bölgelerinin maliyetlerinde 
farklılık yaratılmaması, organize sanayi bölgeleri kurma fonu kanalı ile yapılan teşvikin tamam
lanması ve kuruluşun süratle sonuçlandırılması için tasarının 8 nci maddesi ile değiştirilmesi ön
görülen kanunun 15 nci maddesinin 1 nci fıkrasına aşağıdaki (d) bendinin ilâvesi Komisyonumuz
ca uygun mütalâa edilmiş olup fıkra; 

«d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisabolunduğu veya, 
bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı ta
rihe kadar.)» şeklinde düzeltilmiş ve maddenin son fıkrasında, (Tarım ve Orman bakanlıklar]) 
ibaresinden sonra «ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin» ibaresi eklenmiş ve madde bu şekliyle 
Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının 10 ncu Komisyonumuzun 9 ncu maddesi ile kaldırılmak istenen mer'i 
1319 sayılı Kanunun «küçük çiftçilikte istisna» matlabmı taşıyan 16 ncı maddesinin kaldırılması 
Geçici Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Zira küçük çiftçi niteliğindeki vatandaşların öde
me gücünü tazyik etmemek bakımından ve para değerinin esasen % 66,6 oranında devalüe edil
mesi neticesinde arazi değerlerinin artmış olduğu nazara alınarak tasarının 16 ncı maddesi küçük 
çiftçileri koruyucu yönde ihya edilmesi Geçici Komisyonumuzca uygun mütalâa olunarak ilişik
teki değişiklik metni kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Tasarının 11 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca (Daha önce olduğu gibi) 10 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Tasarının 12 nci maddesi ile değiştirilmek istenen aynı kanunun nispet matlabı 
altındaki 18 nci maddesinin, gerek Genel Kurul müzakeresinde ve gerekse Geçici Komisyonumuz-
daki müzakeresi sırasında beliren temayüller de nazarı itibara alınarak Komisyonumuzca yeni
den incelenmesinde mükellefler yönünden ağır sonuçlar doğuracağı neticesine varılmıştır. 

Bu sonucu önlemek bakımından arazi ile ilgili vergi nispetinin binde 3, arsalarla ilgili vergi 
nispetinin ise bulunduğu ilin toplam nüfusuna göre binde 5, 8 ve 10 olarak kademeli bir şekilde 
tespiti Geçici Komisyonumuzca uygun bulunmuş ve madde metni buna göre yeniden tanzim edil
miştir. 

Madde 12. — Tasarının 13 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca (Daha önce olduğu gibi) 12 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Tasarının 14 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca (Daha önce olduğu gibi) 13 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 14. — Tasarının 15 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca (Daha önce olduğu gibi) 14 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Geçici Komisyonumuzun daha önce kabul etmiş olduğu aynı kanunun 23 ncü 
maddesi ile ilgili «Beyanname verme süresi» matlabını taşıyan değiştiriş metni üzerindeki görüş
meler neticesi Geçici Komisyonumuzca aynen benimsenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 16. — Gıeçici Komisyonumuzun daha önce kabul ütıındş olduğu aynı 'kanunun 24 ncü 
maddesi ile ilgili «^Beyannamelerin şekli ve .muhtevası:» matlafcmı taşıyan değiştiriş metni üzerin-
>deki görüşmeler neticesi Geçici Komisyonumuzca, aynen benimsenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 17. — Geçici Komisyonumuzun daha önce kabul etmiş olduğu aynı kanunun 25 mad
desi ile ilgili «Köylerde yapılacak beyan:» matlabını taşıyan değiştiriş metninin birinci fıkrasının 
birinci sajtırındalki «arazi» kelimesinin dil uyumu yönünden «arazinin,» üçüncü fıkranın ikinci sa
tırındaki (Köylerde) kelimesinin de yine aynı bakımıdan «Köylerdeki» şeklinde redaksiyona tabi 
tutulmuş olup değiştiriş metni üzerinde başkaca bir değişiklik yapılmasına Geçici Komisyonumuz
ca lüzum görülmemiştir. 

Madde 18. — Tasarının. 19 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca (daha önce olduğu giiibi) 18 nci 
madde olarak aynen 'kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Tasarının 20 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca (daha önce olduğu gibi) 19 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Aynı kanunun 30 ncu maddesini değiştiren ve «Ödeme süresi:» matla/bmı taşı
yan ve KomisyoıiTimuzıın daha önce kabul etmiş, olduğu değiştiriş metni üzerindeki görüşmeler 
neticesinde 30 ncu maddenin birinci fıkrasının ikinci satırındaki (iıki) kelimesinden sonra sehven 
unutulan «eşiit» kelimesinin ilâvesi suretiyle madde kabul edilmiş, olup, başkaca bir değişiklik ya
pılmamıştır. 

Madde 21. — Tasarının 22 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca (daha önce olduğu gibi) 21 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Tasarının 23 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca (daha önce olduğu gibi) 22 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Tasarının 24 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca (daha önce olduğu gibi) 23 
ncü madde olıanak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Tasarının 25 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca (daha önce olduğu gibi) 24 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Taslarının 26 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca (daha önce olduğu gibi) 25 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Geçici Komisyonumuzun daha önce kabul etmiş olduğu değiştiriş metni bu defa 
da Komisyonumuzca aynen benimsenmesi uygun görülmüştür. 

Madde .27. — Tasarının 28 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca (daha önce olduğu gibi) 27 
noi madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle ikinci- görüşmesi yapılmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Çorum 

A. Güler 

Amasya 
Söz hakkıan mahfuz 

8. Aygün 

Sözcü 
Mardin 

E. K. Aylar 

Bitlis ' 
iSöz hakkım saklı 

K. M. Akı*ık 

Kâtip 
Giresun 

H. îpek 
İmzsada bulunamadı. 

Bolu 
Söz hakikim, mahfuz 

H. t. Cop 

Adıyaman 
A. Turanlı 

İzandır 
r Söz hıaikkım mahfuz 

K. Önder 
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Karış 
t. H. Alaca 

İmzada buloıııaımıadı. 

Kütahya 
M. Ersoy 

İmzada bıılunamıadı. 

Sinop 
//. Biçer 

Kars 
Söz hakkım mahfuz 

K. Okyay 

Muğla 
A. Buldıanlı 

İmzada bulımamadı. 

Sivas 
T. Komitan 

Konya 
Söz hakkım saklı, 'evvelki 

şerhim içûndte 
t. Baran 

Niğde 
Söz 1 akkım mahfuz 

V. Çerezci 

Trabzon 
•Muhalifim Söz hakkımı 

mahfuz. 
E. Dikmen 

Kütahya 
A. F. Azmioğlu 

İmzada bulunamadı 

Sürt 
Muhalifimi 

M, i*r. Oktay 
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HÜKÜMETİN TEKLtFt 

29 . 7 . 1970 gün f e 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MAİDDE 1. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 4 naü maddesinin 
(fb) fıkrasının ilk paragrafı ile aynı maddenin (c) ve (f) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

b) il özel İdareleri,belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara 
bağlı müesseselere ait : 

c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve 
kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksa-
diyle işletilen hamum, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları : 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teş
his ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhane
ler, revirler, kreşler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri 
ile benzerleri; 

MAI>DE 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici muaflıklar : 

Madde 5. — Aşağıda yazılı binalar bina vergisinden geçici olarak muaftır: 
a) [Faydalı alanı 100 metrekareyi (100 dâhil) aşmayan binaların, bina apartman ise dairele

rin, mesken olarak kullanılmak kaydiyle, (25 000) liradan az olmamak üzere vergi değerinin 
1/5 i, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile (geçici muafiyet
ten faydalandırılır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılmatsı şartiyle, satmalma 
veya sair suretle iktisabolunması halinde de yukardaki muaflık hükmü kalan süre için uygula
nır. 

Mevcut binalara ilâveler yapılması halinde, yukardaki muaflık hükmü, ilâve edilen kısma 
ait faydalı alan ile ilâvenin yapıldığı bina veya dairenin faydalı alanı toplamları nazara alınmak 
suretiyle, aynı şart ve süre ile ilâve edilen kısım için de uygulanır. 

Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması ha
linde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren düşer. 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi al
mış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tah
sis ettikleri ve işletmelerine dâhil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu 
maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itiba
ren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

Millet (Meclisi (S. Sayısı : 472 ye 1 inci ek) 
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69 No. lu GEÇİCİ KOMİSYONUN DE&İŞTÎRİŞÎ 

29 . 7. 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin 
(a) fıkrası ile (ib) fıkrasının ilk paragrafı ve aynı maddenin (c) ve (f) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve mezkûr maddeye aşağıdaki (o) ve (p) fıkraları eklenmiştir. 

a) Katma bütçeli idarelere (mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy 
tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar; 

b) 11 özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bun
lara bağlı müese'selere ait; 

e) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava depolan, içmeler ve 
kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiy-
le işletilen hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları; 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis 
ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtlan, düşkünler evi, yetimhaneler, re
virler, kreşler ve korunmaya mulhtaç çocuklan koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile 
(benzerleri; 

o) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor 
[kulüplerine ait binalar (Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi işletmelere aidolmamalan veya 
bunlara tahsis edilmemeleri şartiyle); 

p) Tanın Kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı.Kanuna uygun olarak teşekkül eden 
kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin ve Türk 'Kooperatifçilik Kurumunun sahilbolduklan ken
di hizmet binalan. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici Muaflıklar : 

Madde 5. — a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 50 000 liradan 
az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşalannm sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından iti
baren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartiyle, satınalma 
veya sair suretle iktiisabolunması halinde de yukardaki muaflık hükmü kalan süre için uygulanır. 

Mevcut binalara ilâve yapılması halinde, 33 ncü madenin (1) sayılı bendine göre beyan edi
len değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uy
gulanır. 

Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması 
halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takiibeden 
bütçe yılından itibaren düşer. 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış 
•olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis 
ettikleri ve işletmelerine dâhil binalan, inşalannm sona erdiği veya mevcut binalann bu mak
sada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takiibeden bütçe yılından itibaren 5 
yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandınlır. 

c) Deprem, su basması, yangın gilbi tabiî âfetler sebebiyle binalan yanan, yıkılan veya kulla
nılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri (deprem 
hariç) âfetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binalann vergi mükellefleri tarafından âfe-
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(Hükümetim teklifi) 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan veya kul
lanılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri (deprem 
hariç) âfetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların vergi mükellefleri tarafından âfetin 
vukulbulduğu veya âfete mâruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en 
geç 5 yıl içinde âfetin vukulbulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerde inşa edi
len binalar inşalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre inşa olu
nup hak sahiplerine teslim edilen binalar devir edildikleri yılı takibeden bütçe yılından itibaren 
10 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uy
gulanmaz.) 

Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca âfet bölgesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı konulan yerler
de yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz. 

Bu fıkrada yazılı muafiyetten faydalanacak mükellefler, İmar ve tskân Bakanlığının yetkili 
kıldığı kuruluşlardan âfete mâruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz 
etmeye mecburdurlar. 

d) Fuar, sergi ve panayırlarda inşa edilen binalar (bu yerlerin açık bulunmadığı zamanlar
da başka maksatlarla kullanılan binalar hariç) 

Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için, mezkûr fıkralar
da yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi şarttır, 
Ancak, bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukulbulduğu taktirde bildirim, olayın vukübul-
duğu tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılın
dan muteber olur. Bu taktirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait 
muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

MADDE 3. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Köy binaları için istisna : 

Madde 6. — Köyletfdeki binaların, (30 000) liradan az olmamak üzere, vergi değerinin 1/5 i 
bu vergiden müstesnadır. 

Ancak, bu binalar hakkında 5 nci maddenin (a) fıkrası hükmü ayrıca uygulanmaz. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 7 nci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları kaldırılmıştır. 

MADfDE 5. — Aynı kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Nispet : 

Madde 8. — Bina vergisinin nispeti binde 8 dir. 
Şu kadar M, hesaplanacak vergi arsasının vergisinden az olamaz. 
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tin vukubulduğu veya âfete nsâruz buhradağunun yetkili kuruluşça tebliğ tarihinden itibaren en 
geç 5 yıl içinde âfetin vukulbulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edi
len binalar inşalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre inşa olunup 
hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildikleri yılı takîbeden bütçe yılından ititoaren 10 yıl 
süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulan
maz.) 

Şu kadar ki, kamu Inırulu^laruıoa âfet bölgesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı konulan yerler
de yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz. 

Muafiyetten faydalanacak mükellefler, İmar ve iskân Bakanlığının yetkili kıldığı kuruluş
lardan âfete mâruz kaldıklarına dair alacakları ıbir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecbur
durlar. 

4) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar, (Bu yerlerin açık bulunmadığı za
manlarda da kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaftır. 

Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için, mezkûr fıkra
larda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi 
şarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukulbulduğu takdirde bildirim, olayın 
vukulbuMuğu tarih/ten itibaren % ay içinde yapılır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takilbeden bütçe yılın
dan muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yjlmın sonuna kadar geçen yıllara 
ait muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için feMirimde bulunulmaz.) 

MADDE 3. — Tasarının 4 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca 3 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Nispet : 

Madde 8. — Bina vergisinin nispeti % de 6 dır. 
Sahibi tarafından bizzat mesken, olarak . kullanılan binalarda, bina apartman ise apartman 

dairesinde, vergi nispeti binde 4 dök. Ancak, Türkiye sınırlan içinde birden fazla meskeni bulu
nanların yalnız birine bu nispet uygulanır. 

Türkiye sınırları içinde bir meskeni olup da ücret kazancına taallûk eden işi dolayısiyle bu 
meskenin bulunduğu ilçe sınırları (Aynı il belediyesi içindeki, ilçeler hariç) dışında çalışmaya 
mecbur olanların bu, meskenleri için, vergi nispeti binde 4. tür. 

Şu kadar ki, yeniden inşa edilen binaların vergisi, arsanm vergisinden az. olamaz. 
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MADDE 6. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 

Madde 9. — Bina vergisi mükellefiyeti; 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi, 
b) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil 

eûen sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu, aynı maddenin 8 numaralı fık
rasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet edildiği tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takilbeden bütçe yılından itibaren başlar. 
Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını ka

zanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takilbeden taksitten iti
baren sona erer. 

Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların, 
vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tesbit 
edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu 
hallerin devam ettiği sürece alınmaz. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 10 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait binalar aynı beyannamede birleş

tirilerek beyan olunur. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mevzuat : 

Madde 12. — Türkiye Sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
Arazi Vergisine tabidir. 

Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. 
Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu ka

nuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile belli edilir. 
Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tâbiri arsaları da 

kapsar. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici muaflıklar : 

Madde 15. — Aşağıda yazılı arazi geçici olarak arazi vergisinden muaftır : 
a) özel kanunlarına göre, devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline ge

tirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl; 
b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür 

bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık 
ve sair haller dolayıs'iyle üzerinde tarım yapılamıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarı
ma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartlan haiz olan arazide yeniden 
fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçe 
meydana getirilmesinde âzami 10 yıl; 
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MADDE 5. — Tasarının 6 n a maddesi Geçici Komisıyonumuızca 5 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 6 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 8 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 7 nci madde olarak aynen 
kafbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici muaflıklar : 

Madde 15. — Aşağıda yazılı arazi geçici olarak Arazi Vergisinden muaftır. 
a) özel kanunlarına göre Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline 

getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl; 
b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür 

bitkilerinin yetişmelerimi engelliyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve 
sair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma 
elverişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan arazide yeniden 
fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçe 
meydana getirilmesinde âzami 15 yıl; 
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Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş ol
duğunum ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâyin 
olunan cihetlere tahsis edildiği yılı taMbeden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim 
yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı taMbeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdir
de bildirimin yapdldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet konusu arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetlere tah
sis edilmiş olup olmadığının şartları ile (c) fıkrasına göre geçici muafiyet verilecek haller, bun
ların şartları ve muafiyet süreleri Tarım ve Orman bakanlıklarımın mütalâası alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 16 ncı maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları kaldırılmıştır. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Nispet : 

Madde 18. — Arazi Vergisinin nispeti arazide binde 10, arsalarda binde 15 tir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 

Madde 19. — Arazi Vergisi mükellefiyeti; 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi, 
b) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil 

eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu, aynı maddenin 8 numaralı fık
rasında yazıflı halde ise mükelleflerin beyana davet edildiği tarihi, 

c) Muafiyetin sükut ettiği tarihi, 
TaMbeden bütçe yılından itibaren başlar. 
Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vuku

bulduğu tarihi taMbeden taksitten itibaren sona erer. 
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d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, erganize sanayi bölgeleri için iktisaibolunduğu veya 
bu bölgelere tahsis edildiği kajbul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe 
kadar). 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş ol
duğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâyin 
olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takilbeden [bütçe yılından başlar. Bütçe yüı içinde bildirim 
yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takilbeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdir
de bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. 

(a) ve (lb) fıkralarında yazılı muafiyet konusu arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetlere tah
sis edilmiş olup olmadığının şartlan ile (c) fıkrasına göre geçici muafiyet verilecek haller, bun
ların şartları ve muafiyet süreleri Tarım ve Orman bakanlıkları ile Türkiye Ziraat Odaları Bir
liğinin mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulur. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Küçük çiftçilikte istisna : 

Maidde 16. — Mükelleflerin (Zirai kazancın dışında kazanç veya iradı olan gelir vergisi mü
kellefleri hariç) Türkiye'deki arazisinin (Arsalar hariç) toplam vergi değeri 100 000 liraya ka
dar olanlarının 50 000 lirası arazi vergisinden müstesnadır. 

Bu hükmlün tatbikatında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri 
toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara 
alınmak suretiyle uygulanır. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 10 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nispet : 

Madde 18. — Arazi Vergisinin nisbeti binde 3 tür. 
Arsalar için vergi nisbeti, son nüfus sayımına göre il nüfusu 25 000 (dâhil) e kadar olan yerler

de binde 5, 25 001 - 100 000 ( dâhil) e kadar olan yerlerde binde 8 ve 100 001 ve daha yukarı olan 
yerlerde binde 10 dur. 

MADDE 12. — Tasaranın 13 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca 12 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükellefler
ce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tesbit edilmesi üzerine, ya
saklama tarihini izliyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz. 

Deprem, su basması, yangın gibi tabiî afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait 
vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takibeden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alın
maz. 

Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takibeden bütçe 
yılından itibaren sona erer. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 20 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait arazi bir beyannamede, arsalar ise 

ayrı bir beyannamede birleştirilerek beyan olunur. 
MADDE 15. — Aynı kanunun 22 nci maddesi kaldırılmış ve yerine aşağıdaki madde konul

muştur. 
Muaflık ve istisna hükümlerinin (bu kanunda yer alması esası : 
Madde 22. — Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu kanuna eklen

mek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 
MADDE 16. — Aynı kanunun 28 noÜ maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Beyanname verme süresi : 
Madde 23. — Emlâk Vergisi ile ilgili olarak : 
a) Bina ve arsalar için beş yılda, arazi için ise on yılda bir defa olmak üzere verilecek beyan

nameler, Maliye Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takibeden bütçe 
yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona erme
sinden evvel lasmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı 
içerisinde, 

c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerin doğması halinde beyannameler, değişikliğin vukubulduğu bütçe yılı içerisinde, 

d) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 8 numaralı fıkrasında yazılı vergi değerini tadil eden se
beplerin doğması halinde beyannameler, Maliye Bakanlılınea yapılacak beyana davet tarihini ta
kibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 

Emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili verfgi dairesine verilir. 
(b), (e) ve (d) fıkraları gereğince beyanname verenler de Maliye Bakanlığınca yapılacak ge

nel beyana davet tarihini takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeniden beyan
da bulunmaya mecburdurlar. 

(a) fıkrasında yazılı beyanname verme süresini Ağustos ayı »onuna kadar uzatmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

(b) ve (c) fıkralarında yazılı haller bütçe yılının ıson üç ayı içinde vukubulduğu takdirde be
yanname, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. 

Maliye Bakanlığı genel beyanların yapılacağı süre içerisinde mükelleflerin beyanname verme 
tarihlerini tespit etmek hususunda vergi dairelerine yetki verebilir. 
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MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca 13 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 15 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 14 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyanname verme süresi: 

Madde 23. — Emlâk Vergisi ile ilgili olarak : 
a) Bina, arsa ve araziler için 5 yılda bir defa olmak üzere verilecek beyannameler, Maliye Ba

kanlığınca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takibeden bütçe yılının Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarında, 

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona erme
sinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı 
içerisinde, 

c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden se
beplerin doğması halinde beyannameler, değişikliğin vukubulduğu bütçe yılı içerisinde, 

d) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 8 numaralı fıkrasında yazılı vergi değerini tadil eden se
beplerin doğması halinde beyannameler, Maliye Bakanlığınca yapılacak beyana davet tarihini taki
beden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 

Emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine verilir. 
(b), (c) ve (d) fıkraları gereğince beyanname verenler de Maliye Bakanlığınca yapılacak genel 

beyana davet tarihini takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeniden beyanda bu
lunmaya mecburdurlar. 

(a) fıkrasında yazılı beyanname verme süresini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

(b) ve (c) fıkralarında yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde be
yanname, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. 

Maliye Bakanlığı genel beyanların yapılacağı süre içerisinde mükelleflerin beyanname verme 
tarihlerini tespit etmek hususunda vergi dairelerine yetki verebilir. 
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MADDE 17. — Aynı kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Beyannamelerin §ekli ve muhtevası : 

Madde 24. — Vergi Dairesine verilecek Emlâk Vergisi beyannamelerinin şekil ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur. 

Beyannamede mükellefin adı, soyadı (tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükellefiyete giri§ sebe
bi ve yılı, hesaplanan vergisi ile birlikte asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir : 

a) Bina Vergisi beyannamesinde; binanın yeri; inşaatın nev'i, inşa tarihi, faydalı alanı, ar
sanın büyüklüğü (metrekare), kullanış tarzı, getirebileceği yıllık gayrisâfi kirası ve vergi değe
ri (Bir çatı altında bulunup ta kullanış tarzı veya kapıları ayrı olan konut veya işyeri birimleri
nin vergi değerleri ayrı ayrı gösterilir.) 

b) Araziye ait beyannamede; arazinin yeri, cinsi, büyüklüğü (dönüm, metrekare), verim gü
cü, yapılan tarımın nev'i getirebileceği yıllık gayrisâfi hasüat tutan ve vergi değeri, 

c) Arsalara ait beyannamede; arsanın yeri. büyüklüğü (metrekare) ve vergi değeri. 

MADDE 18. —- Aynı kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Köylerde yapılacak beyan : 

Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve arazinin vergilendirilmesine ilişkin beyanlar sözlü ve
ya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapıilır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçi
rildikten sonra özel yeri mükellefe imza ettirilir. Beyan esnasında köyde bulunmıyanlarm köy 
muhtarına gönderecekleri yazılı ve imzalı beyanların bu defterlere eklenmesiyle yetinilir. 

Belediye sınırları içinde bulunan bina veya arazisi dolayısiyle beyanname vermek mecburiyetin
de olanlar yukarıki fıkra hükmünden faydalanamazlar. Ar>cak, beyannameye dâhil bina ve ara
ziden köy sınırlan içinde bulunanlar hakkında ayrıca ilgili muhtarlıklara da yazılı bilgi verilir. 

Birinci ek sürenin bitiminden başlıyarak 15 gün içinde sözü geçen defter, varsa müsbit evrakla 
birlikte muhtarlar tarafından imza karşılığında ilgili vergi dairesine teslim olunur. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Muhtar ve ihtiyar kurulu, mükelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tespit ettikten sonra ken
dileri de bu beyanların doğruluğunu (kira bedelleri ve vergi değerleri hariç) tasdik ederler ve ay-
nca bina ve arazi kıymet beyanı defterine kaydettirilmiyen bina ve araziyi, mükelleflerin ismi ve 
biliniyorsa adresi ile birlikte vergi dairesine bildirirler. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Emlâk Vergisi beyannamelerinin süresi içinde verilmemesi halinde, bu sürenin sonundan başlı
yarak iki ay beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse, vergi zıyaı olmamış sayılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 472 ye 1 nci ek) 
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MADDE 16. — Aynı kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyannamelerin şekli ve muhtevası : 

Madde 24. — Vergi dairesine verilecek Emlâk Vergisi beyannamelerinin şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca teritdfp ve tanzim olunur. 

Beyannamede mükellefin aidi, ıSoyaJdı (Tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükellefiyete giriş se
bebi ve yılı l e birlikte asgari aşağıdaki bilgiler glösterilr: 

a) Buna Vergisi beyannamfelslnde; binanın yeri, inışlaaitım nev'i, inşa tarihi, arsanın büyüklüğü 
(mietrekare), kullanıiş tara, ^ettirebileceği yıllık gayrisâfi kirası ve rayiç bedeli (vergi değeri), 
(bir çatı altında bulunup da kullanış tarzı veya kapıları ayrı olan konut veya işyeri biriimfleri-
nin vergi değerleri <ayra ayrı gösterilir.) 

b) Araziye ait beyannamlelde; afazinin yeri, cinsi, büyüklüğü ('dönüm, metrekare), yapılan 
tarımım nev'i, getirebileceği yılık gayriısafi hasılat tutarı ve rayiç bedel (vergi değeri), 

c) Arsalara ait beyannamede; arsanın yeri, büyüklüğü (metrekare) ve rayiç bedel (vergi 
değeri.) 

MADDE 17. — Aynı kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Köylerde yapılacak beyan : 

Madide 25. — Köylerde bulunan bina ve arazinin vergilendirilmesine ilişkin beyanlar sözlü 
veya yazılı olarak ilgtül mubtarlaklara yapılır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçi
rildikten sonra özel yeri mükellefe imza elitirilr. Beyan esnasında köyde toulunmıîvanların köy 
muhföarına göridereeekleıri yazıl ve imzalı beyanların bu defterlere eklenmesi ile yetinilir. 

11 ve ilçe bele/diye ısınırları içinde bulunan bina veya arazisi dolayısiyle beyanname vermek 
mıecburiyeltinıde olanlar yukanki fıkra hüJknnünden faydalanamazlar. Ancak, beyannameye dâ
hil bina ve araziden köy sınırları içinde bulunanlar hakkımda ayrıca ilgili muhtarlıklara da yazılı 
îbilgl verilir. 

il ve ilçe merkezi olmayan beldelerde, köy muhtarlaMarına ait yetkiler, beledifyie başkanlarınca 
Ikulamlr. Bu beldeler ille köylerdeki vergi mükellefleri dilerlerse bina ve arazi kıymet beyanı 
defterine kaydettirmek istemedikleri bina ve arazisini, beyan süresi içerisinde doğrudan doğruya 
ilgili vergi dairesine yazalı olarak beyan edebilirler. 

Birinci ek sürenin bitiminden başhyarak 15 gün içimde sözü geçen defter, varsa mülsbit evrak
la birlikte muhtarlar veya belediye başkanları tarafından imza karşılığında ilgili vergi daire
sine telslim olunur. 

MADDE 18. — Tasarının 19 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca 18 nci madde olarak aynıen 
kabul eıdüimiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 19 ncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisli (S. Sayısı : 472 ye 1 nci ek) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 21. — Aynı kanunun 30 ncu maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Köylerde ilgili muhtarlıklara beyan edilerek bina ve arazi kıymet beyanı defterine geçirilen bi
na ve arazinin vergisi Kasım ayı içinde ödenir. 

Maliye Bakanlığı, ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirebilir. 

MADDE 22. — Aynı kanunun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi dairesince yapılacak işlem : 

Madde 31. — Vergi Dairesi, gerektiği takdirde, Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara, 
istinaden ve aynı Bakanlıkça yetkili kılınacak memurlar marifetiyle, mükelleflerin beyan ettikleri 
matrahlar yerine geçecek vergi değerlerini yeniden takdir eder. 

Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabu, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre naza
ra alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık istihsal değeri gibi normlar ile uyulacak 
usul ve esaslar, mükelleflerden ve üçüncü şahıslardan istenecek bilgiler tüzükte belirtilir. 

Mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas olmak üzere beyan edilen miktar ile takdir edilen ra
yiç bedel arasında fark bulunduğu takdirde; hesaplanan fazla vergi terkin ve mükellefe reddolu-
nur veya noksan vergi, kusur cezalı olarak ikmalen tarholunur. Ancak farlan beyan edilen be
delin yüzde ellisine tekabül eden kısmı için ceza uygulanmaz. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
itirazın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname verilirse beyan olunan değer üze

rinden hesaplanan vergi tahsil olunur. Bu takdirde itiraz, beyan edilen değer ile takdir edilmiş 
matrah farkına ve bu farka isabet eden vergiye inhisar eder. Beyanname verilmediği takdirde, iti
raz, daha önce idarece hesaplanan vergilerin tahsilini durdurmaz. 

MADDE 24. — Aynı kanunun 33 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş, aynı maddeye aşağıdaki 8 numaralı fıkra eklenmiş ve son fıkrası kaldırılmıştır. 

MüHet Meclisi ('S. Sayısı : 472 ye 1 nci ek) 
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MADDE 20. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi aışağüdakd şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme süresi : 

Madde 30. — Emlak Vergisi birinci taksi di Mart, Nisan ve Mayıs aylıklarında, ikinci 
taksidi Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşi t taksitte ödemlir. 

Köylerde üjgtili muhltarlıMara ibeyan edilerek bina ve arazi kıymet beyanı defterine ge* 
girilen bina ve arazinin vergülsi Kasıım ayı için de ödenir. 

Mialıye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirebilir. 
Kanıunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatta tasarrufu kusıftlanan bina, arsa ve 

arazinin vertgıM, kılsıitlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranından tahsil olunur. 9 ve 19 ncu 
madds b/üıkülmleri saklıdır. 

IKiisıitlamanıın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihlini takibeden bütçe yılından, itibaren 
emlâkin vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir. 

Kıısıltlaımianın devam ettiği, sürede tecil 2dilen veriginiin 9/10 u bina, arsa veya arazinin 
satılması, istimlâki veya hibe voliyle âhara devir ve temliki halinde, tahsilat zamanaşımına 
uğramamış olanları muaccel hale gelir. 

Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıt lamaların neler olduğu, tevsiki ve kısıltlama 
koyan kamu organlarınım görevleri ve storum lulukları Maliye Bakanlığiinca Millî Eğitim, tmar 
ve tskân ve ibişleri bıakanlıklânnın mütalâaları alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle tan-
zilm lolünur. 

İçinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile önceki bütçe yıllarına ait Bina ve Arazi ver
gileri ödenimedı'lkçe veya tarhiyat ihtilâfı ise yapılan tarhıiyait miktarı kadar nakit veya Ha
zine tahvili (İTialsıarruf bton!o<su hariç) veya banka teminat mektubu emaneten yatırılmadıkça 
bina ve arıaızinin (IBina apartman ise dairelerin) başkalarına devir ve ferağı yapılamaz ve üze
rinde ayrı bir hak tesis ve ref'edilemez. 

MADDE 2(1. — Tasarının 22 nci mıaddeisi Geçici Koımiısiylonumıuızoa 21 nci madde olarak ay
nen kalbul edilmiştir. 

MİADDE 22. — Tasarmıaı 23 ncü maddesi G eçici Komüöylonimmuizca 22 nci madde olarak ay
man kalbul edilmiştir. 

OMDAIDDE 23. — Tasarıman 24 ncü maddesi Geçici Komiilsyönuraıuzca 23 ncü madde olarak ay
nen kalbul ediilrcıiştir. 

Mailem Meeldisnı (S. Sayısı : 472 ye 1 nci ek) 
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(Hükümetin teklifi) 

2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabol-
ması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması; 

8. Her hangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üze
re bina ve arazinin değerlerinde % 25 i aşan oranda artma veya eksilme olması; 

MADDE 25. — Aynı kanunun 41 nci maddesine aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir: 
4. özel kanunların Bina ve Arazi vergilerine ilişkin muaflık ve istisna tanıyan hükümleri 

(31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan milletlerarası antlaşmalarla tanınan 
muaflık ve istisna hükümleri saklıdır). 

MADDE 26. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 9. — 20 . 7 . 1971 tarihli ve 144.6 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmü saklı
dır. 

nır. 

MADDE 27. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Ancak, bu kanunun 2, 3 ve 9 ncu maddeleri hükümleri 1 . 3 . 1971 tarihin'den itibaren uygula-

MADDE 23. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

iBaşibalkan 
N. Erim 

Adalet Bakanı 
t. Arar 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
T. Akyol 

Çalışına Bakanı 
A. Sav 

İmar ve İskân B,akanı V. 
S. Babüroğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koça§ 
Millî S. Bakanı 

F. Melen 
Millî Eğit. Bakanı 

§. Orel 
Güm. ve T e. Bakanı 

H. Özalp 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
İçdsıleri Bakanı 
H. Ömeroğlu 

Bayındır]ıık Balkanı 
C. Karakaş 

Tanım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta, Kay. B'alkanı V. 
A. Çilingiroğlu İ. Arar 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
C. Ayhan S. İnal 

Kültür Bakanı 
T. Halman 

26 . 10 . 1971 
Devlet Bakanı 

M. Özgün e§ 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Ulaştırma Bakanı . 
S. Babüroğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

M;ilİot Mecliisi (S. Sayısı : 472 ye 1 nci ek) 
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MADDE 24. — Tasarının 25 nci maddesi G sçioi Komisyonumuzca 24 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasannm 26 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 25 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bu kanun yayımı tarihinds yürürlüğe girer. Ancak, bu kanunun 2 ve 
8 nci maddeleri hükümleri 1 . 3 . 1971 tarihin den itibaren uygulanır. 

MADDE 27. — Tasarının 28 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 27 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 472 ye 1 nci ek) 





Dönem : 3 
M İ L L E T M E C L 1 S İ S. Sayısı : 

Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları (1 /623) 

T. C. 
Başbakanlık 7.3. 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1388/1911 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kunu 
lun<ea 17 i 2 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu 
tasamı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başlbakan 

Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanun tasarısının 

GEBEKÇESÎ 

Genel açıklama : 
(30 . 5 . ÜI9İ3İ9 tiariMmlde yayımlaram,rş /bulunan 3GKli ısayılh Nafıa Vekâleti 'Teşkilât ve Vazifeleri

me Idair Kanunum Ibiriaoi madideslinlde; (bakanlığın görevleri aşağıda sıralandığı şelkilde g'ö&tıerilmiş 
butentaalkttadır, 

a) Demdryollar ve limanlar inşa'a/tı 
b) Su-işleri 
c) Şo®e ve köprü işleri 
id) Yapı ve imar işleri 
e)' Nafıa>-şirket ve anlütesteeiseleriişleri 
f) TJİmumi ive ihuteusi (kanunların yüklediği diğer işler, 
\g) Bu işlere ehliyetli fen adamlarının yetiştirtteaeisi, 
h) Bu işlerle ilgili 'her türlü şartname, »tip söızleş'm'elier ile yönetmelikler Ihaizıırlanması. 
Kanunum diğer maddeleri de yukarda yazılı iş ve hizmetlerfcı yürütülmesi işim igerekli hfüküm-

leri kapsamaktadır. 
Bu iş ve hizmetilerden : 
lls, (fb) fıkra'sımdaJki su işleri; '0200 sayılı Kanunda (kurulan- Devlet Su İşleri 'Gıenel Müdürlü

ğüme, 
2. (c) fıkrasındaki $ose ve (köprü işleri; 55(39 teıiyılı Kanunla (kurulan Karayolları Genel Mü

dürlüğüne, 
'3. (İd) fıkralsında yapılı yapı ve imar işlerinden ıbir kismı '7UU6 eayılı Kanunla İmar ve İskân 

Bakanlığıma, 
4. (e) fıkrasındaki işlerı OT7I3 ve 7131417 sayıâı kanunlarla Sanayi Bakanlığıma ve bilâhara 

Enerji ve 'TaJbiî Kaynaklar (Bakanhğına, 
6. I(<g) fıkrasında yazılı, fen 'adamlarınım yetiştMmleısi görevi 4ıl)2(li ısayılı Kanunla Milî Eği

tim Bakanlığına, 

668 
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Aktarılmış; daha sonra; Bakanlığın denetimi altındaki DSİ Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Ba'kaıııilığıına, Karayolları Genel Müdürlüğü igörevleri arasınlda bulunan Ibir kısi'm işler 
ise Köy İşleri Bakanlığına intikal etmiş tbuluomaMadır. 

Buna karşıhk; ibültüm hava limanı, imeydanları ve 'ilgili 'tesislerin kısaları 53IG7 «ayılı Kanunla, 
J3ayimdij.il.ilk Bakanlığı (görevleri arasına »sokulmuştur. 

Durum (bütçe açısınidan inceletildiği (takdirde; Bakanlığın 30.1)1 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği ıtarihte'ki cari Iharcamalar've yatırıimlar toplamı yıllılk (bütıçeisi; 18 13)413 '310 lira iken; ıl»9)7!l büt
çesi S 3Ü\l 000 000 lira ım'erteibesine varmış olup; .aktarmalarla ve Jdiğer kuruluş ve mües'se'selerin 
bakanflığumraa yap'tıridikılan işlerle birlikte bu -miktar !4 1500 000 000 liraya varmaktadır. NATO 
harcamaları Ibıı yeikûıia dalhiıl değildir. 

Bir taraftan !30 yih ıgeçen süre içimde '3161.1 ]b sayılı Kanun yapılsnıda yeni kuruluşlar nedeniyle 
yapılması gecikmiş operasyonlar, (diğer ftaraftan 'ba'kaiılıik -görev ve ihizme*tlerinde; ıgeliş'en kamu 
ihtiyacına paralel olaralk nicelik ve nitelik Sbafkııml arımdan ortaya çıikan önemli artışlar; -gikıün hiç 
değilse yakın geleceğin koşullarıma uyıgum yeni ıbir kuruluş kanunu ihazırlammasımı zorunlu hale 
geftirmiş ve ibu husus her 'yıl ıbütee görüşmeleri 'sırasında 'sayın parlöımaıı!ter'lerıce ide İdile geltiril-
miştir. 

Yumdun 'güvenliği, imar*], ekonomik ve sosyal ıkaikıuıuıaLslyle «ok yakındam ilgili ve 'tasarının 
birimci 'maddesinde yazıln (bulunan işleri; Bayıııidıriıik Bakanlığı; ikinci madde isüz 'konusu 'edilen 
kuruluş ve birimleriyle yapar. 

Birinci maddede ve İkinci 'maddenin kuruluşlar bölümümde genel anlamlariyle yer a|uuş (bu
lunan.; yapı işıleri, domiryollar, limanlar ve kıyı tesisleri, hava. meydan]ar», akaryalkı't t'ateilsleri ve 
karayolları fcışaafcı işleri ideyim i; ıgenel bütçeye, dalhit kımıl uslar a ait binalarla; demiryolu, liman, 
barınak, iskele, her çeşit kıyı 'koruma yapılanı, hava limanlar], İh av a alanları, aıkaryalkıft ve ga'z 
taşıma 'boru ha'tlariyle ipampalama ve 'depolama .-tesisleri ve Ikarayollan dallarının yapım, fte'sis 
teçhiz, kullanma (donatımı, ibalkım, esaslı onanım, tevsi ive uzanma işlerini, gerekliğinde; Ibumların 
ilgili işleitimelere 'devri /ve ^teslimime kadar 'geçici olaralk işletilmelerimi ve 'bu işlerin başarılması 
için lüzumlu araş'tırmıa, eltüt, koordinasyon ve pi'.ojelerkı, IMÜtün yurlita. 'geçerli şarlname, fiya't 
analiz ve birimlerinin, yıllılk fiyalt rayiçlerinin yapıl'maısı ve yayılıma'sı işlerimi, İbu işlerin yö neftim 
ve dieııjötimini kapsar. 

Tasarının ikinci maddesinde de açıklandığı veçhile; Bayındırlık Bakanlığı üç Genel Müdür
lükten oluşmaktadır. 

Bunlardan Yapı İşleri, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Genel müdürlükleri 
genel bütçeye dâhil, Karayolları Genel Müdürlüğü ise katma bütçeli bir kuruluştur. 

Şu kadar ki; karakter itibariyle birbirinden çok farklı çeşitli işler; günün koşulları göz önün
de Itutularak genel bütçeye dâhil iki genel müdürlükte toplanmaya çalışılmış ise de; gelecekte; 
ayrı ihtisas dallarına ilişkin büyük projeler ele alındıkça bunların bölünmeleri ve hattâ bakanlık 
içinde başka bir statüye bağlanmaları gerekebilecektir. 

Halen Yapı ve imar İşleri Reisliği adı altında çalışan ve tasarıda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
deyimi ile yer alan kuruluş; yurt sathına yaygın örgütleriyle ve meselâ 1971 yılında 1 500 000 000 
liralık bir bütçe ile tarım, sağlık, eğitim, genel idare, sosyal hizmetler, 

Konut ve diğer sektörlerde Devleit binaları ile çevre tanzimini yapmaktadır. Sosyal kalkınma
nın doğal sonucu olarak yıldan yıla artmakta olan bu hizmetlere; bakım görevinin de eklenmesi ön
görülmüştür. 

Devlet binalarının Bayındırlık Bakanlığı eliyle yaptırılması yönünde harcanan çabalar; kısa 
süre içinde; ekonomi, iş kalitesi ve teknik güçten faydalanma bakımlarından çok olumlu sonuçlar 
vermiş ve teşvik edici olmuştur. 

Çeşitli ulaşltırma hizmetleriyle ilgili yer tesislerinin; hizmette birbirini tamamlıyacak, haksız 
rekabeti önliyeeek ve uluslararası ulaşım ağının bir bölümünü teşkil edecek nitelikte kurulması 
için gerekli; araştırma, D. P. T. ve işletme kuruluşları ile işbirliği halinde programa bağlama işle-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 668) 

http://J3ayimdij.il.ilk


_ 3 — 

riyle yapımları; bu konularda uzun süre çalışacak tecrübe kazanmış merkez örgütlerinin de katkısı 
ile iki genel müdürlük tarafından yürütülecektir. 

Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü : 

Kanallardan faydalanma olanağından yoksun bulunan yurdumuzda; sanayileşme ve nüfus artış 
hızı ile orantılı olarak yıldan yıla büyüyen taşıma sorununa en ekonomik ve rasyonel çözüm; de
miryolu - denizyolu kombinezonudur. 

İnşa edildikleri dönemin teknik ve ekonomik olanaklarına uyarak kurulmuş bulunan demiryolu 
ağımız; günün koşul ve isteklerine karşılık veremez hale geldiğinden; bunların yeni bir görüşle 
ele alınmaları zamanı gelmiştir. 

Kıyılarda yapılan ve faaliyetleri yurt ekonomisinin sağlığına en iyi işaret teşkil eden tesisle
rin ise devamlı bir gelişmeye muhtacoldukları kuşkusuzdur. 

Bu nedenlerle; çalışma sahası devamlı olarak genişleme durumunda olan demiryolları ve liman
lar inşaat hizmetleriyle kuruluşların; aynı orantıda gelişmeye ihtiyacı bulunması doğaldır. 

Hava yolu ile yolcu ve yük taşımanın yurt içinde ve dışında gösterdiği çok hızlı gelişme ve turiz
min yurt kalkınmasında kazandığı önem; hava ulaşımı ile ilgili tesislerin çok kısa zamanda ele 
alınmasını ve havacılık sanayiindeki gelişmeye paralel olarak güçlendirilmesini zorunlu kılmak
tadır. Bütün hava ulaşım yer tesislerinin bu genel müdürlük eliyle kurulmasında ve askerî olanla
rın gerekli ilâvelerle ulaşımda * kullanılmasında ekonomik olduğu kadar sosyal faydaların bulun
duğu açıkftır. 

^Dünyada en hızlı gelişelı sanayi dalı olarak adlandırılan hava ulaştırma sanayiinin isteklerini 
karşılayabilmek için 'bu alanda yetişmiş büyük bir örgüte ihtiyaç bulunduğu ise kuşkusuzdur. 

Sıvı ve gaz yakıt boru hatlarının yapılması işi de bu Genel Müdürlüğün görevleri arasında dü
şünülmüştür. 

Bütün dünyadaki uygulama ve mevcut NATO boru hatlarından faydalanma olanakları, akarya
kıtın tankerlerle, döviz yakarak ve yolları tıkayarak taşmmasmdaki olumsuz sonuçlar göz önünde 
tutulmak suretiyle; yurt çapında sıvı ve gaz yakıt ağının bu Genel Müdürlük eliyle biran evvel 
kurulmasında ve kuruluşun hizmete karşılık verecek şekilde örgütlenmesinde zorunluk görülmüş
tür. 

Maddelerin gerekçeleri 
Hazırlanmış olan tasarı; 3611 sayılı Kanunu günün koşullarına göre ve diğer bakanlık görüş

lerinin ışığı altında kısmen değiştirme ve geliştirme niteliğinde olduğundan; sadece değişme gerek
çeleri yazılmakla yetinilmiştir. 

Şöyleki: 
4 ve 5 nci maddelerde; Bayındırlık Kurulu ve Yüksek Fen Kurulu görev ve çalışma şekilleri 

açıklığa kavuşturulduğu gibi; teknik alanda yurdun en yüksek danışma ve karar organı olarak 
kabul edilen bu kuruluşların daha etkili görev yapmaları sağlanmıştır. 

7, 8 nci maddelerde ise mevcut reislikler aynen korunmuş; isim standardizasyoııu bakımın
dan; diğer bakanlıklarda olduğu gibi tasarıda Genel Müdürlük olarak yer almışlardır. 

16 nci madde ile; memleketimizin hızlı bir kalkınma içinde bulunduğu ve teknik gelişmeler kar
şısında sınırları kesin olarak belirlenmiş kuruluşların engelleyici etkileri olabileceği göz önünde 
tutularak; Bayındırlık Bakanına; günün koşullarına göre örgütlenmeyi sağlayacak yetkiler veril
mesi öngörülmüştür. 

18 nci madde ile, halen bütçe kanunları ile yapılmakta olan uygulamanın; Maliye Bakanlığı 
görüşüne uygun olarak; kuruluş kanununda hüküm getirilmesi suretiyle yürütülmesi sağlanmıştır. 

19 ncu maddede; bütçede gereksiz yere şişkinlik yaratmamak formaliteleri azaltarak işleri ko
laylaştırmak amacı ile; demiryolu malzemesi için halen mevcudolan muafiyetlerin Bakanlıkça ithal 
edilecek diğer anamalzemelerde uygulanması hükme bağlanmıştır. 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. : 1/623 
Karar No. : 4 

5 . 4 . 1972 

Yüksek (Başkanlığa 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve görevleri Kanunu tasarısı iligili Bakanhk teanisilcilerinin işti
rakiyle komisyonumuzda tetkik ve .müzakere edildi: 

Gerekçede arz ve kah olunan hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle giörüşülmesi dileğiyle Plân Kcımisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Bıayındırlık Komisyonu 
Başkanı ve bu rapor sözcüsü 

Kırklareli 
B. Arda 

Burdur 
M. Özbey 

Mardin 
A. öamm 

Imızadıa buikunjamıadı 

Amasya 
V. Meşhur 

Giresun 
/. Kayhan Nakipoğlu 

Sakarya 
V. Önsal 

Zonguldak 
F. Ak 

Ankara 
M. Maden 

Kastamonu 
0. Deniz 

Tıokat 
R. Önder 

Balıkesir 
0. Tan 

İmzada bulunamadı 
Kırşehir 
M. Ahsoy 

IMa 
M. Aksoy 

İmzada bulunamadı 

Büfece Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/623 
Karar No. : 135 

Millet Meclsi Başkanlığına 

29 . 4 . 1972 

Komisyonumuza havale buyurulan (Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu tasa
rısı) ve önhavalesi uyarınca Bayındırlık Komisyonu raporu, Bayındırlık Bakanı ve Maliye Ba
kanlığı temsilcisinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Naffia Vekâleti Teşkilât ve vazifeleri, 30'.-5 . 1939 tarihli ve 3611 sayılı Kanunla zamanımıza 
kadar yürütülmüştür. O sıralarda Demiryolları ve limanlar inşaatı, su işleri, şose ve köprü işleri, 
yapı ve imar işleri, ehliyetli fen adamı yetiştirilnijesi işleri ile birlikte daha bâzı görevler bu Ba
kanlığa verilmişti. 

Bilâhara, bu hizmetlerdeki artan iş hacmi ve memleket ihtiyaçları da göz önüne alınarak, gö
revlerin daha iyi ve hızlı yürütülmesi gayesiyle, su işleri 6200 sayılı Kanunla Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne, şose ve köprü işleri 5539 sayılı Kamınla Karayolları Genel Müdürlüğüne, yapı 
ve imar işleri 7116 sayılı Kanunla İmar ve İskân Bakanlığına, fen adamları yetiştirilmesi işi 4121 
sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına görev olarak verilmiş bulunımaktadır. 
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Kalkınma plânlarının caıigördüğü altyapı tesislerinin biran evvel projelendirilmesi, uygulama 
safhasına sokularak yapılması ve sonuçlandırılması Bayındırlık Bakanlığının hizmetlerini ola
ğanüstü denecek şekilde artırmıştır. Ezcümle, yapı işleri, karayolu, demiryolu, liman, barınak, is
kele, kıyı koruma tesisleri, hava liman ve hava alanları, Devlet binadan, akaryakıt ve gaz taşı
ma boru hatlarının yapımı, donatımı, bakımı, onarımı, tevzi ve uzatma işleri gibi görevler, hep bu 
bakanlığın yönetimi ve denetimi altındadır. Her görevin karakteristik vasıfları dikkate alındığın
da, bu hizmetlerin tek tek memleket ekonomisindeki yeri, sağladığı ve sağlıyacağı faydaların şü
mulü gayet açık bir şekilde görülür. 

'Asrın teknolojik gelişimini takibedecıek bütün hizmetlerde daha çok fayda sağlamak amacı ile 
bu Bakanlığın günün şartlarına ve geleceğin imkânlarına kavuşturulması için yeni bâr kuruluş, 
kanununun hazırlanmasının zarureti ortadadır. 

Kanun tasarısının hazırlanış nedenlerini geniş bir şekilde izah eden Bayındırlık Bakanının ko
nuşmasından sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerin tertip ve tanzim şekillerinin kuruluş kanunlarının tabi olması lâzımgelen sistema
tik şekle uygun olmadığını, görevler ve kuruluş birimlerinin yazılış ve anlam bakımından da ye
terli görülmediği için tasarının bir alt komisyonda incelenmesine karar verilmiş, kurulan alt ko
misyon. Komisyonun temayülüne uygun olarak ve tasarı esaslarıma sadık kalmak suretiyle tüm mad
deleri şeklen ve madde numaralaırim değiştirmek suretiyle, yeni bir mıeltin hazırlamış, yeni hazırlanan 
bu metin görüşmelere esas alınarak aynen kabul edilmiştir. 

İnşaat mevsiminin gelmiş olması, plânın öngördüğü yatırımlara biran önce başlanabilmesi, baş
lanmış olanların da en kısıa zamanda bitirilmesi gerekçesi ile Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 

. görüşülmesine karar verilmiştir. 
Bu itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek .Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
(Balıkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
8. Kılıç 

Ankara 
H. Balan 

Diyarbakır 
S. Bavcı 

İmzada bulunamadı. 

İçel 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Okyayuz 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

•Başkanvekili 
Niğde 

Söz hakkım mahfuzdur. 
N. Çerezci 

Afyon Karahıisar 
H. Hamamcıoğlu 

Ankara 
T. Toker 

Erzurum 
R. Cinişli 

İzmir 
K. Önder 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Sötzcü; 
Ainfcara 

M. K. Yılmaz 

Amıaısya 
Y. Acar 

Aydın 
N. Menteşe 

'Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. E. Turgutalp 

İzmir 
A. N. tüner 

Malatya 
M. Kaftan 

Kâtip 
> Malatya 

Muhalifim serindim eklidir 
A. Karaaslan 

Amasya' 
Söz hakkım mahfuzdur 

8. Aygün 

Bolu 
H. 1. Cop 

İmzada bulunamadı. 

Hatay 
H. Özkan 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa 
H. Okçu 
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Niğde Sivas Trabzon Zonguldak 
N. Kodamanoğlu E. Kangal E. Dikmen K. Nedimoğlu 

Muhalefet Şerhi 

'Komisyonda kabul edilen tasarı metninin ?> ve 8 nci maddelerime aşağıda arz edeceğim sebep
lerle muhalifim. 

.1. ıBu maddelerde yer alan Yapı İşleri Taşra teşkilâtı İn ıim I erinden, Yapı İşleri Bölge Müdür
lükleri ve Kontrol Amirlikleri Komisyon müzakereleri sırasında madde metninden çıkarılarak Ya
pı İşleri 'Gerici (Müdürlüğünün taşra teşkilâtı sadece il bay ınd irilik müdürleri şeklinde kabul edil
dikten ve bu husustaki tekriri müzakere talebi de redd edildikten sonra, Komisyonda tekrar ikinci 
defa olarak tekriri müzakere talebinde bulunulmuş ve bu talep kabul edilecek maddelerde içtü
zük hükümlerine aykırı /olarak değişiklik yapı mıştır. 

2. 3 ve 8 nci maddelerdeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü taşra hizmeti mahiyeti ve şümulü iti
bariyle bölge kurulıışuna gidilmeden il bayındırlık müdürlükleri teşkilâtında toplanması müm
kün olduğu halde Anayasamızın 112 nci maddesinin 2 nci fıfcrasındaıki (İdari bütünlük) ve 115 nci 
maddesindeki (İllerin idaresinin yetki genişliği esasıma dayanacağı) ilkelerine aykırı olarak böl
ge kuruluşuna gidilmiş ve hizmette düblikasyona, israfa yol, açılmışıtır. 

8. Kalkınma plânlarımızın tespit ettiği (Gerçek ve objektif sebepler olmadıkça yeni bölge ku
ruluşlarına gidilmesi önlenecektir.) İlkesi nazarı itibara alınmamıştır. (Kalkınma plânı İkinci Beş 
Yıl Bayfa.623 ve 641) 

Bölge kuruluşlarına gidilebilmesi için hizımelin kapsamı itibariyle bir ilin sınırlarına sığma
ması gerdirir. Ezcümle T. <C. Karayolları ve DSİ de olduğu gibi. 

Halbuki Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtımın ifa ettiği (ıResmî bina inşaatı, ona
rımı, proje ve etütlerin ve saire gibi) hizmetin bir ilin sınırlarını taşacağının tasavvuru dahi 
mümkün değildir. O halde il bayındırlık müdürlerini geırekli personel, araç ve gereçler teçhiz et
mek sureliyle yeni bir kuruluşa gitmeden hizmetin yürütülmesi mümkündür. 

4. İAnıayasaımızm 115 nci maddesi temel idari bölüm olarak ili kaibul etmiştir. Bölge kuruluş
larını istisnai birer hiznuel kuruluşu olarak çok zaruri ve fevkalâde hallere inhisar ettirmiştir. 

ıBu fevkalâde ve zaruri şartlar bulunmadan bölge kuruluşlarına. gidil nitesi hizmetin pahalıya 
mal olmasına sebebolmakta ve iller arasındaki kalkınma dengesini de.bozmaktadır. 

Malatya Milletvekili 
Ahmet Karaaslan 
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HÜKÜMETİN 'TEKLİFİ 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı 

MADDE il. — Baıyjundlırlılk Bakanlığımın göıreyleri : 
a)< Karayollarına (0539 satyıHı Kamuma göre) : 
lb)f Yıapu dşleırüjnli1; 
•c) DelmliryoJİarı inşaataını; 
|d) Iüimanlar ve kıyı tesirleri inşaatını; 
e ) Kava ımetydlamlan imışaaltanı; 
tf)( lAlkaryaikiJt ve doğal gaız tora haltları ve ÜösüsHeri i taa t im yaplmjaik ve>ya yapltıınmiak, 

esaslı onariTtıîarını sağlamak, 
(Millî Sananıma Bafcanloğıaıaaı inşaat, Milî ve NİATO Enfırasltrülklbür hizmetleri ile Ulacıma 

Balkanlığıınia (bağlı Genle! ınlüdürltiMere kanonlarla yapım yeltfkSlsl verillm% olan <M ilhlfaısas işlerdi 
hariiç) 

ıg) iBu î lıerle ilgili tüiaiük, ytelfcmelilk, tip sözleşme, şartoaıme, rayiç, fiyat analizleri ve Di
rimi fiyatları baızurltam'ak ve ya|yınl)aimıa!k. 

ı(İDelvl!e)t daire ve miüeıssıeseleııİL, katıma foülfcçleli daüneler özel idareler ve belediyeler; yapala-
oalk hu tüzüik, yömıeitanıelik, tip sözleşmıie, şartmanıle, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatlarına 
uiymalk nııeclbtuir̂ tliınidieldirler.) 

Ih> Mütaalhihit g t t sicillerini tutmak ve m ütlaahhoıtlk karnesi vemuelk. 
d)ı öael idarelere ait yapı ye teslisleri yâ omıalk ve yaptırmak 
j)i İBu kanunla verilen proje onaJmla ve denetleme hizmetleriyle diğer kanunlarla verilen işlerd 

yajpmaik; 

MADDE 2. — Bayındırlık Bakanlığının kuruluişları : 
1, Melikemde : 
a) Müsteşarlık, 
lb) (Bayındırlık Kurulu, 
c> Yüksek Ften Kurulu, 
d) Müşjaivuırlk, 
ıe> Yaıpı İşlemi Genel üVLüıdürlügü, 
î) Dlemlitoyolaai, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel MMürlüğii, 
g) TCetflfâlş Kurulup 
Ih)' Hutouk MüŞavİTMği, 
ı)< IPlân - Bütçe Dairesi Başkanlığı, 
j) IPeriöooıel Diaiırıeöd'Başkanlığı, 
fk)i İdari İşler Dairesi Bakanlığı, 
1) özel Kalem Müdürlüğü, s 
m) İSaymanlılk Müdürlüğü, 
m)1 Savunma Sekretoliği, 
/ / - Taşrada : 
ıa) Yapı İşleri Bölge müdürlükleri 
lb)! Demiryolları, idmanlar ve Hava Meydanları İnşaatta Böl|g!e MüdürMlderi, MaMna ve İkmal 

Grup amirlikleri, 
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BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 
DfEĞlŞTÎRÎŞÎ 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. -—Tasarının 1 noi maddesi ay
nen kabul edüümiştir. 

MADDE 2. -i- T&saa?Hiın 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE Pİ4ÂN KOMİSYONUNUN 
,DEÖÎŞTÎKÎŞÎ 

Bayındırlık, BajymkğtKuruluş ve Görevleri 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Bayındırlık İtakanlığının gö
revleri; Millî ii&vıınm^ Mil
lî ve NATO Enfrastrüktür hizmetleri ile Ulaş
tırma Bakanlığına bağ& genel anMürlüklere ka
nunlarla yapım yetkisi yer^^miş olan nozel İhti
sas J§lerİThari§, süvaridir : 

a) Yapı işlerini, 
.lb) ipemiryıçllarj. inşaatını, 
c) Limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, 
d) Hava meydanları inşaatını, 
e) Akaryakıt ve doğal.- gaz: boru.hatları ve 

tesisleri inşaatını ve esaslı onarımlarını yap
mak veya yaptırmak. 

f) 5939 sayılı Kamun esasları dairesinde 
karayollarının yapım ve bakımını sağlamak. 

g) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip 
sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve 
'birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak. 

<h) Müteahhitlerle ilgili gizli sicilleri tut
mak ve müteahhitlik karnesi vermek. 

i) özeLyi|^lere::ait .yapı ve tesjflerl ;yap-
mak ve yaptırmak. 

j ) i feiteanunla ^rüea-pr«je^e^amafVe de
netleme hİ2nnetlerini ve diğer kanunlarla •+. ve-

MA®DE 2..-* Bayındırlık Bakanlığı merkez 
teşkilatı aşağıda yazılı makam ve birimlerden 
kurulmuştur. 

a) 'Müsteşarlık, 
ıb) IBaymdırihk Kurulu 
c) Yüksek Fen Kurulu 
d) Müşavirlik 
e)" Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
f) Demdıryollar, Limanlar ve- Hava Mey

danları inşaatı Genel Müdürlüğü 
g) Tef% Kurulu 
h) Hukuk Müşavirliği 
ı) Plân - Bütçe Dairesi Başkanlığı 
i) Personel Dairesi Başkanlığı 
k) idarî işler Dairesi Başkanlığı 
1) özel Kalem Müdürlüğü 
m) Savunma Sekreterliği 
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(Hükümetin teklifi) 

c) Kontrol âmMiklıeri, 
d)i il Bıajyımdırlik müdürlüikleri, 
III - Bağlı kurülu§: 
5539 sayılı Kanun ile kurulan ve katma Bütçe İe yönetilen Karayolları Gemıel Müdürlüğü

dür. Bu Gemıel Müdürlük Kuruluş Kanunu ile kendisime veriliem görevleri yapar. 

Kuruluşlar ve giörtelvieırıi : 

MADDE 3. — Mülsteşarhlk : 
IBBır müsteşar ve müsteşar yardimicılarımdam oluştur. 
Müsteşar : 
Bakanım müşavir Ve yardımcısı olup Bakan adıma ve Balkanın direktifleri idâMüimdie Bakanlık 

işlerimi yürütür. 
Müsteşar yardıımeıılian : 
Bıalkanlık işlerinin yürütülmleisimde müsteşara yardımı ederler. 

MAİDDE 4. — Bayındırlık Kufrulu ; 
Müsteşarım, Başkanlığımda, Yüksek Fen Kurulu Başlkam ve üyeleri', Başmıüşavıir ve BaflkiamlıikÇa 

hier yıil sieıçiilleıclek ilki Bıaikanlıfk müşaviri, Genel müdürler (Karayolları Gn. Md. dâhil) ve 
I. nci Hulkulk MüşavMımden oluşur, 

Genel müdürler, yokluklarında yardımcılarını, 
I njoi Hukuk Müşaviri yokluğumda II nci Hukuk Müşavirini Kurula katılmıak üzere görevlen

dirirler. 
Müsteşartun yokluğumda Yüksiek Fien Kuru lu Başkamı Kurulla başkanlık eder. 
Bayındırlık Kurulu kararlarımı oy çokluğu1 ile alır. Oyların eşitliği halinde başkamın ka-

tddığı taraf çoğunlukta sayılır. Karara karşıt görüşte olanlar, görüşlerimi yaızılı olarak karara 
eklerler. 

Götfeıvieırli : 
a) inşaat işlilerimden doğan ve Yüksiek Fen Kur ulumca incelendikten siomra intikal edem veya Ba

kanlıkça Bayındırlık Kurulumda daıgörüşülmieisi uygum görülen amdaşimazlıiklan Bakanlık som merci, 
olarak kamun, sözîeşmie ve şartlaşma hükümle riime göre inceleyip en geç 'bir ay içimde karara 
bağlamak; 

Ib) Yenli fiyat tâyini hususumda doğam anlaşmazlıkları imceleyip kesin fiyatı tespit etmek; 
ıc)l IBıalkanlıkça havale edilecek Bayındırlık hikmetleri ile ilgili kbnuları inceleyip istişari ni

telikte mütalâalarını bildirmek. 
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('Bayındırlık Komisyonunun değiştirici) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

('Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 3. — Bayındırlık Bakanlığı taşra 
teşkilâtı aşağıda yazılı birimlerden kurulmuştur. 

a) Yapı işleri bölge müdürlükleri, îl Bayın
dırlık Müdürlükleri ve kontrol amirlikleri 

b) Demiryolları, limanları ve hava mey
danları inşaatı müdürlükleri, maJkina ve ikmal 
grup amirlikleri ve kontrol amirlikleri 

MADDE 4. — Müsteşar; Bakanın müşavir 
ve yardımcısı olup Bakan adına emir ve mura
kabe yetkisi haiz ve Bakanın direktifleri dâ
hilinde Bakanlık işlerini yürütür. 

Müsteşar yardımcıları; Bakanlık işlerinin 
yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müs
teşar tarafından kendilerine verilecek olan işleri 
yürütürler. 

MADDE 5. — Bayındırlık Kurulu : 
Müsteşarın Başkanlığında; Yüksek Fen Ku

rulu Başkan Ve üyeleri, Başınüş&vir ve Bakan 
tarafından seçilecek iM Bakanlık müşaviri, Ka
rayolları Genel Müdürü dâhil Genel müdürler 
ve 1 nci Hukuk Müşavirinden oluşur. 

Bulunamamaları halinde Genel müdürler 
yardımcılarından birini, 1 nci Hukuk MüşavirÜ 
II nci Hukuk Müşavirini kurula katılmak üze
re görevlendirirler. 

Müsteşarın bulunamaması halinde Yüksek 
Fen Kurulu Başkanı Kurula Başkanlık eder. 

Bayındırlık Kurulu kararlarını oy çoklu
ğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın 
katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Karara kar
şıt görüşte olanlar, görüşlerini yazılı olarak 
karara eklerler. 

Görevleri : 
a) înşaat işlerinden doğan ve Yüksek Fen 

Kurulunda karara bağlanmış olup Bakanlık 
Makamı tarafından bir kere de bu kurulda in
celenmesine lüzum görülen veya Yüksek Fen 
Kurulunda 2/3 çoğunlukla karara bağlanamı-
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 5. — Yüksek Fen Kurulu : 
Bir Baışfcan ve altı üyeden oluşur : 

iGtörevlerti : 
a) iBakanlalkça havale olunan inşaat ve1 tesisat işleriyle iHgü, anlaşmazlıkta. in'celeyop ku

rulca kanana bağlamak; 
Kanarlar oy çokluğu ile veriilr, oylanın eşitliği halMe Başkanın bulunduğu taraf çoğuna 

luğu „ te^kÜ e)der. Mevcudun üiçfe iki çoğunluğu ile ahnımıvan kararlarla ügtüli konular Ba-
yuıdırlıik Kuruluna intikal eder. 

Ib> IBakanlıIkca havale olunanı kanun ve tüzük tasanlariyle yönetmelik projelerini fennî 
yönden incelemek ve mütalâa verımek. 

c) Biayındırîik işlteîrdjyüJe ilgili gıeniel şartname, tip söyleşme yıllık rayiç ve fiyat analizle* 
Finli haklamak v© yayıınlaltımaik. 

d) Bayındırlık işleriyle ilgil inşaat tarz ve usulleriyle teknük alandaki gedmelerden; mem
lekette uygulanması yararlı görülenler hakkın da teklifte bulunmak. 

e) Mütaahialt giızl sicillerini tutımak ve mütaalhhittük karnesli vermek, 
f) Bakanlıkça havale edilecek bayındırlık işleri ile ilgili dtiğer işleri yapmak. 

MADDE 6. — Müşavirlik : 
IRaşmüşjavir ve Bakanlık müşavirlerintlen oluşur. 
'Ctörevl'eri : 
a) Bakanlık hizmet politikasının saptanmasında ve uygulanmanın izlenmesinde Bakanlığa 

danışmanlık yapmak, 
!b> Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda Bakanlıkça verilecek idleri yapmak. 

MADDE 7. — Yapı işleri Genel Müdürlüğü : 
Kuruluş 
Merkezde ı Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müşavirler, ıdaire başkanlıkları, fen he

yeti ve şube müdürlüklerinden; 
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(Bayındırlık Komisyonunun değiştirici) 

MADDE 5. — Tasarnun 5 nci maddesi 
nen kaibul edilmiştir. 

ay-

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

HADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi 
nen kaibul edilmiştir. 

ay-

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

yan anlaşmazlıkları Bakanlık son mercii olarak 
kanun, sözleşme ve şartlaşma hükümlerine gö
re inceleyip en geç bir ay içinde karara bağla
mak, 

b) Yeni fiyat tâyini anlaşmazlıklarını in
celeyip kesin fiyatı tespit etmek, 

c) Bakanlıkça havale edilecek bayındır
lık hizmetleri ile ilgili konuları inceleyip isti-
şari nitelikte mütalâalarını bildirmektir. 

MADDE 6. — Yüksek Fen Kurulu : 
' Bir Başkan ve altı üyeden oluşur. 

Görevleri : 
a) Bakanlıkça havale olunan iaışaat Ve te

sisat işleri ile ilgili, anlaşmazlıkları inceleyip 
karara bağlamak, 

Kararlar mevcudun oy çokluğu ile verilir. 
Oylanıı eşitliği halinde Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluğu teşkil eder. 

Mevcudun 2/3 çoğunluğu ile alınmıyan ka
rarlarla ilgili konular Bayındırlık Kuruluna 
intikâl eder.. 

b) Bakanlıkça havale olunan kanun ve tü
zük tasarıları ile yönetmelik projelerini fenni 
yönden incelemek ve mütalâa vermek, 

c) Bayındırlık işleri ile ilgili gtenel şartna
me, tip sözleşme, yıllık rayiç ve fiyat analizle
rini hazırlamak ve yayınlatmak, 

d) Bayındırlık işleri ile ilgili inşaat tarz 
ve usulleriyle teknik alandaki gelişmelerden; 
memlekette uygulanması yararlı görülenler 
hakkında teklifte bulunmak, 

e) Mütaalhhitlerle ilgili gizli sicilleri tut
mak ve mütaahhitlik karnesi vermek, 

f) Bakanlıkça havale edilecek bayındırlık 
işleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır. 

MADDE 7. — Başmüşavir ve Bakanlık mü
şavirlerinin görevleri : 

a) Bakanlık hizmet politikasının tespitin
de ve uygulanmanın izlenmesinde Bakanlığa 
danışmanlık yapmak, 

b) Bakanlığın görevleri ile ilgili konular
da Bakanlıkça verilecek işleri yapmaktır. 

MADDE 8. — Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğü : 

Merkez kuruluşu Genel Müdür, Genel Mü
dür Yardımcıları, müşavirler, daire başkanlık-
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Taşrada : Bölge müdürlükleri, kontrol amirlikleri, Bayındırlık müdürlüklerinden oluşur. 

Görevleri : 
a) ıGenel bütçeye dahil kuruluşlara ait binaların mimari ve teknik yönlerden amaçlarına uy

gun olanak ihtiyaç programlarını hazırlamak, tahakkuku için gerekli tedbirlerin akmjmasını sağ
lamak, her türlü proje ve keşiflerini inşalarını, tadilleri ile onarım ve bakımlarını yapmak veya 
yaptırmak, 

Eski ©serlerin onarımı kendi kua^umlarınca yapılabilir. 

b) özel idarelerin yapacakları binaların, program, proje, keşif ve inşaatlarını yapmak veya 
yaptırmak. 

c) Kaltma bütçeli idareler ve belediyelerin; yıllık icra programlarıma girem ve keşif bedelleri 
bir milyon lirayı geçen her [türlü binailarıyle tesisatının proje ve keşiflerini inceletmek, tasdik et
mek ve kabul heyetlerimde üye bulundurmak. 

Bunlardan kuruluşlarında yeterli teknik örgütü bulunanlar hakkımda; Bayınıdırlık Bıakamlığı-
nın uygun görüşü ile Ibu (hüküm uygulanmaz. Bayındırlık Bakanlığı; bir milyon liralık sınırı; fi
yatlardaki artma ve eksilmelerle orantılı olarak her yıl yenliden saptar ve yayınlar. 

d) (a) ve (b) fıkralarımda yazılı işlerin yıllık icra programlarına alınabilmesi için ilgili ku
ruluşlarca teklif edilecek arsaları inceleyerek bunlardan en elverişli olanımı seçmek ve bu yerler 
için her türlü etüt ve zemin tecrübelerini yapmak veya yaptırmak. 

e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yaranma yaptırılacak binıa ve tesislerim 
istendiği ve bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde etüt, proje ve keşifleri ile inşaatlarını yapmak 
veya yaptırmak. 

f) Gemel müdürlük hizmetlerimin gerektirdiği diğer işleri1 yapmak. 

Genel müdür; 
Bu görevlerin (gözetim, denetim ve uygulamasından sorumluidur. 
Hizmetlerin en iyi sonuç verecek şekilde ve kanunlara uygun olarak yürütülmesi ile ilgili 

her türlü tedbiri alır. 

MADDE 8. — Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İmşaiatı Genel Müdürlüğü: 

Kurulu§ : 
Merkezde : Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müşavirler, daire başkanları, fen heyeti 

ve şube müdürlüMerimden; 
Taşrada : Bölge müdürlükleri, makina ve ikmal grup amirlikleri ve kontrol âmirlaklerimdem 

oluşur. 
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(Bayındırlık Komisyonunun dcğiştirişi) 

MADDE 8. — Tasannın 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

('Bütçe 'Plân Komisyonunun değiştirişi) 

lan, Fen Heyeti ve şube müdürlüklerinden; 
Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri, il ba

yındırlık müdürlükleri ve kontrol amirliklerin
den oluşur. 

Görevleri : 
a) Genel bütçeye dâhil kuruluşlara ait bi

na ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırla
mak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamak, proje ve keşiflerini, in
şalarını, tadilleri ile onarım ve bakımlarını yap
mak Ve yaptırmak, 

b) Özel idarelerin bina ve tesislerinin prog
ram, proje, keşif ve inşaatlarını yapmak veya 
yaptırmak, 

c) Katma bütçeli idareler ve belediyele
rin; yıllık icra programlarına giren ve keşif 
bedelleri Bayındırlık Bakanlığınca her yıl tes
pit ve ilân edilecek üst sınırı geçen her türlü 
binalar ile tesisatın proje ve keşiflerini incele
mek, tastik etmek ve kabul heyetlerinde üye 
bulundurmak, 

Bu hüküm Bayındırlık Bakanlığınca yeter
li teknik teşkilâtı olduğu tespit edilen kuruluş
lara uygulanmaz. 

d) (a) ve (ib) fıkralarında yazılı işlenin yıl
lık icra programlarına alınabilmesi için; ilgili 
kuruluşlarca teklif edilecek arsaları inceliye-
rek bunlardan elverişli olanını seçmek, 

e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişi
lerce kamu yararına yaptırılacak bina ve te
sislerin, talebedildiği ve Bakanlıkça uygun gö
rüldüğü takdirde; etüt, proje ve keşifleri ile in
şaatlarını yapmak veya yaptırmaktır. 

Genel Müdür ; 
Bu görevlerin gözetim, denetim ve uygula

masından sorumludur. Hizmetlerin gerçekleş
mesi ve kanunlara uygun olaralk yürütülmesi 
ile ilgili her türlü tedbiri alır. 

MADDE 9. — Demiryolları, Limanları ve 
Hava Meydanları İnşaatı G-enel Müdürlüğü : 

Merkez kuruluşu Genel Müdür, Genel Mü
dür yardımcıları, müşavirler, daire Başkanlık
ları, Fen Heyeti ve sulbe müdürlüklerinden; 

Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri, maki-
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Görevleri : 
a) Devletçe yaptırılacak, demiryolları, limanlar, bava İman ve meydanları ile bunlarla ilgili 

tesisler, akaryakıt ve gaz tesisleri, feıyı komımia ve kıyı teflerinin teknik yömden amaçlarıma 
uygun olarak plan ve programlarimi -haklamak, tahakkuku için işletmeci (kuruluşlarla işbîrfıî i 
içimde gerekli 4#dbMeri laHmak ve imkanları »ağlamak; her türlü araştırma, etüt, istikşaf, proje 
ve keşiflerimi, imşalarımiı, tadil, tevsi, ıslah, temdit, esaslı onarım ve bakımlarımı yapmak veya yap-
tomak ve bunlardan yapımı tamamlananları adlilerime devitmek. 

b) Her türlü kuruluş, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak (a) fık
rasında yazılı işler ile tünel, teleferik, fimiküler ve metro gibi tesisUeriaı proje ve şartmamelerimi 
incelemek ve onamak. 

c) Geme! müdürlük h i z ^ 
Gtemel Müdür••: 
Bu /görevlerin gözetim, denetim ve uygulamıasımidan sorumluldur. Hizmetlerim en iyi sonuç vere

cek şekilde ve kaınunlara uygun -olarak yürütülmesi öle ilgili her türlü tedbiri alır. 

MADDE 9. — Teftiş Kurulu : 
Müfettiş sıfat ve yetkisini taşıyan bir başka nın yönetimi altaında, bakanlık ve bakanlığa bağ

lı kuruluşlarım bütün işlerini bakan atlıma teftdş, tetkik ve tahkik eder. 
Teftiş Kurulunun çalışma şekü ve şartları müfettişlerim nitelikleri, görev ve yetkileri bir tü

zükle düzenlenir. 

MADDE'10. — Hukuk Müşĝ virlaği : 
Bakanlıkça havale edilecek işler ile bakanlık daire ve kuruluşlarınca hazırlanacak kanun, tü

zük ve yönetmelik tasarılarıma: indeler, 4353 ve 5797 sayılı Kanun hükümlerime giren idarî ve adlî 
yargı yerlerinde açılan dâvalara ait (bilgi ve (belgeleri sağlar ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî dâ
valarda bakanlığı temsil eder. 5539 sayıU Kanunun 8 nci maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 11. — Plân - Bütçe dairesi Başkanlığı : 
Bakanlıkça yürütülecek yaitırımpröjelerimlitn araştırma, plânlama, programlama ve büıtçele-

me iş ve hizm^erimide koordinasyonu sağlar. 
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('Bayındırlık Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul ediümiştdr. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

na ve ikmal grup amirlikleri ve kontrol amirlik
lerinden oluşur. 

Görevleri : 
a) Devletçe yaptırılacak; demiryolları, li

manlar, hava lima ve meydanları ile bunlarla il
gili tesisler, akaryakıt ve gaz tesisleri, kıyı ko
ruma ve kıyı tesislerinin plân ve programlarını 
hazırlamak, gerçekleştirilmesi için işletmeci ku
ruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri 
almak ve imkânları sağlamak; araştırma, etüt, 
istikşaf, proje ve keşiflerini, inşalarını, tadil, 
tevsi, ıslah, temdit, esaslı onarım ve bakımları
nı yapmak veya yaptırmak ve bunlardan yapı
ma tamamlananları ilgililerine devretmek, 

b) Her türlü kuruluş, belediyeler, özel ida
reler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak (a) 
fıkrasında yazılı işler ile tünel, teleferik, finikü-
ler ve metro gibi tesislerin proje ve şartname
lerini incelemek ve onamaktır. 

Genel Müdür; 
Bu görevlerin gözetim, denetim ve uygula

masından sorumludur. Hizmetlerin gerçekleş
mesi ve kanunlara uygun olarak yürütülmesi ile 
ilgili her türlü tedbiri alır. 

MADDE 10. — Teftiş Kurulu : 
Müfettif sıfat ve yetkisini taşıyan bir baş

kanın yönetimi altında, Bakanlık ve Bakanlığa, 
bağlı kuruluşların bütün işlerini Bakan adına 
teftiş, tetkik ve tahkik eder. 

Teftiş kurulunun çalışına şekli ve şartlan, 
müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri bir 
tüzükle düzenlenir. 

MADDE 11. — Hukuk Müşavirliği : 
Bakanlıkça havale edilecek işler ile Bakan

lık daire ve kuruluşlarınca hazırlanacak kanun, 
tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceler, 4353 
ve 5797 sayılı Kanun hükümlerine giren idarî ve 
adlî yargı yerlerinde açılan dâvalara ait bil
gi ve belgeleri sağlar ve Hazineyi ilgilendir
meyen idarî davalarda Bakanlığı temsil eder. 
5539 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükmü sak
lıdır. 

MADDE 12. — Plân - bütçe dairesi Başkan
lığı : 

Bakanlıkça yürütülecek yatırım projele
rinin araştırma, plânlama, programlama ve büt-
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(Hükümetin teklifi) 

Hizmet - Maliyet ilşjkâıleri etütleri ille (bunlara tesir eden faktörleri tesbdıt eder. Her hizmet ile 
ilgili neticelerim iisitaıtdlstiğe latanasiinı sağlar. Bakanlıkça verilecek »ada* Meri yapar. 

MADDE 12. — Personel Dairesi Başkanlığı : 
Bakanlık: persomjeliındn özlük, sicil ve tahakkuk işlerini yürütür. Memurların görevlerimden do

ğan kanuni kovuşturmalara ve ıdlsipün işlemlerinle ıai!t işleri yapar. 

MADDE 13. — idari işler Dairesi Başkanlığı: 
Bakanlığım fosusun,. yayın, tanıtma, malzeme, demirbaş, genel evrak, i^hizmetler, sosyal işler ve 

eğilbim işleri dile ilgüi hizmetleri ve bakanlıkça verilecek sair görevleri yapar. 

MADDE 14. — özel Kalem Müdürlüğü : 
Bakanlık anjakamanın resmî ve özel yazışmaları ile şifre ve protokol işlerimi yönetir. 

MADDE 15. — Müsteşar, müsteşar yardımcıları, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve üyeleri, Baş-
müşavir ve bakanlık müşavirleri, genel müdürler, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettişler, hukuk 
müşavirleri müşterek kararname ile; bunların dışında kalan memurlar bakanlıkça atanır. 

MADDE 16. — Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği hallerde bayındırlık kurulunun teklifi 
üzerine, bu kanunda yazılı kuruluşlardan başka üniteler kurmaya ve kaldırmaya, bakanlık ku
ruluşlarının örgütlerini işlerin gerektirdiği şekilde düzenlemeye ve taşra kuruluşlarını yer ve ör
gütlenme bakımından tesfoit etmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 17. — Bakanlık görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli taşınmaz mallan kanun
larına göre kamulaştırmaya, irtifak hakları tesis veya geçici olarak işgal etmeye, gerekli her 
türlü araç, makina ve yedek parçalarını satmalmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve bunların 
bakım ve onanımı için atelye ve ambarlan tesis etmeye ve bunlan çalıştırmaya ve gerekli idare 
binalan yapmaya ve sosyal tesisleri kurmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. * 
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((Bayındırlık Komisyonunun değiştirici) 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kaJbul edlimiş'tir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi ay
nen kaJbul edlümiştdr. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi ay
nen kalbul ediılmiştdr. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi ay
nen kabul edlümiştdr. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi ay
nen kalbul edliılmiştâr. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

19 — 

([Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

çeleme hizmetlerinde koordinasyonu sağlar. 
Hizmet - Maliyet ilişkileri etütleri ile bunlara 
tesir eden faktörleri tespit eder ve hizmetler
le ilgili sonuçları değerlendirir. 

MADDE 13. — Personel Dairesi Başkanlı
ğı : 

Bakanlık personelinin özlük, sicil ve ta
hakkuk işlerini yürütür. Memurların görevle
rinden doğan kanunî kovuşturmalara ve di
siplin işlemlerine ait işleri yapar. 

MADDE 14. — idarî İşler Dairesi Başkan
lığı : 

Bakanlığın basın, yayın, tanıtma, malzeme, 
demirbaş, genel evrak, içjhizmetler, sağlık, sos
yal ve eğitim işledi ile ilgili hizmetleri ve Ba
kanlıkça verilecek sair görevleri yapar. 

MADDE 15. — Özel Kalem Müdürlüğü : 
Bakanlık makamının resmî ve özel yazış

maları ile şifre ve protokol işlerini yönetir. 

MADDE 16. — Müsteşar, Müsteşar yar
dımcıları, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve üye
leri, başmüşavtir ve Bakanlık müşavirleri, ge
nel müdürler, Teftiş Kurulu Başkanı ile mü
fettişler, hukuk müşavirleri müşterek karar
name ile; bunların dışında kalan memurlar 
Bakanlıkça atanır. 

MADDE 17. — Bayındırlık kurulunun tek
lifi üzerine; Bakanlık merkez ve taşra kuru
luşlarını hizmetlerin gerektirdiği şekilde dü-
zenıl'emeye ve taşra kuruluşlarının yerlerini tes
pit etmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 18. — Devlet daire ve müessesele
ri, katma bütçeli daireler, özel idareler ve be
lediyeler; 1 nci maddenin (g) paragrafında sö
zü edilen tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şart
name, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatla
rına uymak mecburiyetindedirler. 

MADDE 19. — Bakanlık görevlerinin ye
rine getirilmesi için gerekli taşınmaz malları 
kanunlarına göre kamulaştırmaya, irtifak hak
ları tesis veya geçici olarak işgal etmeye, ge
rekli her türlü araç, makina ve yedek parça
larını satınalmaya, kiralamaya, kiraya ver
meye ve bunların bakım ve onarımı için atelye 
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(Hükümetin teklifi; 

MADDE 18. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, hava 
meydanı ve akaryakıt tesisleri gibi tesisler ile bunların tesisat, proje ve benzeri İşlerini olanak
ları nisbetinde yapmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

Bu işlere ait bilcümle giderler ilgilileri tarafından Hazineye ödenir, ödenen para Hazînece 
bir taraftan genel bütçenin gelir faslına irat, diğer taraftan bakanlık bütçesinin sonunda açıla
cak özel tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. Yıl sonunda kalan miktarlar ertesi 
yıla devredilir. 

MADDE 19. — Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılacak inşaat ve tesisler için bakanlıkça 
ithal edilecek ray, üst yapı malzemesi, motorlu motorsuz makina (binek arabası hariç) cihaz ve 
vasıta, alet edevat, sabit teçjhizat, yedek parçalar gibi her nevi malzeme vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

MADDE 20. — Bayındırlık Bakanlığının kadroları, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile veri
len kadrolarla, bütçe kanunlariyle verilecek torba kadrolardan sağlanır. 

MADDE 21. — 3011 sayılı Kanun ve ekleri ile bu kanuna aykırı olan hükümler ve 31% sayılı 
Kanunun 2 nci maddesindeki Nafıa Vekâleti ile ilgili hüküm yürürlükten kaldmftmıştrr. 

GEÇİCİ MADDE — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi gereğince dü
zenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar, bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı memurları ile 
atanma işlemleri bakanlıkça yapılan Karayolları Genel Müdürlüğü memurlarının disiplin işleri, 
müsteşar veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında birinci hukuk müşaviri, bakanlık ge
nel müdürleri ve Personel Dairesi Başkanından oluşan kurulca yürütülür. 

Karayolları Genel Müdürlüğü personeli ile ilişkili disiplin kurulu toplantılarına Karakolları 
Genel Müdürü de asli üye olarak katılır. 
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(Bayındırlıik Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi ay
nen kabul edliılmiştdr. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi ay
nen kabul ediilmiştrir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi ay
nen kabul edliilmiştdr. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİOÎ MADDE '— Tasarınım geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir., 

(Bütçe !Plân 'Komisyonunun değiştirişi) 

ve ambarları tesis etmeye bunları çalıştırma
ya ve gerekli idare binaları yapmaya ve sosyal 
tesisleri kurmaya Bayındırlık Bakanlığı yetki
lidir. 

MADDE 20. — Devlet kurum ve müesse
seleri ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve di
ğer kurumlar tarafından veya dış yardımlar
dan yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu, 
liman, hava meydanı ve akaryakıt ve doğal gaz 
tesisleri ile bunların tesisat, proje ve benzeri 
işlerini imkânları nisibetinde yapmaya Bayın
dırlık Bakanlığı yeltküidir. 

Bu işlere ait bilcümle giderler ilgilileri ta
rafından Hazineye ödenir, ödenen para Hazi-
nenece bir taraftan genel bütçenin gelir fas
lına irat, diğer taraftan Bakanlık bütçesinde 
açılacak özel tertiplere Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydedilir. 

Yıl sonunda kalan miktarlar ertesi yıla dev
redilir. 

MADDE 21. — Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından yapılacak demiryol inşaat ve tesis
leri için; Bakanlıkça ithal edilecek üst yapı 
malzemesi, makina, motorlu ve motorsuz cihaz 
ve vasita (binek arabası hariç), sabit teçhizat 
ve yedek parçalan vergi, resim ve harçtan mu
aftır. 

MADDE 22. — Bayındırlık Bakanlığının 
kadroları, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile 
verilen kadrolarla, bütçe kanunlariyle verile
cek torba kadrolardan sağlanır. 

MADDE 23. — 3611 sayılı Kanun ve ekleri 
ve 3196 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki 
Nafıa Vekâleti ile ilgili hüküm ve diğer ka
nunların bu kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 134 ncü maddesi gereğin
ce düzenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye ka
dar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı me
murları ile atanma işlemleri Bakanlıkça ya
pılan Karayolları Genel Müdürlüğü memurla
rının disiplin işleri, müsteşar veya görevlen
direceği yardımcısının başkanlığnıda Birin
ci Hukuk Müşaviri, Bakanlık Genel müdürleri 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 22. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu kanunu Bayınldırlık Bakanı yürütür. 

Başbakanı 
İV. Erim 

Devlet Bakam 
1. öztrak 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Bilge 

Ticaret Bakanı 
İV. TaM 

Ulaştırma Bakamı 
R. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakam 
D. KitapU 

Adalet Babam 
8. Büğe 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Ayhan 

Çalışma Bakam 
A. B. Uzuner 

İmar ve takan Bakanı 
8. Bingöl 

Devlet Bakanı 
A. t. Göğüs 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Milî Eğittim Bakam 
/. Arar 

Güm. ve Tekel Bakamı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakamı 
M. Erez 

Köy İşleri Babanı 
N. Sönmez 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Karaküçük 

17 . 2 . 1972 

Devlet Bakanı 
/. Karaöz 

İçişleri Babanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Babam 
M. öztekm 

Tanım Bakam 
M. 0. Dikmen 

En. ve Tab. Kay. Babamı 
N. Devres 

Orman Babam 
8. İmi 
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(Bayındırlık Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Bütçe OPlân Komisyonunun değiştirici) 

ve Personel Dairesi Başkanından oluşan kurul
ca yürütülür. 

Karayolları Genel Müdürlüğü personeli ile 
ilişkili disiplin kurulu toplantılarına Karayol
ları Genel Müdürü de aslî üye olarak katılır. 

MADDE 24. — Bu kanun yayını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 25. 
kanı yürütür. 

Bu kanunu Bayındırlık Ba-
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Askerî Yargıtay hakkında kanun tasarısı ve Adalet, Millî Savunma 
ve Plan komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 74 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (1 /613) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 .2 .1972 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1392/1272 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 14 . 2 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Askerî Yargıtay hakkında kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

ASKERİ YARGITAY HAKKINDA KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirillmıesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkındaki 1488 sayılı Kanun 22 Eylül 1971 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmak suretiyle 
yürürlüğe girmiş ^bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının (Hâkimlik mesleki) ile ilgili 134 ncü maddesi 1488 sa
yılı Kanunla değiştirilerek (Askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunla 
belli edilir.) hükmü getirilmiştir. 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141 nci 'maddesinde yapılan değişiklikle j 
a) Askerî Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, üyeleri hakkımdaki disiplin ve 

özlük işlerinin, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı yanında askerlik hizmetinin ge
reklerine göre kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmış; 

ıb) Bunun yanında, Askerî Yargıtay üyelerinin en az albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâ
kimler arasından seçilmesi ve Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire baş
kanlarının Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanacakları öngörül
müştür. 

Bu durum karşısında; Askerî Yargıtayın kuruluşu hakkımdaki 127 sayılı Kanunun değiştirilme
si zorunlu bir hal almış ise de; yapılan değişiklikler kanunun sistematiğini tamamı ile değiştirdi
ğinden, Anayasanın 1134 ve 141 nci maddelerine getirilen ilkelerin ışığı altında yeni bir kanun ha
zırlanması daha uygun görülmüştür* 

Tasarı, Anayasanın 141 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında zikredilen sistematiğe uygun olarak 
06) bölüm halinde hazırlanmıştır. 

I nci bölümde kuruluş, II nci bölümde görevler ve işleyiş, III ncü bölümde yargılama usulü, 
IV ncü bölümde disiplin işleri, V nci bölümde özlük işleri ve VI ncı bölümde geçici hükümler ve 
yürürlük maddeleri yer almıştır. 
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'MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. —• Askerî Yargıtay T. 0. Anayasa sının 141 nci maddesinde ve yangı ile ilgili 3 ncü 
böilîümün yüksek mahkemeler 'kısmımda yer almış olup, Yartgıtay ve Danılştay ,gibi bir Anayasa 
kuruluşudur. 

Tasarının bu maddesi ile müessesenin yüksek mahkeme niteliği belirtilmiştir. 
Madde 2. — Askerî YargıJtay (Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yüksek mahkeme hâkimlerine tanıdığı teminat altında ıgörev 
yapacakları açıklanılmak suretiyle Anayasanın hâkimlik teminatı prensibi tekrar ve tcyidolımmuş-
ıtur. 

•Bu madde 52ıl sayılı Danıştay Kanununun 4 ncii maddesine uygun şekilde hazırlanmıştır. 
Madde 3. — 127 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükümden faydanı la rak hazırlanmış, iş ve 

hizmet durumuna göre yeterli görülen kuruluş, kazanılmış haklara da dokunulmamak düşüncesi 
ile aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 4. — Üçüncü maddede ,geııel olarak belli edilen Askerî Yargıtay organlarının bu ve 
mütaakıp maddelerinde ayrı ayrı gösterilmesi uygun görülmüş ve maddede Askerî Ya ılgıt ay d-a 
hir başkan ve ayrıca kanunla belli edilen vazifeleri yapmak ve başkanın yokluğunda ona vekillik 
etmek üzere bir ikinci başkanın bulunduğu açıklantaıştıı'. 

' Maddenin düzenlenmesinde Yargıtay kanunu (tasarısının 4 ncii maddesinin ilk fıkrasından da 
yararlanılmıştır. 

Madde 5. — Anayasanın 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 141 nci maddesinin üçüncü fıkrasın
da Askerî Yargıtay Başkanından sonra kıdem sırasına göre başsavcı gösterildiğinden hu madde 
de başsavcılık müessesesi 'bir bütün olarak açıklanmış ve başsavcılığın kimlerden kurulacağı ve 
'başsavcının yokluğunda kendisine vekillik edecek olanlar !belli edilmiştir. 

127, sayılı Kanunda bu maddeye mütenazır bir hüküm yoktur. Yargıtay kanun tasarısının 29 ııcu 
maddesine uygun şekilde hazırlanmış ve iki yüksek .mahkemenin başsavcılık kuruluşları arasında 
benzerlik sağlanmasına çalışılmıştır. 

Madde 6. — Bu madde 127 sayılı Kanunun 1 nci maddesine uygun şekilde hazırlanmış olup, es
kiden olduğu gibi Askerî Yangıtayda 4 daire olacağı, her dairede bir başkan ve 7 üye (bulunacağı, 
bir başkan ve 4 üyenin katılmasıylc toplanıp karar vereceği belli edilmiştir. 

1488 sayılı Kanun ile değiştirilen Anayasanın 1 nci maddesinde Daire Başkanlıklarına rütbe ve 
kıdem, sırasına göre atanma yapılacağı öngörüldüğünden başkanın yokluğunda kendisine en kı
demli, üyenin vekillik edeceği açıklanmıştır. 

Dairenin bir başkan ve 4 üye ile toplanıp karar vermesine rağmen dairede bir başkan ve 7 
üyemin bulunması ilk nazarda çelişik gibi görülmekte ise de Askerî Yangıtayda raportörlük mü
essesesi olmadığından işler üyeler arasında taksim edilmekte ve bu suretle dosyanın süratti e en 
iyi bir şekilde neticelendirilmesi sağlanmaktadır. 

10 yıldan beri yapıla gelen uygulamada daire üye adedinin aynen muhafaza edilmesinin gerek
li olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca, üyemin her hangi bir mazereti halinde dairenin diğer daire çalışmalarına enıgel olmadan 
toplanma nisabı temin edilerek hizmetin devamlılığı ve adaletin süratle tahakkuku elde edilmiş 
<olmaktadıı\ 

Madde 7. — 127 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde Daireler Kurulunun İkinci Başkamı Baş
kanlığında 16 üyeden kurulması önigörül düğünden Askerî Yargıtay Başkanı kurula girememekte 
ve ayrıca görüşülecek mesele hakkında evvelce dairelerdeki konuşma ve kararlara katılmış daire, 
başkanı ve üyelerinin kurula katılmamaları nedeniyle daire kurulumun teşkili bazı dosyalar için 
imkânsız bir hal almaktadır. Bu mahzurları gidermek ve özellikle Askerî Yargıtay Başkanı kurula 
başkanlık ettirerek bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak, daireler kurulunun teşkilinde kolaylık 
sağlamak ve daire görüşünün daireler kurulunda izahına imkân verilmek iein madde yeniden dü-
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zenlenmiştir. Daireler Kurulu, genel olarak direnme suretiyle tesis edilen hükümleri veya daire 
kararlarına karşı vaki itirazları incelendiğinden evvelce dairedeki konuşma ve karara katılmış 
olma hali hukukî bir mahzur olarak görülmemiş, bilâkis yargı fonksiyonunun özelliği olan kolektif 
çalışma ile sentez yapma prensibini korumak ve kollamak zorunluluğunun icabı sayılmıştır. 

Nitekim Yargıtay tasarısında da ceza geneli kuruluna ceza daire başkan ve üyelerinin tama
mının katılacağı kabul edilmiştir. 

Son fıkrada da görüşülecek meselenin ehemmiyetsiz oluşu veya mazeretin mevcudiyeti halin
de kurulun ikinci başkanının başkanlığında toplanması ve hallerde kararına itiraz edilen veya 
direnilen daireden bir üyenin daha kurula alınacağı önerilmiştir. 

Madde 8. — 127 sayılı Kanunun 8 nei maddesine mütenazır olarak hazırlanan bu maddede ge-
inel kurulun görevleri dikkat nazara alınarak Askerî Yargıtay Başsavcısının da kurula katılması 
sağlanmış ve Askerî Yargıtay da her zaman için noksan üye olacağı gözönünde bulundurularak, 
hizmetin aksamaması için Kurulun, Yargıtayda mevcut üye sayısının beşte dördü ile toplanacağı 
belli ledilmek istenmiş ve Anayasanın 141 nci maddesindeki (Üye tamsayısı) tâbiri kullanılmıştır. 

Madde 9. — 127 sayılı Kanunda bu şekilde bir organ yoktur. Madde Danıştay Kanunu ile 
Yargıtay kanun tasarısı nazara alınarak hazırlanmış ve kurulun başkan, ikinci başkan ve daire 
başkanlarından kurulacağı açıklanmıştır. 

KuruJlun görevleri tasarının 25 nei maddesinde belirtilmiştir. Bu görevler genel olarak Askerî 
Yargıtay'ın iş düzeni ve iç çalışması ile ilgilidir. 

Madde 10. — Askerî Yargıtay'ın disiplin işlevini yürütecek ve disiplin cezalarının uygulan
masına yer olup, olmadığını tâyin edecek tasarı bünyesinde yer alması Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 141 nei -maddesinin yazılış şekline uygun görülmüştür. 

127 sayılı Kanunda Yüksek Disiplin Kurulu ile ilgili bir hüküm mevcut değildir. 
357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 35 nci maddesi ile kurulmuş bulu

nan haysiyet divanının teşkil tarzı askerî hizmetin gerekleri de gözönüne alınarak yeni baştan 
düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Bu madde 353 sayılı Kanunim 7 nci maddesi dikkat nazara alınarak hazırlan
mış olup, askerî mahkemeler ve askerî savcılıklarda olduğu gibi Askerî Yargıtay daireleri ile 
BaşsaA^cılığmda da birer kalem teşkilâtının kurulacağı öngörülmüş ve bu suretüe yargı hizmetleri
nin görülmesinde büyük önem taşıyan kalem kuruluşlarına kanunî bir hüviyet kazandırıldığı gibi 
yazı işlerinin de sıhhatli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. 

Yargıtay kanun tasarısının 46 nci maddesinde de buna uygun bir hüküm yer almaktadır. 
Madde 12. — 127 sayılı Kanunda mevcudolan ve başkana bağlı od arak ona ait idarî işleri yü

rüten genel sekreterlik müessesesi sağladığı faydalar nedeni ile aynen muhafaza edilmiş ayrıca. 
daire müdürlüğü ile bunlara bağlı diğer idarî hizmet ünitelerinin bulunması zorunluluğu açık
lanmıştır. 

Kalemlere ve diğer idarî hizmet kuruluşlarına verilecek personel Millî Savunma Bakanlığı kad
rolarında gösterilmesi öngörülmüştür. 

Madde 13. — 1488 sayılı Kanun ile değiştirilen Anayasanın 141 nci maddesinde, Askerî Yar
gıtay üyülerinin seçimi ile ilgili olarak birinci sınıfa ayrılma ve en az albay rütlbesi gibi yeni ni
telikler öngörüldüğünden madde buna göre yeniden hazırlanmıştır. 

Ancak, Cumhurbaşkanının seçme iradesini tahdide müncer olan bir tatbikat ve anlayana mani 
olmak için maddeye eklenen bir fıkra ile boş üyelik birden fazla olduğu takdirde Askerî Yargı
tay Genel Kurulunun boş üyeliklerin üç mMi olarak adayları tespit edeceği ve boş üyelik adedin
de üyelerin Cumhurbaşkanı tarafından bu adaylar arasından seçileceği hüküm altına alınmıştır, 

Madde 14. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141 nci maddesindeki (Askerî Yargıtay baş
kanlarını kendi üyeleri arasından seçer) hükmü 1488 sayılı Kanun ile (Askerî Yargıtay Başkanı, 
Başsavcısı, ikinci başkan ve daire başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem 
sırasına göre atanırlar) şeklinde değiştirildiğinden madde buna göre yeniden hazırlanmıştır. 
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1488 sayılı Kanunun' geçici 16 ncı maddesinde bu değişikliğe göre çıkarılacak yeni kanunla
rın gerektirdiği atanmaların, kanunun yürürlüğe girdiği -.tarihten itibaren bir ay içinde yapılaca
ğı öğrenildiğinden ve dolayrsiyle kanun yapıcı tarafından atamalarda idareye en fazla tor aylık 
süre tanındığından, bu yerlerde herhangi bir sebeple meydana gelecek (boşalmalarda da atanma
ların bir ay içinde yapılması sağlanmıştır. 

Madde 15. — Askerî Yargıtay Başkanlığına, Başsavcılığına, İkinci 'başkanlığına ve daire baş
kanlıklarına yapılacak atanmalar ile Askerî Yargıtay üyeleğine seçilen askerî hâkimlerin atanma
larının ne şekilde yapılacağını gösteren bu hüküm, 926 sayılı Personel Kanununun 121 ve 357 sa
yılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 16 ncı maddelerinden faydalanılarak ha
zırlanmıştır. 

Madde 16. — Bu madde ile Askerî Yangıtay başsavcı başyardımcısı ile diğer yardımcılarını 
atanmalarında göz önünde 'bulundurulacak nitelikler gösterilmiş ve özellikle hizmetin hukukî 
icabı ve 'bilhassa başsavcı yardımcısının «başsavcıya vekillik edeceği göz önünde bulundurularak 
onun da Yargıtay üyeliğine seçilme niteliğine sahip askerî hâkimler arasından atanması Öneril
miştir. 

Ayrıca; Askerî Yargıtay, Anayasanın öngördüğü yüksek bir mahkeme olup Askerî Yargı
tay'a intikal eden dâva dosyalarının ilk incelemeleri ıbaşsavcı başyardımcısı veya yardımcıları ta
rafından yapıldığından ve genellikle telbliğname müsveddeleri bunlar tarafından hazırlandığından 
357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 17 ci maddesi hükmü buraya aynen 
alınarak bu 'kişilerin hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve rütbede olmaları sağlanmış ve yar
dımcılarının atanmalarında başsavcıya aday ^gösterme yetkisi verilmiştir. 

Madde 17. — Askerî Yargıtay'ın genel olarak görevlerini belirten bu madde Anayasanın 141 nci 
maddesine uygun şekilde düzenlenmiş ve Danıştay Kanununun 29 ve Yargıtay kanun tasarısının 
3 ncü maddesinde olduğu gibi genel görev konusunda maddeye açıklık getirilmiştir. 

Madde 18. — Bu madde hazırlanırken 127 sayılı Kanunun 5 nci maddesi göz önünde bulun
durulmuş ve fakat Başkanın yargı faaliyetlerine daha etkili bir şekilde'katılmasını sağlamak ama-
ciyle Yargıtaym muhtelif kurullarına Başkanlık edeceği belirtilmiştir. Buna mukabil üyelerin da
irelere aynlması ve gerektiğinde bir üyenin devamlı olarak diğer bir daireye verilmesi ile ilgili 
yetkisi kaldırılaralk Başkanlar Kuruluna verilmiştir. Maddenin hazırlanışında 521 sayılı Danıştay 
Kanununun 105 nei maddesinden ve özellikle Yargıtay kanun tasarısının 4 ncü maddesinden de ya
rarlanılmıştır. 

Madde 19. — Askerî Yargıtay Başsavcısının görevleri, bentler halinde belirtilmek suretiyle 
açıldığa kavuşturulmuş ve ayrıca Genel Kurulun görevleri göz önünde bulundurularak bu Kurula 
katılması ve içtihatların •birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanması imkân
ları sağlanmıştır. 

Maddenin hazırlanmasında Yargıtay kanun tasarısının 30 ncu maddesinden de yararlanılmıştır. 

Madde 20. — Bu madde 127 sayılı Kanunun 4 ncü maddesünin tekrarı mahiyetinde olup, ayrıca 
askerî hâkim ve yardımcıları hakkındaki meslekî sicil notlarımın Askerî Yargıtay Daireleri ve Da
ireler Kurulunca verileceğine dair 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 46/b -1 
maddesi hükmü ikinci bent olarak maddeye eklenmiştir. 

Madde 21. — Bu madde Danıştay Kanununun 106 ve Yargıtay kanun tasarısının 6 ncı mad le
şine mütenazır olarak hazırlanmış olup, esasen Başkanlığın bünyelinde mevcut dairelerin ahenk
li, verimli ve düzenli çalışmasını, işlerin iyi incelenip karara bağlanmasını ve kararları arasındaki 
tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak, oyları toplamak, karar müsveddelerini yazacak üyeyi belli 
etmek ve kendi kuruluşundaki kalem teşkilâtını denetlemek gibi yetkilere kanuni bir mahiyet ka
zandırılmıştır. 

Madde 22. — Bu madde de keza Danıştay Kanununun 107 ve Yargıtay kanun tasarısının 7 nci 
maddesi göz önünde bulundurularak yeniden hazırlanmış ve üyelik sıfatına bağlı bulunan dâva 
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dosyalarını inceleyip sözcülüğünü yapma, kurullardaki görüşmelere katılıp oy verme ve özellikle 
görevlendirildikleri hallerde karar müsveddelerini yazma gibi görevleri bu madde ile kanuni açıldı
ğa kavuşturulmuştur. 

Madde 23. — Daireler Kurulunun görevlerini belli eden bu madde 127 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinden aynen alınmış ve ayrıca Askerî Hâkim ve yardımcıdan hakkındaki meslekî sicil not
larının Askerî Yargıtay Daireleri ve Kurulunca verileceğine dair 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 46/a - 1 maddesi hükmü 2 nci bent olarak maddeye eklenmiştir. 

Madde 24. — Tasarıda Askerî Yargıtaym organları ve görevleri ayrı ayrı bölümlerde gösteril
mek suretiyle açıklığa kavuşturulduğundan bu maddede Genel Kurulun görevleri toplu bir şekilde 
belirtilmiştir. 

Madden'in hazırlanışında Danıştay Kanununun 53 ve Yargıtay kanun tasarısının 10 ncu madde
sinin. yazılış şekillerinden de yararlanılmıştır. 

Madde 25. — Askerî Yargıtay bünyesinde yeni bir kuruluş olan Başkanlar Kurulunun görev
leri bu madde ile düzenlenmiş olup, 127 sayılı Kanuna göre Askerî Yargıtay Başkanı veya Genel 
Kurulu tarafından ifa edilen ve genellikle Askerî Yargıtaym iç çalışmaları ile ilgili bulunan bâzı 
görevlerin süratli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. 

Maddenin hazırlanışında Danıştay Kanununun 60 ve Yargıtay kanun tasarısının 11 nci madde
sinden yararlanılmıştır. 

Madde 26. — Bu madde 127 sayılı Kanunun 18 nci maddesinden aynen alınmıştır. Ancak ara-
verme süresince tutuklu ve açıklı işler ile Sıkıyönetim Kanununda olduğu gibi kanunlarda önce
likle bakılacakları öngörülen işlerin bakılmasına devam edileceği belirtilmiş ve nö'betçi kalacak 
Daire veya Dairelerin Genel Kurulca tes'bit edileceği açıklanmıştır. 

Madde 27. — 127 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde Askerî Yargıtaym iç çalışma esaslarının 
Genel Kurulca düzenleneceği kaydedildiği halde bir içtüzük hazırlanması öngörülmemiştir. Askerî 
Yargıtaym iç düzeni, çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, defter ve kayıtlarının tutulması, Ge
nel Sekreterlik ve idari hizmet üniteleri personelinin görev ve sorumluluklarını açıklığa kavuştur
mak ve Resmî Gazetede yayınlanması suretiyle objektifliği sağlamak için madde yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 28. — 127 sayılı Kanunda Askerî Yargıtayda uygulanacak yargılama usulü ile ilgili bic 
hüküm mevcut değildir. 353 sayılı Kanunun 219 ncu maddesinde sadece Askerî Yargıtayda uygu
lanacak duruşma usulü gösterilmiştir. 

Bu madde ile Askerî Yargıtayda uygulanacak kanunlar gösterilmek suretiyle yargılama usulü 
hükümleri belirli hale sokulmakta ve tasarının diğer maddelerinde geçen usule mütaallik hukukî 
terimlere anlam kazandırılmış olmaktadır. 

Madde 29. — Bu madde ile Askerî Yargıtay Dairelerinde ve diğer kurullarında toplanma ye
terliği açıklığa kavuşturulmuş ve görüşmelerin gizli olacağı, seçimlerin gizli oy ve açık sayım ila 
yapılacağı belli edilmiştir. 

Madde 30. — 127 sayılı Kanunun 15 nci macldesii aynen almımış ve Askerî Yargıtay dairelerinde 
ve diğer kurullarında kararların çokluğu ile verileceği belirtilmiştir. Ancak bâzı kurallarda oyların 
eşidolabileceği dikkate alınıp, bu hallerde başkanın katıldığı tarafın oylarının çoğunluk oyu sayı
lacağı kaydedilmek suretiyle açıklık getirilmiştir. 

Madde 31. — Tasarı metnli, 127 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinden yararlanılmak suretiyle ha
zırlanmış ve Yargıtay kanun tasarısının 20 nci maddesi göz önünde bulundurulmuştur. 

Ancak; 127 sayılı Kanunda İçtihatları Birleştirme Kurulu, özel kuruluşlu bir organ olarak 
gösterildiği halde tasarıda içtihatların birleştirilmesine genel kurulun bu maksatla yapacağı top
lantıda karar verileceği öngörülmüştür. 

Ayrıca; 127 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde Yargıtay Genel Kurulu veya Büyük Genel Kuru
lun evvelki bir kararma veya içtihadına aykırı karar verilmesi halinde husule gelen aykırılığın 
dahi bir yol ile çözümleneceği hükme bağlanımış ise de Yargıtaym iştiraki olmaksızın oy ve kana-
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ati alınmadan ihtilâfın Askerî Yargıtayca tek yönlü halli hukukun genel prensiplerine uymadı
ğından ve yüksek mahkemelerin görev ayrılığı ile bağdaşmadığından bu kısma tasarıda yer veril
memiştir. 

Maddenin hazırlanmasında özellikle Yargıtay kanun tasarısının 20 nci maddesinde gözönünde 
bulundurulmuş ve içtihatları birleştirme gibi çok önem taşıyan bir meselede yüksek mahkeme ça
lışmaları arasında ahenk ve beraberlik temin edilmiştir. 

Madde 32. — Bu madde genel olarak 127 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine uygun olarak hazır
lanmış ve fakat Askerî Yargıtay Daire ve Daireler Kurulundan çıkan bütün kararların Başsavcı
lıktan geçeceği gözönünde tutularak bu görevin tabiî neticesi olarak Başsavcıya da Daire başkan
ları gibi içtihatların birleştirilmesini isteme yetkisi tanınmıştır. 

Keza, diğer merci ve kişilerin gerekçeye dayanan yazılı başvurmaları üzerine de bu yola gidi
leceği öngörülmüş ve fakat içtihatları birleştirme yoluna gidilip gidilmemesinin tespiti için mev
cut üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı önşart olarak aranmıştır. 

Madde 33. — Bu madde 127 sayılı Kanunun 1.4 ncü .maddesi kısmen değiştirilmek ve bazı ilâ
veler yapılmak «suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Özellikle 353 sayılı Kanunun 227 nci maddesinde 
Daireler Kurulu kararlarının ancak aidolduğu davada Askerî Mahkemeyi bağlayıcı nitelikte oldu
ğu ve bu kararlara karşı mahkemenin direnme hakkının olmadığı gözönünde bulundurulduğun
dan ve yine bu kararlar içtihatları birleştirme kararları kuvvet ve derecesinde olmadığından mad
deden (Askerî Yargıtay Daireler Kurulu kararları) kısmı çıkarılmış, buna mukabil içtihatları bir
leştirme kararlarının daireler kurulunu ve disiplin 'mahkemelerini de bağlayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, içtihatları birleştirme kararlarının hususiyetine göre bunların da Yargıtay içtihatları 
birleştirme kararları gibi Resmî Gazetede yayınlanacağı öngörülmüştür. 

Madde 34. — Bu maddede Askerî Yargıtay dairelerinde ve diğer kurullarında oyların hangi 
sıra ile kullanılacağı açıklanmış ve özellikle oyların kullanılmasında diğer Yüksek Mahkemeler
de olduğu gibi kıdem üstünlüğünden ileri gelebilecek .tesirlerin giderilmesi öngörülmüştür. 

Madde 35. — Bu madde 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 35 nci 
maddesinden faydalanılarak hazırlanmış olup, disiplin cezalarını gerektiren eylemlerin neler
den ibaret olacağı ve bu uygulanacak disiplin eczalarının nevileri gösterilmiştir. 

Bilhassa Anayasa teminatı altında hizmet gören Yüksek Mahkeme Başkan ve üyelerinin hâ
kimlik ve askerlik vekar ve onurunun ve şahsî haysiyet ve itibarının daha çok korunmaları ik
tiza edeceğinden müessir bir müeyyide olarak maddeye (görevden çekilmeye davet) cezası ilâve 
edilmiş ve bu suretle Anayasanın öngördüğü askerî gerekler de dikkat nazara alınarak hâkim
lik mesleği, askerlik sıfatı ve müessesenin itibarı korunmak istenmiştir. 

Madde 36. — Bu madde, 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 36 nci 
maddesi yerine hazırlanmış olup, ihbarın intikali ve soruşturma şekli yönlerinden, bâzı değişiklik
ler yapılmış ve onuncu maddeye uygun bir işleyiş tarzına kavuşturulmuştur. 

Askerî Ceza Kanununda disiplin tecavüzlerinden verilen cezalara karşı itiraz yolu açık tutul
duğundan, bu cezalara karşı da ilgiliye itiraz etme hakkı tanınmıştır. 

Nitekim Danıştay Kanununun 135 nci maddesi ile bu ceza kararlarına karşı ilgiliye dava açma 
hakkı verilmiştir. 

Madde 37. — (Görevden çekilmeye davet) yeni kabul edilen bir disiplin cezası türü oldu
ğundan maddede bu cezanın ne şekilde uygulanacağı ve sonucu açıklığa kavuşturulmuştur. Mad
denin hazırlanışından Danıştay Kanununun 138 nci ve Yargıtay kanunu tasarısının 13 ncü mad
delerinden yararlanılmıştır. 

Madde 38. — Görevle ilgili suçlar hakkında bu madde esas itibarla 357 sayılı Askerî Hâkim
ler ve Askerî Savcılar Kanununun aynı konuya ilişkin 32 ve 33 ncü maddelerinin tekrarından 
ibarettir. Tasarının kod hüviyeti itibariyle dağınık hükümleri bir araya toplanmış ve yapılan 
ufak bir değişiklik ile soruşturma kurulunun Askerî Adalet Müfettişlerinin taşıdığı yetki ye
rine Askerî Savcıların yetkilerine haiz olduğu belirtilmiştir. Bu suretle soruşturma sonucuna 
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göre dosyanın Genel Kurul tarafından Yüce Divana gönderilmesi takdirinden ceza dâvası açıl
mış olacağından, kurulun yaptığı soruşturmanın Askerî Savcının fonksiyonu olduğu belli edil
mek istenmiştir. 

Madde 39. — Şahsî suçlar ile ilgili olan bu madde 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Sav
cılar Kanununun 34 ncü maddesine uygun şekilde hazırlanmış olup, soruşturmanın yapılış şekli, 
soruşturma sonunda verilecek kararların mahiyetleri dava açılmasına karar verilmesi halinde dava 
dosyasının verileceği dairenin belli edilmesi ve yapılacak diğer işlemler ile ilgili olarak maddeye 
açıklık verilmiştir. 

Madde 40. — Askerî Yargıtay üyelerinin yükselmeleri bakımından farklı bir statüye tabi olu
nacaklarına dair Anayasa ve diğer kanunlarda her hangi bir hüküm mevcucolmadığından ve bu 
konuda hizmet ile ilgili bir zorunluk da söz konusu bulunmadığından, Askerî Yargıtay Başkan, 
Başsavcı, İkinei Başkan ve daire başkanları ile üyelerinin rütbe, rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, 
kademe ilerlemesi ve sicil işlemlerinin 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununda 
gösterilen esaslara göre yapılacağı madde metninde gösterilmiştir. 

Madde 41. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanının ve daire başkanları ile 
üyelerinin kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâki durumları nedeniyle emekliye sevk edi
lecek veya Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilecek olanlar hakkında 357 sayılı Askerî Hâkimler ve 
Askerî Savcılar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı madde metninde gösterilmiştir. 

Anayasanın 134 ncü maddesinde yapılan son değişiklikle, Askerî Hâkimlerin yaş haddi, yük
selme ve emekliliklerinin kanunla belli edileceği kabul edilmiş ve yine Anayasanın 141 nci mad
desinde yapılan değişiklik ile; Askerî Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri ve üyeler 
hakkındaki disiplin ve Özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı yanında asker
lik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenleneceği öngörülmüş bulunduğundan tasarının 40 
ve 41 nci maddelerinin tanzimi bu esaslara göre yapılmıştır. 

Madde 43. — Bu madde 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 16 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının buraya aktarılmasından ibarettir. 

Madde 44. — Bu madde yeni olup, Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinei Başkanı, daire 
başkanları ve üyelerinin askerî protokol şartlarına tabi olacakları belirtilmiştir. 

Madde 45. — Bu madde 4 Aralık 1962 tarih ve 127 sayılı Askerî Yargıtaym kuruluşu hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılması ile ilgilidir. 

Geçici Madde 1. — Bu madde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 1488 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddelerinin 
son fıkrasına uygun şekilde hazırlanmış olup intikal hükmüdür. 

Geçici Madde 2. — Bu maddede Askerî Yargıtay İçtüzüğünün kanunun yürürlüğe girişinden 
itibaren 3 ay içinde yürürlüğe konacağı ve bu süre zarfında 127 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş 
olan iç çalışma esaslarının uygulanacağı açıklanmak, suretiyle iç çalışmalarının aksamaması sağ
lanmıştır. 

Madde 46. ve 47 — Bu maddeler yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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74 No. lu Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
74 No. lu Geçici Komisyonu 22 . 5 1972 

Esas No. : 1/613 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 3 . 5 . 1972 tarihli 55 nei Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan 74 
No. lu Geçici Komisyonumuz Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanun tasarısını bazı değişikliklerle 
kabul ederek Genel Kurula sevk etmiş olup ikinci iş olarak da Askerî Yargıtay hakkında kanun 
tasarısını ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere etmiştir. 

Gerekçede de arz ve izah edildiği gibi; 
20 . 9 . 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanun ile 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı Anayasanın 134 

ve 141 nci maddelerinde yapılan değişiklikle; 
1. Hâkimlik mesleği ile ilgili 134 ncü madde (Askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emek

lilikleri kanunla belli edilir.) hükmü getirilmiştir. 
2. Askerî Yargıtay ile ilgili 141 ci madde ile de (Askerî Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, yar

gılama usulleri ve üyeler hakkındaki disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâ
kimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenmesi) hüküm altına 
alınmıştır. 

Bu durum muvacehesinde, Askerî Yargıtaym kuruluş hakkındaki 127 sayılı Kanunun değiş
tirilmesi zorunlu bir hal almış ise de; yapılan değişiklikler kanunun sistematiğini tamamen 
değiştireceğinden, son değişiklikle Anayasanın 134 ve 141 nci maddelerinin gerekleri icabı yeni 
bir tasarı hazırlanması zorunlu olmuştur. 

Yukiaıridıa fcusıaca anız oMğtaiiz njeidlemılıeırllıe hıazarlanıp komisyonumuza tevdi buyurulan tasarının 
tümü prensibolarak kabul edildikten sonra maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37. 39, 40, 
41, 42, 44, 46, ve 47 nci maddeleri, tasarıdan tamamen çıkarılan 2 nei madde dolayısiyle, birer nu
mara küçültülerek Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici madde 1 ve geçici madde 2, Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teminat matlabı altındaki tasarının 2 nci maddesi; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcı, İkinci 

Başkanı, daire başkanları ve üyelerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yüksek mahkeme hâ
kimlerine tanıdığı teminat altında görev yapacaklarını açıklamış ise de Anayasanın 133, 134 ve 141 
nci maddelerinde gösterilen hâkimlik teminatı prensibini tekraren teyidetmesi bir haşiv olarak 
mütalâa edildiğinden Geçici Komisyonumuzca metinden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Başkanlık matlabı altındaki tasarının 4 ncü maddesindeki (vekillik) kelimesi aynı manada 
olmasına rağmen hukuk literatüründe «vekâlet» olarak geçtiğinden bu şekilde düzeltilmiş ve mad
de bu değişiklikle Geçici Komisyonumuzca 3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Başsavcılık matlabı altındaki tasarının 5 nci maddesindeki (vekillik) kelimesi 4 ncü maddede
ki değişikliğe mütenazır olarak «vekâlet» olarak düzeltilmiş ve madde bu şekliyle Geçici Komis
yonumuzca 4 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Yüksek Disiplin Kurulu matlabı altındaki tasarının 10 ncu maddesinin üçüncü fıkrasında (Ku
rul üyeleri hakkındaki Yüksek Disiplin Kurulu görevini, Millî Savunma Bakanınca atanacak şi
kâyet olunan kıdemli üç kişilik bir kurul yapar.) demektedir. Bu ise Anayasanın yüksek mahke-
melerdeki teminat usulüne aykırıdır. Geçici Komisyonumuzun Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
kanun tasarısının 18 nci maddesinde yaptığı değişikliğe paralel olarak yeni bir metin hazırlamış 
ve madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 
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Atanma şeklini gösteren tasarının 15 nci maddesinin son fıkrası, Anayasanın 134 ncü maddesi 
(hâkimler kanunda belirtilen görevlerinden ba^ka genel ve özel herhangi bir görev alamayacak
larını) âmirdir. Bu nedenle uhdesinde hâkimlik sıfatı bulunan bir şahsın aynı zamanda idarî or
ganlarda görev alması Anayasaya aykırı olacağı gibi hâkimlik gereklerine de uymayacaktır. Bu 
sebeplerle 15 nci maddenin son fıkrası madde metninden çıkarılmış ve bu şekliyle 14 ncü madde 
olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Başsavcı yardımcılarının atanmalarını gösteren tasarının 16 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
(ve atanma şartları diye başlayan ibaredeki (aranır.) kelimesinden sonra gelen (,) virgülün atıl
ması büyük (V) harfinin küçük (v) olarak düzeltilmesi yazı kuralına daha uygun olacağı düşün
cesiyle düzeltilmiş ve madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca 15 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Başsavcının görevlerini gösteren tasarının 19 ncu maddesinin beşinci fıkrası «Başsavcılığa 
bağlı kalem görevlilerini denetlemek veya denetletmek,»1 şeklinde düzeltilmiş ve bu değişiklikle 
18 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Daire başkanlarının görevleri matlabı altındaki tasarının 21 nci maddesinin 1 nci fıkrasında 
«Daire başkanları, dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini, işlerin 
çabuk ve iyi incelenip karara bağlanmasını (kararlar arasındaki tutarsızlıkların) önlenmesini sağ
lamak için gerekli göreceği tedbirleri almak ve dava dosyalarını bu esaslar uyarınca üyelere 
verme'k» olduğu zikredilmektedir. Her bir daire aynı konuda daha önce verdiği karardan daha 
sonra dönmek isterse içtihadı birleştirme yoluna gidecektir. Bu bakımdan metindeki (kararlar 
arasındaki tutarsızlıkların) ibaresi bir yanlış anlamayı önlemek, gerekçe ile sonuç birbirini tut
muyor anlamına alınması gerektiği için «kararlardaki tutarsızlıkların» şeklinde düzeltilmiş ve 
madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Üyelerin görevlerini gösteren tasarının 22 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki (gerekli şekilde 
ve zamanında) ibaresine lüzum olmadığı ve hattâ yanlış anlaşılmalara sebebiyet vereceği mülâ-
hazasıyle metinden çıkarılmış ve bu şekliyle madde Geçici Komisyonumuzca 21 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Askerî Yargıtay İçtüzüğünün neleri kapsayacağı ve nasıl yayımlanacağını gösteren tasarının 
27 nci maddesinin son cümlesi kanun tekniğine uygun olarak satırbaşı yapılmış ve bu şekliyle Ge
çici Komisyonumuzca 26 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

IV. Bölüm, disiplin işleri, Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği cezalar matlabı altındaki ta
sarının 35 nci maddesinin birinci fıkrası daha önce tasarının 10 ncu maddesi üzerinde yapılan de
ğişikliğe mütenazır olarak «Yüksek Disiplin Kurulu; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci 
başkanı, daire başkanları ve üyelerinin hâkimlik ve askerlik vekar ve onuruna dokunan, şahsî 
haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlarından dolayı haklarında di
siplin kovuşturması yapar.» Şeklinde düzeltilmiş ve madde bu değişiklikle Geçici Komisyonumuz
ca 34 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Soruşturma usulü ve itiraz matlabı altındaki tasarının 36 nci maddesinin birinci satırındaki bir 
tab'ı hatası olarak (tutumların) şeklinde basılan kelimenin «tutumları»1 şeklinde düzeltilmiş, 4 ncü 
fıkra daha önce 10 ncu madde üzerinde yapılan değişiklik nedeniyle madde metninden tamamen 
çıkarılmış, 5 nci fıkrada Danıştay Kanununun 135 nci maddesi ile bu ceza kararlarına karşı ilgi
liye dâva açma hakkı verileceği hususu derpiş edilmiştir. Fıkra açık değildir, tatbikatçılara ko
laylık getirmek için metne sarahat verilmiş ve Yüksek Disiplin Kurulu uyarma, kınama, ıgörev-
den çekilmeye davet Gazalarından birini verdiği takdirde ilgilinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde Genel Kurula itiraz edeceği ve Genel Kurulun kararlarının kesin olduğu hükme bağlanmış
tır. Esasen şjiımıdliye kadar olan tatbikat da Genel Kurulun lehe karar verdiğidir. Zira verilen ce
zaya ilgili itiraz etmediği takdirde kesinleşecek dolaynstiıyie ıbir halklkı müktesep olacaktı. Bu itibar
la müktesep 'hakkın ihlâli bahis konusu olamaz. Madde (bu maddelerle değiştirilerek Geçici Komis
yonumuzca 35 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Görevle ilgili suçları gösteren tasarının 38 nci 'maddesinin dördüncıü fıkrasında (yer olup olma
dığı) ibaresi fıkranın gayesine aykırı 'olduğu cihetle «yer ^olmadığına» şeklinde düzeltilmiş, altın
cı fıkrada ise takdim tehir yapılarak ifade kuralına uydurulmuş ve madde yapılan bu değişiklik
le Geçici Kotmisyonumuzca #7 nei ımadde olarak kabul edilmiştir. 

Ek ıgösıtengeleri gösteren tasarının 43 neü maddesinin ikinci satırında (ek göstergeler) ibaresin
den sonra 'gelen ( ) noktalama işaretleri kanun tekniğine uymadığından metinden çıkarılmış 
ve madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca 42 nci madde olarak kalbul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek've Anayasamızın Geçici 17 nci maddesine tevfikan 6 ay 
içinde çıkarılması »öngörülen kanunlardan olması nedeniyle, öncelik ve ivedilikle ve bütün işlere 
takdimen görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

(Başkan Sözcü Kaıtip 
Mıaıfdin Biiınıgöl Arftıaılya Aîitviin 

E. K. Aybar M. Bilgin H. Akçalıoğlu Söz hakikim ımıatıfuzıdur 
A. N. Budak 

Afyon K. Diyarbakır Elâzığ Gîirelsuın 
H. Hamamctoğlu S. Savcı M. Ayjttuğ H. İpek 

fımzıalda IMıuniaım'aidı 

(Manas Koaayîa 
Söz halkkılm ıınaihfıııjzdur >Söz halkikum ınnaıhfıuzdur 

Z. Kürşad 31. K. İmer 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî Yargıtay hakkımda kanun tasarısı 

I NCÎ BÖLÜM 

Kuruluş 

Askerî Yargıtay 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla görevlen
dirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

Teminat 

MADDE 2. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire başkanları ve üyele
ri görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yüksek Mahkeme hâkimlerine tanıdığı teminat 
altında yaparlar. 

(Kuruluş 

MADDE 3. — Askerî Yargıtay; Başkanlık, Başsavcılık ve dörit daire ile bu kanunda gösteri
len kurullar ve hizmet ünitelerinden teşekkül ©der. 

Askerî Yargıtayın kadroları Millî Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Başkanlık 

MADDE 4. — Askerî Yargıtayda bir Balkan ile bu kanunda belli edilen ve ayrıca başkan ta
rafından verilen görevleri yapmak ve yokluğunda kendisine vekillik ötmek üzere bir ikinci başkan 
bulunur. 

Başsavcılık 

MADDE 5. — Askerî Yargıtay Başsavcılığı; bir başsavcı, bir başsavcı başyardımcısı ile yeteri 
kadar başsavcı yardımcılarından kurulur. 

Başsavcının yokluğunda kendisine başsavcı başyardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli 
başsavcı yardımcısı vekillik eder. 

Daireler 

MADDE 6. — Her dairede bir başkan ve yedi üye bulunur. Daireler bir başkan ve dört üyenin 
katılması ile toplanarak karar ve hüküm verirler. 

Daire Başkanının bulunmadığı hallerde, o dairenin en kıdemli üyesi başkanlık görevini yapar. 

Daireler Kurulu 

MADDE 7. — Daireler Kurulu, Askerî Yargıtay Başkanının Başkanlığında, İkinci Başkan, Da
ire başkanları, kararına itiraz edilen veya direnilen daireden, bu kararın alınmasına katılmamış 
olanlardan bir ve diğer dairelerden ikişer üyenin katılması ile onüç kişiden kurulur. 

Balkanın kurula katılmaması halinde fkinci Başkan Kurula Başkanlık eder. Bu takdirde ka
rarına itiraz ©dilen veya direnilen daireden bir üye daha kurula katılır. 
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74 NO. LU GEÇİOl KOMİSYONUN DEĞÎŞTtRİŞt 

Askerî Yargıtay hakkında kanun tasarısı 

I NC1 BÖLÜM 
Kuruluş 

Askerî Yargıtay 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Tasarının 3 ncü maddesi 2 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Başkanlık 

MADDE 3. — Askerî Yargıtayda bir Başkan ile bu kanunda belli edilen ve ayrıca Başkan ta
rafından verilen görevleri yapmak ve yokluğunda kendisine vekâlet etmek üzere bir ikinci başkan 
bulunur. 

Başsavcılık 

MADDE 4. — Askerî Yargıtay Başsavcılığı; bir başsavcı, başsavcı başyardımcısı ile yeteri ka
dar başsavcı yardımcılarından kurulur. 

Başsavcının yokluğunda kendisine başsavcı başyardımcısı, onum da yokluğunda en kıdemli 
başsavcı yardımcısı vekâlet eder. 

Daireler 

MADDE 5. — Tasarının 6 nci maddesi 5 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Daireler Kurulu 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifli)) 

Genel Kurul 

MADDE 8. — Askerî Yargıtay Genel Kurulu; Başkan, Başsavcı, İkinci Başjkan, daire başkan
ları ve üyelerin tamamından kurulur. 

Genel kurul üye tam sayısının beşte dördü ile toplanır. 

Başkanlar Kurulu 

MADDE 9. — Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulu; Başkan, ikinci Başkan ve daire başkanların-
dan kurulur. 

Yükseli Disiplin Kurulu 

MADDE 10. — Askerî Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu; Başkanın başkanlığında, ikinci Baş
kan ve daire başkanlarının en kademlisinden burulur. 

Kurulun Başkan ve üyelerinin özürleri halinde, yerlerine en kıdemi daire başkanı kurula 
katılır. 

Kurul üyeleri hakkındaki Yüksek Disiplin Kurulu görievini, Millî Savunma Bakanınca atanacak 
şikâyet olunandan kıdemli üç kişilik bir kurul yapar. 

Kalemler 

MADDE 11. — Askerî Yargıtay Başsavcılığı ile her dairede birer kalem teşkilâtı kurulur. 
Her kalem teşkilâtında bir Başkâtip ile yeteri kadar büro memuru bulunur. 

İdari Hizmet Kuruluşları 

MADDE 12. — Askerî Yargıtay Başkanlığına bağlı bir genel sekreterlik ile daire ınjüdürlüğü 
ve bunlara bağlı diğer hizmet üniteleri bulunur. 

Bu hizmet ünitelerine verilecek personel, Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında gösterilir. 

Secim 

MADDE 13. — Askerî Yargıtay üyeleri, en az albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler 
arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç 
misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Boş üyelik birden fazla ise; Askerî Yargıtay Genel Kurulu, boş üyeliklerin üç misli olarak 
adayları tesbit eder. Boş üyelik adedince üyeleri Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından seçer. 

Atanma 

MADDE 14. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci başkanı ve daire başkanları Askerî 
Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 

Boşalan yerlere atanma en geç bir ay içinde yapılır. 

Atanma sekli 

MADDE 15. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci başkanı ve daire başkanları ile As
kerî Yargıtay üyeliğine seçilen askerî hâkimlerin atanmaları Genelkurmay Başkanının teklifi ve 
Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumtıur'başkanının onayına sunu
lur. Ve Resmî Gazete ile yayınlanır. 
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Genel Kurul 

MADDE 7. — Tasarının 8 nci maddesi 7 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Başkanlar Kurulu 
MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi 7 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen ka

bul edilmiştir. 

Yüksek Disiplin Kurulu 

MADDE 9. — Yüksek Disiplin Kurulu; Askerî Yargıtay Başkanı, başsavcısı, ikinci Başkanı ve 
daire başkanlarından kurulur. 

Kurulun yeter sayısı yedidir. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Kurula sevk edilenler ile bunlar
dan daJha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılmaması sonucu, 
kurul üye sayısı dörtten az olursa, konu Genel Kurulda incelenir. Genel Kurulun karan kesindir. 

Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

Kalemler 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İdari hizmet kuruluşları 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci maddesi 11 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Seçim 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Atanma 
MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 

Atanma şekli 

MADDE 14. — Askerî Yargıtay Başkanı, başsavcısı, ikinci başkanı ve daire başkanları ile As
kerî Yargıtay üyeliğine seçilen askerî hâkimlerin atanmaları Genelkurmay Başkanının teklifi ve 
Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının onayına sunu
lur ve Resmî Gazete ile yayınlanır. 
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Bunlar ancak muvafakatleri alınmak ve üyelik hukukundan feragat etmek gartı ile başka bir 
göreve atanabilirler. 

Başsavcının yardımcılarının atanmaları 

MADDE 16. — Başsavcı yardımcısı, albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimlerden Başsavcı 
tarafından gösterilecek üç aday arasından Millî Savunma Bakanınca usulüne göre atanır. 

Başsavcı yardımcılarının seçilmesinde de bu hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nitelik 
aranır. Ve genel atanma şartları da dikkate alınarak Başsavcı tarafından, boş yerlerin üç katı 
olarak gösterilen adaylar arasından Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu hükümlerine gö
re atanmaları yapılır. 

II. BÖLÜM 

Görevler ve işleyiş 

Genel görev ve yetkiler 

MADDE 17. — Askerî Yargıtayın genel görev ve yetkileri şunlardır: 
1. Askerî mahkemelerden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararları ıson yargı yerli ola

rak inceleyip karara bağlamak, 
2. Askerî yargıda kanun hükümlerinin ve hukuk kurallarının uygulanmasında birliği sağla

mak, gerektiğinde kurulları arasında beliren içtihat uyuşmazlıklarını birleştirmek. 
3. Askerî Yargıtay Başkanının, Başsavcısının, ikinci Başkanının, daire başkanlarının ve üye

lerinin askerî yargıya tabi şahsi suçlarına ilişkin ceza dâvalarına ve kamu dâvası ile birlikte bu 
suçlardan doğan istirdat ve tazminat dâvalarına ilk ve son yargı yeri olarak bakmak. 

Askerî Yargıtay Başkanının görevleri 

MADDE 18. — Başkanın görevleri şunlardır: 
1. Askerî Yargıtayı temsil etmek, 
2. Askerî Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği ted

birleri almak, dairelerin çalışma durumları hakkında gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istenmek, 
3. Askerî Yargıtay kurullarına başkanlık etmek, 
4. * Askerî Yargıtay üyeleri arsamdan genel sekreteri seçmek, 
5. Askerî Yargıtay başkanları, Başsavcısı ve üyelerinin lüzumunda Yüksek Disiplin Kuruluna 

şevkleri için gerekli işlemleri yapmak, 
6. Askerî Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya tetkik et

mek üzere Askerî Yargıtay üyelerini görevlendirmek, 
7. Askerî Yargıtay memur ve idari görevlerini denetlemek veya denetletmek, hizmetin gerek

lerine göre uygun göreceği yerlerde görevlendirmek, 
8. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen iş7ı?ri yapmak. 

Başsavcının görevleri 

MADDE 19. — Başsavcının görevleri şunlardır : 
1. Askerî Yargıtay Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Askerî Yargıtay Başsavcılığının genel yönetim işlerini yürütmek, 
3. İncelenen dâva dosyalarında soruşturma yapan veya iddia makamını temsil eden askerî 

savcılar ile yardımcılarına not vermek, 
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Başsavcı yardımcılarının atanmaları 
MADDE 15. — Başsavcı başyardımcısı, albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimlerden baş

savcı tarafından gösterilecek üç aday arasından Millî Savunma Bakanınca usulüne göre atanır. 
Başsavcı yardımcılarının seçilmesinde de bu 'hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nitelik ara

nır ve genel atanma şartlan da dikkate alınarak başsavcı tarafından, boş yerlerin üç katı olarak 
gösterilen adaylar arasından askerî hâkimler ve askerî savcılar kanunu hükümlerine göre atan-
malan yapılır. 

II NCİ BÖLÜM 
Görevler ve işleyiş 

Genel görev ve yetkiler 
MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 

Askerî Yargıtay Başkanının görevleri 
MADDE 17. — Tasarının 18 nci maddesi 17 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 

Başsavcının görevleri 
MADDE 18. — Başsavcının görevleri şunlardır : 
1. Askerî Yargıtay Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Askerî Yargıtay Başsavcılığının genel yönetim işlerini yürütmek, 
3. incelenen dava dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden askerî sav

cılar ile yardımcılarına not vermek, 
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4. Genel Kurul toplantılarına ve içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katlıp 
oyunu kullanmak, 

5. Başsavcılığın Başkâtibini ve büro memurlarını denetmek veya denetletmek, 
6. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri ya'pmak. 

Dairelerin görevleri 

MADDE 20. — Dairelerin görevleri şunlardır: 
1. Başkan tarafından daireye gönderilen dâva dosyalarını inceleyip karara bağlamak, 
2. İncelediği dâvaları hükme bağlıyan askerî hâkimler ve yardımcıları hakkında not vermek, 
3. Kanunun öngördüğü hallerde ilk derece mahkemesi olarak hüküm vermek. 

Daire ba§kanlarmm görevleri 

MADDE 21. — Daire başkanlarının görevleri şunlardır : 
1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini, işlerin çabuk ve 

iyi incelenip karara bağlanmasını, kanarları arasındaki tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak için 
gerekli göreceği tedbirleri almak ve dâva dosyalarını bu esaslar uyarınca üyelere vermek, 

2. Dâva dosyalarının tetkik ve görüşülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazmıya-
cağı kararların müsveddelerini yazacak üyeyi belli etmek, 

3. Daireye bağlı kalem görevlilerini denetlemek. 

Üyelerin görevleri 

MADDE 22. — Üyelerin görevleri şunlardır : 
1. Kendilerine verilen dâva dosyalarını gere îdi şekilde ve zamanında inceleyip, kurulda söz

cülüğünü yapmak, 
2. Bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oy vermek, 
3. 'Görevlendirildikleri hallerde kanar ve müsveddelerini yazmak. 

Daireler Kurulunun görevleri 

MADDE 23. — Daireler Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Askerî mahkemelerden verilen direnme kararları ile Askerî Yargıtay dairelerinden çıkan 

kararlara karşı Başsavcılıkça yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak, 
2. înceledeği dâvaları hükme bağlıyan askerî hâkim ve yardımcıları hakkında not vermek, 
3. İlk derece mahkemesi olarak Askerî Yargıtay dairelerince verilmiş bulunan kararların tem

yiz yolu ile incelenmesini yapmak. 

Genel Kurul görevleri 

MADDE 24. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
1. Askerî Yargıtayda boşalan üyelikler için yapılacak seçimin zamanını ve seçilecek üye sayı

sını tesbit etmek, 
2. Askerî Yargıtay üye adaylarını seçmek, 
3. Anayasa Mahkemesine, Askerî Yargıtaydan gösterilecek üye adaylarını özel kanununa gö

re seçmek, 
4. üye mevcudunun üçte birinin teklifi üzerine yetersizliğe karar vermek, 
5. Askerî Yargıtayın kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 149 ncu maddesine göre Anayasa Mahkemesinde ipffcal dâvası açılmasına karar ver
mek, 
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4. Genel Kurul toplantılarına ve içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp 
oyunu kullanmak, 

6. Başsavcılığa bağlı kalem görevlilerini demetlemek veya denetletmek, 
6. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Dairelerin görevleri 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Daire başkanlarının görevleri 

MADDE 20. — Daire başkanlarının görevleri şunlardır : 
1. (Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli foir çalışımanın gerçekleşmesini, işlerin çabuk ve 

iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlardaki tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak için gerek
li göreceği tedbirleri almak ve dâva dosyalarını bu esaslar uyarınca üyelere vermek, 

2. Dâva dosyalarının tetkik ve görüşülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazmaya
cağı kararların müsveddelerini yazacak üyeyi belli etmek, 

3. Daireye bağlı kalem görevlilerini denetlemek, 

Üyelerin görevleri 

MADDE 21. — Üyelerin görevleri şunlardır: 
1. Kendilerine verilen dâva dosyalarını inceleyip, kurulda sözcülüğünü yapmak, 
2. Bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oy vermek, 
3. Görevlendirildikleri hallerde karar ve müsveddelerini yazmak, 

Daireler Kurulunun görevleri 

MADDE 22. — Tasarının 23 noü maddesi 22 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurul görevleri 

MADDE 23. — Tasarının 24 ncü maddesi 23 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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6. Askerî Yargıtaym çalışma esasları ile ilgili içtüzüğü yapmak ve değiştirmek, 
7. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Başkanlar Kurulunun görevleri 

MADDE 25. — Başkanlar Kurulunun gförevleri şunlardır : 
1. Yeni seçilen üyelerin çalışacakları daireleri belli etmek ve zorunluluk halinde üyelerin dai

relerini değiştirmek, 
2. Askerî Yargıtay İçtüzüğünün uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıkları kesin olarak karara 

bağlamaJk, 
3. Bir dairede birikmiş işleri çıkarmaya veya dairenin toplanma ve kararı için yeter üye sayı

sını sağlamak gibi geçici sebeplerle bir üyenin dairesini iki ayı geçmemek üzere değiştirmek, 
4. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin askerî 

yargıya tabi şahsi suçlarından dolayı yargılanmalarına Askerî Yargıtaym hangi dairesinde bakı
lacağını belli etmek, 

5. Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Adlî ara verme işleri 

MADDE 26. — Barış zamanında gfenel adlî ara verme Askerî Yargıtayda da aynen uygulanır. 
Adlî ara verme süresince tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen 

diğer işlere bakılır. 
Bu dönemde nöbetçi kalacak daire veya daireler ile üyeler Genel Kurulca, Başsavcı yardımcı

ları ise Başsavcı tarafından tesbit edilir. 

Askerî Yargıtay İçtüzüğü 

MADDE 27. — Askerî Yargıtaym iç düzeni, çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak 
defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıtlar, Genel Sekreterlik ve diğer idarei hizmet üniteleri 
personelinin g*örev ve sorumlulukları bu kanun hükümleri dairesinde düzenlenecek bir içtüzükle 
belirtilir. Ve Resmî Gazetede yayınlanır. 

m. BöLtîM 
Yargılama usulü 

Genel hükümler 

MADDE 28. — Askerî Yargıtay daireleri ile diğer kurullarımda ve Başsavcılığında, bu kanun 
ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanımızda ve diğer kanunlarda belirtilen 
yargılama usulleri uygulanır. 

Toplantı ve toplantı yeterliği 

MADDE 29. — Askerî Yargıtay daireleri ile diğer kurulan loylamaiya kaitılaoaiklarıaı hepsinin 
hazır bulunması veya kanunla belli edilen çoğımluğun meydana gelmesi ile toplanırlar. 

Görülmeler giiızl olur, iseçiiml'er giizH oy ve aiçıik sayılm fflle yapılır. 

H •":>•;- • . : , ; : 
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Başkanlar Kurulunun görevleri 

MADDE 24. — Tasarının 25 nci maddesi 24 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kaibul edilmiştir. 

Adlî ara verme işleri 

MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 25 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Askerî Yargıtay İçtüzüğü 

MADDE 26. — Askerî Yargıtayın iç düzeni, çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak 
defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıtlar, Genel Sekreterlik ve diğer idarî hizmet üniteleri 
personelinin görev ve sorumlulukları bu kanun hükümleri dairesinde düzenlenecek bir içtüzük
le belirtilir. 

Bu içtüzük Resmî Gazetede yayınlanır. 

III NCÜ BÖLÜM 

Yargılama usulü 

Genel hükümler 

MADDE 27. — Tasarının 28 nci maddesi 27 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Toplantı ve toplantı yeterliği 

MADDE 28. — Tasarının 29 ncu maddesi 28 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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Kararlar için oy yeterliği 

MADDE 30. — Askerî Yargıtay daireleri âiteı diğıer kurullarda kararlar oy çokluğu üe verilir. 
Özel hükümler sakilidir. 

Askerî Yıargıtay Genel Kurulu ile Başkanlar Kurulunda ve Yüksek Disiplin Kurulumda oylarım 
esitıliğıi hailinde Başkanım, katıldığı tarafın oylan çoğunluk oyu sayılır. 

İçtihatları birleştirme kararları 

MADDE 31. — Askerî Yangıtayım bir dairesi hukukî ıbiır ımıeselede kendinin yerleşmiş bir iıçtiıa-
dmdam veya Daireler Kurulunun veya diğer bir dairemin yerleşimiş içtiihıadımıdan ayrılmak dısterse ve
ya Ibir daline jile Daireler Kurulunum kararları arasımda aykırılık bmlunurtsa bu konudaki içtihatlarım 
birleştirilmesi (temel Kurulun içtihatlan birleştirme toplantısında kanana'bağlanır. 

Daireler Kurulu, kemdisinin yerleşmiş bir içtihadımdan ayrılmak ister veya Daireler Kunulumum 
kararlan anasında bir aykırılılk bulumıunsa aynı şekilde işlem yapılır. 

İçtihatların birleştirilmesini istemek 

MADDE 32. — Askerî Yargıtay Başkanı doğrudan doğruya veya daire başkanları veya başsav
cısının gerekçeli ıbir yazı ille başvurması üzenine içHalhatlanm bMeştirdlmasimd Genel Kuruldan ister. 

Diğer nııerci ve kişlilenin gerekçeye dayanan yaaıh başvurmaları halinde Askerî Yargıtay Başkanı 
içtihatları ıbirleştıiırmıe yoluma gitoeniin gerekip gerekmeyeceğimin ftesibilti için bu isteği kapsayan 
dilekçe veya yazıyı İçtolbaltlan BMeşıtirmıe Kunuluma verir, içtihatları Birleştirme Kurulluaııda, bu 
şekildeki başvurmalarım görüşülebilmesi için rnıevcult üye sayısının salt çoğunluğu üe kanar venil-
ameısi gereklidir. 

ftçtilbatları bdrleşîtirmıe kanarlarımın değişItMlmreisi veya kaldmlmıası hakkımda da yukandaM hü
kümler uygulanır. 

İçtihatları birleştirme kararlarının etkisi 

MADDE 33. — İçtihatları birleştirme kararları benzer olaylarda Askerî Yargıltay Daireler Ku
rulu ile daireleri ve askerî mahkemeler ile disiplin maJhkemeMmi bağlan. 

Bu kararlar Resmî Gaızeltede yayınlanır. 

Oyların toplanması 

MADDE 34. — Askerî Yargıtay dairelerinde ve Daireler Kurulunda oylar evvelâ sözcü üyie ve 
bundan sonra en kıdemsiz üyeden başlanılmak üzere kıdem sırasına göne toplanın. İçtihatları Bir
leştirme Kurulunda ise oy en kıdemsiz üyeden başlanılmak suretiyle kıdem sırasına göne verilir. 

Başkam, her iki durumda da oyunu en sonra kullanır. 

IV. BÖLÜM 

DisİpUm işleri 

Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği cezalar 

MADDE 35. — Yüksek Disiplin Kurulu; Askerî Yargıtay Başsavcısı, (kendi üyelerinin dışındaki 
Başkan ve %elerdinin hâkimlik ve askenük veksar ve onuruna dokumam, şahsî haysiyet ve itibarımı 
(kman veya gıönev gereklerine uymuyam davranışlarımdan dolayı haklarımda disiplin kovuşturması 
yapan. 
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Kararlar için oy yeterliği 

MADDE 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 29 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İçtihatları birleştirme kararları 

MADDE 30. — Tasarının 31 nci maddesi 30 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İçtihatların birleştirilmesini istemek 

MADDE 31. — Tasannın 32 nci maddesi 31 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İçtihatları birleştirme kararlarının etkisi 

MADDE 32. — Tasarının 33 ncü maddesi 32 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Oyların toplanması 

MADDE 33. — Tasarının 34 ncü maddesi 33 .ıcü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

IV NCÜ KISIM 

Disiplin işleri 

Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği cezalar 

MADDE 34. — Yüksek Disiplin Kurulu; Askerî Yargıtay Başkanı, başsavcısı, ikinci başkanı, 
daire başkanları ve üyelerinin hâkimlik ve askerlik vekar ve onuruna dokunan, şahsî haysiyet ve 
itibarını kıran veya g'örev gereklerine uymayan davranışlarından dolayı haklarında disiplin ko
vuşturması yapar. 
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Disiplin kovuşturması sonuaıjda, eyleimin ağırlığına göre; 
a) Uyartına, 
(b) Kmaima, 
c) Oörelvfdeaı çjekillmeye ıdavet, 
işlemlednlden bdiriimi uygular. 
"Ylülklsletk Diisilpln Kurulu ürelerinin yukarda, yazılı eylemleri hakkında da, 10 ncu makidenim son 

£ faüsMilda gösterilen Kurul, 36 mcı maddedeki usule göre kovuşturma yapar ve yukardaM flşlemler-
ıdem ıbirM uygular. 

Soruşturma usulü ve itiraz 

MADDE 36. — YukardaiM maddede yazılı eylem ve tutumların her ne suretle olursa olsum ha
ber allan Ba§kan, konuyu Yüksek Dü&iplmn, Kuruluna sevk edier. 

Yüksek Dişildin Kurulu lüzum gömdüğü flakdlMe içiınden bir kişiyi siorusjturmıa yapmaikla görev-
lendirir. Görevlendirilen üye askerî savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine sahiptir. Bu üye, 
dlgüılinüm, ısavunımaJsMiı aldıktan sonra yaptığı soruşttiurma sonucunu bor raporla Kurul Başkanınla şu
nlar. 

Yüksiek Disiplin Kurulu ifllgili haMoaıida ya sorusjtmırmajnıaı genişletmesine veya kovu^tMimıaya 
yer olanladığıaıa veyta 35 inci ımadklede göisfcleırdlen cezalardan tarüinin uygulamimıalsına karar veıür. 

Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden biri hakkında İhbar ve şikâyetleri öğrenen Millî Savunma 
Bakamı, 10 mcıu maddenin slon fıkramadaki Kurulu görevlemldiırUr. iBu Kurul yukarda yazılı u!sule 
göre koıvuşjturmia yapiar ve karar yerir. 

ıBu cezalara karsı ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz edebi
lir. Genel Kurul, (kanarı lonaanaıdığı taJkdüaıdte kararı ya kaldırır veya ıdeğiştoMr. Veyahut soruşifeur-
manın genişletilmesi içlim, Yüksek Disiplin Kuruluna gönlderir. 

Genel Kurulun 'kararları (kesinidir. 

Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 

MADDE 37. — Görievdm çekilmeye clavet edilen ilgili, işlemim keisffinle^esiındem .itibaren izinli 
sayılır. Bir ay içimde emekliliğini istemediği veya İstila etmeîdiği taJkdiıfde glörevinlden ıçeMlmSş sa
yılarak hakkımida T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem yapılmak üzere du
rumu Millî Savumjmia Bakanlığıma büdMUr. 

Görevle ilgili suçlar 

MADDE 38. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire başkanları ve üyelerinin gö
revle aJligüli suçlarımı her ne suretle olursa olsun1 haber alan bakkam, il^iMter İMdkımlda sorutturma 
aıçiılm'aisımıa lüzum olup olmıalığına karar vermek üzere konuyu Genle! Kurulla intikal etttdutr. 

Askerî Yargıtay Başkanımın görevle ilgi! suçlarıma ait ihbar ve şikayetler MMlî Savunma Balka
nı taraf ıradan Geneli Kurula imtiitoal ettirilir. 

Genel Kurul önce sorutturma laçılmıasımia yer olup olmaldığMiım belli ddÜmiesı için bir veya üç (kül-
slityı; görevlendirir. Bu üye veya üyeler imjcelemelerina yaptıktan ısonraı kanaatlerini b l̂iirttimeköMln 
(durumu bir raporla Başkanlığa bildirirler. 

Bu rapor üzerinde Genel Kurulda yapılacak görüşmie sionunıda kovuşitmrmiayla yer olup oihnailığmıa 
karar verildiği fcakdliirlde, kararın bir örneği ilgiliye, bâr örmeğti de varsa şikâjyette bulumana tebliğ' 
olunmak üzene Başkanlığa sunulur. 

Bu karar kesinidir. 
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Disiplin kovuşturması sonunda, eylemin ağırlığına göre; 
a) Uyarma, 
b)1 Kınama, 
c) Görevden çekilmeye davet, 
İşlemlerinden birini uygular. 
Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yukarda yazılı eylemleri hakkında da, 9 ncu maddenin son 

fıkrasında gösterilen kurul, 35 nci maddedeki usule göre kovuşturma yapar ve yukardaki işlemler
den birini uygular. 

Soruşturma usulü ve itiraz 

MADDE 35. — Yukardaki maddede yazılı eylem ve tutumları her ne suretle olursa olsun ha
ber alan Başkan, konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna sevk eder. 

Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü takdirde içinden bir kişiyi soruşturma yapmakla görev
lendirir. . Görevlendirilen üye askerî savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine sahiptir. Bu üye, il
gilinin savunmasını aldıktan sonra yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla Kurul Başkanına su
nar. 

Yüksek Disiplin Kurulu ilgili hakkında ya soruşturmanın genişletilmesine veya kovuşturmaya 
yer olmadığına veya 34 ncü maddede gösterilen cezalardan birinin uygulanmasına karar verir. 

Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz edebi
lir. 

Genel Kurulun kararları kesindir. 

Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 

MADDE 36. — Tasarının 37 nci maddesi 36 ııcı madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Görevle ilgili suçlar 
MADDE 37. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, ikinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin 

görevle ilgili suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan Başkan, ilgililer hakkında soruştur
ma açılmasına lüzum olup olmadığına karar vermek üzere konuyu Genel Kurula intikal ettirir. 

Askerî Yargıtay Başkanının görevle ilgili suçlarına ait ihbar ve şikâyetler Millî Savunma Ba
kanı tarafından Genel Kurula İntikal ettirilir. 

Genel Kurul önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için bir veya üç 
kişiyi görevlendirir. Bu üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra kanaatlerini belirtmeksi-
zin durumu bir raporla Başkanlığa bildirirler. 

Bu rapor üzerinde Genel Kurulda yapılacak görüşme sonunda kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verildiği takdirde, kararın bir örneği ilgiliye, bir örneği de varsa şikâyette bulunana tebliğ 
olunmak üzere Başkanlığa sunulur. 

Bu karar kesindir. 
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iSoruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gıenefklü soraşturmayı, Askerî Mahkemeler Kuru
luş ve YargıHama Usulü Kmıımunıa göre yapmak üıaeıne gizi oyla üç üye görevlendirilir. Bu (kurul
la, üyelerden en kıdemlisi başkanlık öder. Kurul, Askerî savcıların somşltamıa yeıtkisime saMp-
tJir. 

Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşlturmıa ısıonucunu bir raporla teslbilt ederek Genel Kurul Baş
kanına arz etder. 

Genel Kurul ısooı soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma dosyası Askerî 
Yargıtay Başkanlığı tarafından Yüce Divana sunulmak üzere Cumhurijyelt Başsavcılığıma göndedir. 

İmaasız, iadreisisiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikâyetler ı'işleımıe konulmaz. 

Şahsi suçlar 

MADDE 39. — Askerî Yargıtay Başsavcısı, ikimcd Başkanı, Daire başkanları ve üyelerinıim As
kerî yargıya tabi şahsıi suçlarının her ne suretle olursa olsun haber alam balkan, konuyu Genıel 
Kurula isıtıikal ettirir. 

Askerî Yargıtay Biaşkanımım Askerî Yargıya taJM şahsi suçlarıma adlt ihbar ve şikâyetler Milî 
Savunma Bakanı tarafımdan Genıel Kurula imtlikal ©iJM)ir. 

ıSoru§ıturmanın yapılalbilmesi için Geme! Kurul gizi oyla kendi arasımjdan üç kişilik bir kurul se
çer. 

Krula üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. 
Kurul askerî savcıların soruşturma yetkiısiime sıaMiptlir. 
Bu Kurul, yapılan ihbar ve şikâyeti kovuşturmaya değer görmez veya yapılan sonışturnrayı ka

mu dâvasman açıilnıiaısını haklı göstermeye yeterli uulmaz ise kovuşturmaya yer olmadığına ve ka
nuni şartların mievcudolmıası halinde soruşltunmanıın geçici olarak tatiline karar verir. 

Bu kararlar kesindir. 
Kuruüioa dâva açılmasınla karar verildiği takdirde bu karar ve soruşturma dosyası başkanlıkça 

Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilir. 
Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dâva dosyasını Askerî Yargıtay Başkanlar Kuru

lunum, bedii edeceği Askerî Yargıtay Dairesine verir. 
!Bu daireye ve temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan veya hü

kümde bulunan üyeler katılamaz. 
Bu hallerde dair© veya Daireler Kurulu toplanamıazsa noksan üyteler diğer daörelerdein tamam-

Danır. 
IHülkmü veren daire, Daireler Kurulu karlarıma karşı direnebüldr. Direnime üzerine Daireler Kuru

lunca yeniden verilecek karara uyulması zorunludur. 
Askerî Yargıtay Başsavcısı hakkunıdaM yargılamada Başsavcılık görevi 5 nci maddede belli ddi-

len kanuni vekil tarafımdan yapılır. 
Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikimıcl Başkamı, daiitre başkanları ve üyelerimin genıel yar

gıya tâbi şahsi suçlarımın kovuşturulmıasımda Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başısıavcı-
sınıın şahsi suçlarınım kovuşturulmasıma ilişkim hükümler uygulanır. 
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Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu
lü Kanununa göre gerekli soruşturmayı yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. Bu kuru
la, üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. Kurul, askerî savcıların soruşturma yetkisine sahiptir. 

Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tespit ederek Genel Kurul Başka
nına arz eder. 

Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma dosyası Askerî 
Yargıtay Başkanlığı tarafından Yüce Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönde-
riln*. 

imzasız, adressiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. 

Şahsi suçlar 

MADDE 38. — Tasarının 39 ncu maddesi 38nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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V. BÖLÜM 

özlük işleri 

Yüksel/m e 

MADDE 40. — Askerî Yargıtay Başkan, Başsavcı, ikinci Başkan ve Daire başkanları ile üye
lerinin rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi ve sicil işlemleri 357 sayılı Askerî Hâkim
ler Kanununda gösterilen esaslara göre yapılır. 

Emeklilik 

MADDE 41. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları ile 
üyelerinin kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsdzlik ve ahlâki durumları nedeniyle 'emekliye sevk edi
lecek veya Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilecek olanlar hakkında 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Yaş haddi 

MADDE 42. — Askerî Yargıtay Başkan, Başsavcı, ikinci Başkan ve daire başkanları ile 
üyelerinin yaş hadleri 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda gösterildiği gibidir. 

Ek gösterge 

MADDE 43. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve 
üyelerine Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısının aldıkları ek göstergeler, 
aylıkları ile birlikte verilir. 

Protokoldeki yer 

MADDE 44. — Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve 
üyeleri askerî protokol şartlarına tabi olurlar. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 45. — 4 Aralık 1962 tarih ve 127 sayılı Askerî Yargıtayın kuruluşu hakkındaki Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

VI. BÖLÜM 

Geçici hükümler ve yürürlük 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Askerî Yargıtayda Başkan, Baş
savcı, ikinci Başkan ve Daire Başkanı olarak görevli bulunanlar üye sayılarak rütbe ve kıdem 
sırasına göre yeniden atanmaları bir ay içinde tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna göre yapılması gerekli Askerî Yargıtay içtüzüğü, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konur. 

Bu içtüzük yürürlüğe girinceye kadar 127 sayılı Kanuna göre düzenlemiş bulunan iç çalışma 
esaslarının uygulanmasına devam olunur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Özlük işleri 

Yükselme 

MADDE 39. — Tasarının 40 nci maddesi 39 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Emeklilik 

MADDE 40. — Tasarının 41 nci maddesi 40 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Yaş haddi 

MADDE 41. — Tasarının 42 nci maddesi 41 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Ek gösterge 

MADDE 42. — Tasarının 43 ncü maddesi 42 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Protokoldaki yer 

MADDE 43. — Tasarının 44 ncü maddesi 43 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 44. — Tasannm 45 nci maddesi 44 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

VI NCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler ve yürürlük 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasannm Geçici 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Yürürlük 

MADDE 46. — Bu ikanun yayımı tarihinde yiirürlüg'e girer. 

Yürütme 

MADDE 47. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
14 . 2 . 1972 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
N. Erim D. Kitaplı A. t. Göğüs 1. Karaöz 

Devlet Bakam Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
/. Öztrak 8. Bilge F. Melen F. Kubat 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Müılâı Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakamı 
8. Bilge S. N. Ergin 1. Arar M. Öztekin 

Ticaret Bakam Sa. ve So. Yar. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakam 
N. Talû C. Ayhan H. Özalp M. O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tekno. Bakam En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Danışman A. B. Uzuner M. Erez N. Devres 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Balkanı 
E. Y. Akçal 8. Bingöl N. Sönmez 8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karahüçük 
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Yürürlük 

MADDE 45. — Tasarının 46 ncı maddesi 45 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürütme 

ıMADDE 48. — Tasarının 47 nci maddesi 46 ncı madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 
kaibul edilmiştir. 

» ® < < 
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