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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 ar

kadaşının : TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetlerine 
göz yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddia
sıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında. 
(Hl/43), 

Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 16 ar
kadaşının; Milli Eğitimimizi Anayasa ve Atatürk il
kelleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur hakkında. (lıl/44), 

Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 arkadaşı
nın; nükleer enerji santrallarının kurulmasını engel
ledikleri iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka
nı Deniz Baykal ile Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 
Coşkun haklarında. (111/45), 

'Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar'kadaşı-
nın; Türkiye Elektrik Kurumuna yaptığı partizan 
atamalarla enerji, üretiminin azalmasına neden oldu
ğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Baykal hakkında. (11/46) ve 

Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 9 ar
kadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun ya
salara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun hakkında. 
(11/47) birer Gensoru açılmasına ilişkin önergeleri 
okundu; Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alın

maması hususundaki görüşmelerin 11 .2 .1979 Pa
zar günkü Birleşimde yapılması kabul edildi. 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkada
şının; Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerinden ötü
rü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği iddia
sıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/30), ^yapılan 
görüşmelerden sonra reddolundu. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka
daşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununda Değişiklik Yapılmaisına ilişkin Ka
nun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Saıbri Tığlı' 
nın, aynı Kanuna ek kanun teklifinin (2/686, 2/215) 
(S. Sayısı : 282) görüşülmesine devam olunarak, 5, 
6, 7 ve 8 nci maddeleri kaibul edildi. 

9 Şubat 1979 Cuma günü' saat 15.0O'te toplanıl
mak üzere Birleşime (9 Şüb'at 1979) saat 05.50'de 
son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Adana 

Memduh Ekşi İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Denizli Rize 
Mustafa Gazalcı Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

No. : 41 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — İstanbul Milletvekili Zeki Turgut Eroğlu' 

nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başlbakanlık tezkeresi. (3/532) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/533) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından 'kurulu Karma Komisyona) 

3. — Zongulda Milletvekili Avni Güsoy'un, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/534) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

4. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba

kanlık tezkeresi. (3/535) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/536) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

Değişik 43 ncü Maddesinin (a) ve (b) Bentlerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kastamonu 
Milletvekili Sabri Tığlı'nın ve Yozlgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun aynı konudaki ka
nun teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu. (1/252, 
2/21, 2/680) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 9.2.1979) 
(GÜNDEME) 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza

evlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

2. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, arpa 
naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

3. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Keçi
ören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, or
manlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

5. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
gara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Neme-

gon adlı ilacın satışına ilişkin Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/441) 

2. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya - İstan'bul uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/442) 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda hazır bulunan sayın 
üyelerin yoklamaya katılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 

3. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Elma
lı Orman İşletme Müdürüne ilişkin Orman Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/443) 

4. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya - Elmalı ilçesi köylerine elektrik verilmesinde 
ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Taibii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/444) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1978 yılında tedavüle çıkarılan para miktarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/445) 

6. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu iş sözleşmeleriyle işçilere tanınan haklara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/446) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, ETKO isimli yasa dışı örgüte ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/447) 

8. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Devlet Planlama Teşkilatında görevli üç elemana iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/448) 

9. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, çeşitli 
belediye hizmetlerinde çalışan personele ve yapılan 
yardımlara ilişkin Yerel Yönetim Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/449) 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonu
cunda Genel Kurul salonunda yeterli çoğunluğun 
bulunamadığını saptadık. Saat 16.3û'da toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanına Saati : 15.36 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Ço)an (Kütahya), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Memdııh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Halil Karaatlı (Bursa) 

> * • • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

BOKLAMA III. — ^ 

BAŞKAN — Ad okuyarak yoklama yapacağız, 
Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin «bu
rada» diyerek yoklamaya katılmalarını rica ediyo
rum. Adana ilinden başlıyoruz efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, görüşmeler için yeterli ço

ğunluğumuz var, Genel Kurul salonunda 228 sayın 
üye var. (CHP sıralarından alkışlar) 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz yerimden çalışmalarımızla ilgili bir 
şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başka
nım, ^biliyorsunuz ki, her gece sabahlara kadar çalı
şarak bir yasa meydana getirmeye çalışıyoruz. Para
sızlıktan sıkıntı çeken belediyelerimize bir miktar 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 
1. — CHP Grubunun, 9, 10, 11 ve 12.2. 1979 

günleri saat 15.00 - 19.00 arasında gündemdeki Gen
soru önergelerinin görüşülmesi, saat 20.00 - 05.00 ara
sında da Genel Kurulca kararlaştırılan kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine dair önerisi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz değerli arka
daşlarım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri 
Sayın Uysal ve Öymen'in, «Danışma Kurulunun 
5 .2 .1979 ve 8 .2 .1979 tarihli toplantılarında bir 
Danışma Kurulu önerisi hazırlamak için oybirliği 
sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin 
içtüzüğün 19 ncu maddesine göre işleme konulması
nı rica ederiz. Saygılarımızla.» diye bir önergesi var, 
okutuyorum efendim : 

kaynak yaratıp, şehirleri yaşanır hale getirmek için 
uğraşıyoruz. Bir madde 4 - 5 saatte çıkıyor. Bu ka
dar dikkatle çıkan maddeler olduğu halde, 8 Şubat 
tarihinde Hürriyet Gazetesi «Şehirler yaşanmaz hale 
geliyor» başlığı altında «belediye sınırları içinde 
3 000 liraya hayvan satan 3 750 lira vergi ödeyecek» 
denilmektedir. 

BAŞKAN — Bu açıklığa kavuştu Sayın Tuna, 
teşekkür ederim. 

Dün Sayın Maliye Bakanının konuşmasıyla bu 
açıklığa kavuştu, teşekkür ederim. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Hürriyet Gaze
tesinin bu şekilde yanlış bir kamuoyu oluşturmasını 
kınıyorum efendim. 

BAŞiKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Hürriyet Gazetesinin 

kâğıdını kesmek lazım, böyle yalan yanlış şeyler yaz
dığı için. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 5 . 2 . 1979 ve 8 . 2 . 1979 

tarihli toplantılarında bir Danışma Kurulu Önerisi 
hazırlamak için oy birliği sağlanamadığından Gru
bumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 ncu 
maddesine göre işleme konmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
CHP Grubu Başkanvekilleri 

Hayrettin Uysal Altan Öymen 
CHP Grubu Önerisi : 
Genel Kurulun 6 .2 .1979 tarihli 44 ncü Birleşi

minde, Grubumuz önerisi üzerine, kanun tasarı ve 
•tekliflerinin görüşülmesi için çalışma günü olarak 
kararlaştırılan, 9 . 2 . 1979 Cuma, 1 0 . 2 . 1979 Cumar
tesi, 11 . 2 . 1979 Pazar, 12 . 2 . 1979 Pazartesi gün
lerinde de, yeniden verilen çok sayıdaki Gensoru 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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önergelerine görüşme olanağı sağlamak amacıyla 
geçen günlerde olduğu gibi, saat 15..00'ten bir son
raki gün saat 05.00'e kadar sürecek çalışma süresi
nin; saat 15.00 - 19.00 arasında gündemdeki Gen
soru önergelerinin görüşülmesi; saat 20.00 ile 05.00 

arasında da Genel Kurulca kararlaştırılan kanun ta
san ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aldığınız karar uyarınca bu süre içerisinde Gen
soru önergeleri görüşülecektir değerli arkadaşlarım. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 

. uyarınca hır Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/32) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmına 
geçiyoruz. 

Gündemimizin özel gündem kısmının 1 nci sıra
sında yer alan 11/32 esas numaralı, Bursa Miletve-
kili Sayın Özer Yılmaz ve 9 arkadaşının; Türk Pa
rasının değerini ayarlama (Devalüasyon) kararlarını 
zamanından önce açıklayarak bazı kimselere haksız 
kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye Bakanı Sayın 
Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelere başlı
yoruz. 

Önergeyi okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, belli yollardan işbaşına gelen Hü

kümet, (TL.)'nin değerini (1 Dolar = 19,25 TL.)'den 
(1 Dolar = 25 TL.)'na düşürerek, 1 Mart 1978 ta
rihinde, Türk Lirasının, çeşitli yabancı paralara kar
şı j % 30 - 38 arasında değişen bir oranda, devalüe 
etme kararı almıştır. 

Devalüasyonun kendisinden bekleneni verebilme
si, bu kararın zamanının, şeklinin ve oranının isa
betli seçilmesinin yanı sıra, tespit olunan yeni kurun, 
uzunca bir süre, paranın gerçek değerine eş bir dü-

(1) 11/32 esas numaralı Gensoru önergesinin tam 
metni, 1.2. 1979 tarihli 43 ncü Birleşim tutanağına 
eklidir. 

zeyde kalmasını temin edecek tedbirlerle birlikte ele 
alınmasına bağlıdır. Aksı takdirde, devalüasyon ülke 
ekonomisini fevkalade tahrip etmekten öte bir an
lam ifade etmez. Nitekim, Ecevlt Hükümetince 1978 
mali yılının ilk gününde yapılmış bulunan para ope
rasyonu da son derece başarısız olmuştur. 

Fiyatlar genel seviyesi, Cumhuriyet tarihimizde 
görülmemiş boyutlara çıkmış, ihracatımız (Sayın De
mire] Hükümetinden devreden tarım ürünleri hariç) 
artırılamamış, iş döviz girdileri geçen yılın altında 
kalmış, turizm gelirlerinde bir gelişme kaydedileme-
miş'tir. Esasen, devalüasyon kararını takip eden 2 - 3 
ay gibi kısa bir sürede devalüasyon nispetine ulaşan 
fiyat artışları, bu fevkalade önemli kararı etkisiz ha
le sokmuş bulunmaktadır. Resmi kurdan değeri 25 
TL. olan dolar, bugün, serbest piyasada 40 TL. üze
rinden işlem görür hale gelmiştir. 

Ülke ekonomisini tahrip eden bu devalüasyonun 
en belirgin örneği, âdeta aşırı ve haksız kazançları 
teşvik ve tahrik öder bir biçimde duyrula duyrula, 
çok önceden haber vererek yapılmış olmasıdır. Türk 
parasının değerini düşüren bu kararın ilanı, kamu
oyunda süpriz olarak karşılanmamış aksine beklenen 
hatta târihi dahi bilinen bir karar olarak karşılan
mıştır. 

Böyle fevkalade önemli bir kararın alınacağının, 
Hükümetçe önceden sezdi rilmesi ekonomi tarihimiz
de ilk defa görülen vahim bir tutumdur. 

Hükümetin göreve başladığı günden itibaren, eko
nomiden sorumlu kişiler beyan ve davranışları ile 
önemli oranda, bir para operasyonuna gidileceği ha
vasını kamuoyunda yaratmışlardır. 

Nitekim, bir dizi ekonomik tedbirlerin bir paket 
halinde hazırlandığı en yetkili ağızlardan, basında ve 
TRT'de de yer almıştır. Bu cümleden olarak, Şdbat 
1978 ayı içinde, Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Mevzuatı ile ilgili bazı kararlar alınmıştır. Bu ka
rarların bir bölümü, 1 . 3 . 1978 tarihinde yürürlüğe 
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gireceği halde, 15 gün önceden 1 6 . 2 . 1978 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Bu kararların neşri ile birlikte Türk Lirasının de
ğerinin önemli ölçüde düşürüleceğine dair haberler 
'de yoğunlaşmıştır. 

Öyle ki, devalüasyonun yapılacağı tarih dahi 
bazı günlük gazetelerde yer alıyordu. Genellikle de
valüasyonla birlikte ya da onu takip eden ilk günler
de alınması gereken bazı Türk Parası Kıymetini Ko
ruma mevzuatı ile ilgili kararların, yürürlük tarihin
den 15 gün önce yayınlanmış olması, gene Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma mevzuatına giren bir ta
sarruf olan devalüasyonun, yapılacağının Hükümet
çe 15 gün önceden kesin olarak, bir bakıma duyurul
ması oluyordu. 

'Hükümet, önceden aldığı bazı kararlar ve yapılan 
ıbeyanlarla, bunu bizatihi doğrulayan bir tutum ve 
davranış içine 'girmiştir. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, 1 Mart 1978 gü
nü, Hükümetçe yapılan devalüasyon çok önceden ha
ber verilerek, duyrula duyrula yapılmış bulunmakta
dır. Altın fiyatları, 2 ay içinde 135 liradan 190 liraya 
çıkmıştır. 

Bu durum, mal stokçuluğuna ve karaborsayı teş
vik ve tahrik ederek bazı kişilerin haksız ve aşın 
derecede kazanç elde etmesine neden olmuştur. 

Muhalefette iken, gerçek olmayan birtakım hak
sız ve aşırı kazanç iddiasını dilinden düşürmeyen 
(CHP)'si, böylece istifçiliği, karaborsayı ve haksız 
kazanç kapılarını ardına kadar açmış oluyordu. 

Devalüasyon, görülmemiş şekilde âdeta haber ver
me' mecburiyetinde imiş gibi bir zihniyetle yapılmış 
olmasına rağmen, istifçilik ve haksız kazançları ön
leyecek gerekli tedbirleri de zamanında alınmamıştır. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca, devalüasyonun yapıl
ması ve bununla ilgili olarak alınması gerekli tedbir
lerden birinci derecede sorumlu bulunan Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Gensoru açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Bursa Artvin 
Özer Yılmaz Hasan Ekinci 

İzmir Afyonkaraıhisar 
Zeki Efeoğlu Ali İhsan Ulubahşi 

Kocaeli Zonguldak 
İbrahim Topuz Koksal Toptan 

ıMan'isa Gümüşhane 
Sümer Oral Mehmet Çatalbaş 

Hatay Manisa 
Ali Yılmaz Yahya Uslu 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Gensoru Öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda gö
rüşmelerde Anayasada belirtilen süreye göre önerge 
sahibi sayın arkadaşımız 10 dakika, siyasi parti grup
ları adına ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 
da İçtüzüğümüzün 61 noi maddesi uyarınca 20'şer 
'dakika olarak ve sıraya göre söz verilecektir. 

Önerge sahibi sayın arkadaşımızdan kim konuşa
cak efendim? 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Ben konuşmak isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar, şahsım ve Adalet Partisi Grubu adı
na hepinizi sevgi, saygıyla selamlarım. 

Türk parası değerini ayarlama kararının, devalü
asyonun zamanından evvel açıklanarak bazı kimse
lere haksız kazanç sağlandığı iddiasının ağırlığına 
müdrik olarak huzurunuzda ,söz almış bulunuyorum. 

İktidar sıralarını işgal eden arkadaşların şunu iyi 
bilmelerini arzu ederim ki, söylediğim her sözü 
ispat etmeden bu - mukaddes kürsüden inmeyeceğim. 
Öyle tahmin ve temenni ederim ki, Cumhuriyet Halk 
Partisinin sayın milletvekilleri delillere dayanarak 
yapacağım bu konuşmayı parti bağnazlığının üzerin
de, vicdanlarında değerlendirsinler. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kürsüsü 32 sene evvel de böyle bir iddia ile sar
sılmıştı. Tarih tekerrürden mi ibaret, yoksa Cumhu
riyet Halk Partisinin değişmeyen kötü talihi mi gene 
böyle bir suale kendisini muhatap kılıyor? İzahatı
mızın sonunda varacağımız yargı tarihe intikal ede
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, Donem VIII, günlerden 
21 Kasım 1947 Cuma, 9 ncu Birleşim. Günlerdir ef
kârı umumiyeyi dalgalandıran, gazetelerde baş kö
şeyi işgal eden bir konu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bir sözlü soru olarak getirilmiş, Demokrat Parti 
Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Veziroğlu'nun 
7 Eylül devalüasyon kararlarının yayınından önce if
şa suretiyle haksız kazanç temin edilmiş bulunduğuna 
dair, Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp'e 
yönelttiği soruyu okuyorum : 

«Yüksek Başkanlığa, 
7 Eylül kararlarının vaktinden evvel bazı tüccara 

ifşası suretiyle haksız kazanç iktisap etmelerine zemin 
hazırladığı yolundaki söylentilerin umumi efkâra arzı 
için aşağıdaki yazılı soruların Ticaret Bakanlığınca 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 
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1. 7 Eylül kararlarının neşrinden önce, bu karar- ı 
ların ifşa edilmesi dolayısıyla bazı tüccarların ve ez- | 
cümle bunlardan birisinin eski Ticaret Bakanı Atıf I 
İnan delaletiyle Ziraat Bankasından dahi yardım gö- I 
rerek beş on gün içinde topladığı üzümlerle büyük I 
faydalar temin ettiği ve gene bunların arasında hü- I 
kümet tarafından tevzie tabi malların dağıtılmasının I 
sermayesinin % 60'ının eski Ticaret Bakanı Atıf I 
İnan'a ait olduğu idd a olunan Esnaf ve Ahali Ban- I 
kasının % 5 komisyon yatırıldığı . . p> I 

Konuyu Aydın M İlet vekili Sayın Emin Bilgin de 1 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubuna getirmiş, I 
fakat Cumhuriyet Halk Partisi Grubu büyük bir bağ- I 
nazlıkla eski Ticaret Bakanının cevaplarının kurulca I 
(aynen okuyorum) «Derin bir inancın ifadesi olan I 
tezahürle karşılandığın^» gazetelere intikal ettirmiş. I 
Ticaret Bakanı Atıf İnan ne demiş? Bu yok; ama I 
bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin vic- I 
dam rahatsızdır. Nitekim sözlü soru 24 . 11 . 1947'de I 
Gensoru haline getirilince cesaretli sesler yükseliyor. I 
Birinci ve İkinci İsmet İnönü Koalisyon Hükümetle- I 
rinde Adalet ve İçişleri Bakanlığı yapan ve o tarih- I 
lerde Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili I 
olan Sahir Kurutluoğlu şöyle sesleniyordu Türkiye I 
Büyük Millet Meclisine; «Burada bir savcı tahkikatı I 
veya sorgu hâkimliği tahkikatı cephesinden bir mu- I 
kayese yapmanın imkânsız olduğunu söylemeye lü- I 
zum olmamakla beraber, işin bir defa da bu noktadan B 
incelemeye değer olduğu kanaatindeyiz. Bir maka- I 
ma yapılan bir ihbar veyahut bir şahıs hakkında I 
ileri sürülen herhangi bir vakıanın mesnetsiz, delilsiz I 
veya hüccetsiz olduğundan bahisle o işi çengele asa- I 
mayız. Kaldı ki, Ticaret Bakanının vaki suali ancak I 
sahibiyle Bakan arasında bir muhabereden ibaret I 
kalmış ve Bakanın cevabı ilk cümlelerinde bunun bir I 
tahkik mevzuu olmadığı ile söze girişmiş bulundu- I 
ğuna göre, bir arkadaşın delilsiz, hüccetsiz ve mesnet- I 
siz nasıl ki şeref ve haysiyetiyle oynanmazsa, aynı I 
şekilde delilsiz, hüccetsiz ye mesnetsiz müdafaası da I 
yapılamaz. Çünkü o, arkadaşın şeref ve haysiyetinin I 
garantisi değildir. Şurasını da arz edeyim ki, reyle- I 
nize iktiran ettiği zaman leh ve aleyhte burada oy I 
verecek arkadaşların oyları lehte neticelense, kendi- I 
sinin ibra edilmiş olduğu kanaatini vermeyecektir, I 
çünkü bu işlerin bir dosyası, bir müstenidatı mevcut I 
değildir. Bunun tahkiki de o arkadaşın aleyhine bir I 
delil teşkil etmez. Bunun tahkiki ise arkadaşımızın I 
haysiyetine dokunacak bir vakıa teşkil etmez. Bunu I 
arz ile bir vazife bilirimi» diyordu Sayın Kurutlu- I 
oğlu. I 
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Muhterem arkadaşlarım, neticede tam 41 Cumhu
riyet Halk Partisi milletvekili Atıf İnan hakkında 
Gensoru açılmasını istemiştir, fakat 162 Cumhuriyet 
Halk Partili milletvekili ise - bazea değiştirilerek. 
söylenilen meşhur mülkiye tekerlemesi gibi - evvela 
parti sonra millet demiştir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Yılmaz. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkanım, 

biliyorsunuz Grup adına da konuşuyordum, belgemi 
zatialinize tevdi etmiştim. 

BAŞKAN — Ondan haberim yoktu, affedersiniz. 
Buyurun. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bu yara kanayıp 
gitmiştir muhterem arkadaşlar amme vicdanlarında 
bugüne kadar. 

Muhterem arkadaşlarım, 23 . 2 . 1978'de Ticaret 
Bakanlığı bütçesi münasebetiyle Adalet Partisi Grubu 
adına yaptığım konuşmada, iktisadi darboğaza girme
mizin sebeplerini 7 noktada topladıktan sonra, Hükü
metin takip edeceği politikaların neler olabileceğini 
izah etmiş ve devalüasyon söylentilerine istinaden 
şunları arzı beyan etmiştim : 

Bir memleketin parasının dış değerinin düşürül
mesi olan devalüasyona gelince çok düşünmeliyiz. 
Devalüasyonun muvaffak olabilmesi için : 

1. Bizim ithal mallarına olan talep elastikiyeti
miz, 

2. İthal mallarının arz elastikiyeti, 
3. Yabancıların bizim ihraç mallarımıza olan 

talep elastikiyeti, 
4. Bizim mallarımızın arz elastikiyetinin Eden 

büyük olması lazımdır. 

1976'da 5 milyar 128 milyon dolarlık ithalatın 
bünyesinin % 4,7'si inşaat malzemesi, % 38,9'u ma
kine ve teçhizat, % 3,1 'i tüketim maddeleri, 
%53,3,ünü de hammaddeler teşkil etmektedir. Yatı
rımlardan mı vazgeçeceksiniz? Yoksa, sadece % 3 
nüfus artışını karşılayacak bir yatırımla mı iktifa ede
ceksiniz? Yoksa, mevcut yatırımları düşük kapasite 
ile çalıştırmak için hammadde ithalatından mı vaz
geçeceksiniz? Bunların hiç birine tevessül etmeyecek -
seniz, ithal mallarının değerini yükseltmek ne işinize 
yarayacaktır? Zirai mahsûllerin arz elastikiyeti ne
dir? Ekilmemiş topraklarımız kalmış mıdır? «Deva
lüasyondan şiddetle kaçınmanızı tavsiye ederim^» di
ye Grubumun görüşü olarak Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlara belirtmiştim. Ama, ne yazık ki Cum
huriyet Halk Partisi, bütün bunlara rağmen, evvel
den belli ederek devalüasyona gitmiştir. 
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Gazetelere göz atacak olursak, devalüasyonun 
ayak izlerini görmemiz mümkün olacaktır. 

15 . 2 . 1978 tarihli Milliyet Gazetesi : «Türk 
parasının gerçek değerine kavuşturulması için önlem
ler 1 Mart'ta açıklanacak.|» Daha devalüasyon yok. 

17 . 2 . 1978 Hürriyet : «Devalüasyon ve zam
lar geliyor.» 

15 . 2 . 1978 Günaydın : «Devalüasyon oranının 
c/o 20 olması bekleniyor^» 

21 . 2 . 1978 Tercüman : «Bu hafta kur ayar
lanması bekleniyor.» 

23 . 2 . 1978 Tercüman : «Paramızın, en az 
% 30 devalüasyonu bekleniyor. 1 Dolar, 25 Türk 
Lirası olacağı ifade ediliyor.|» 

24 . 2 . 1978 Hürriyet : «İş adamları; devalü
asyon konuşulmaz, yapılır, diyor. Lira, 5 paralık ha
le geldi. Para borsası başını aldı gidiyor.;» 

24 . 2 . 1978 Günaydın : «Devalüasyon söylen
tileri, piyasayı altüst ediyor. Uzmanlar, % 15 deva
lüasyon önerdi ̂> 

24 . 2 . 1978 Tercüman : «Türk Lirasının kıy
meti, Mark ve Frank karşısında düşürülüyor. IMF'nin 
istediği bütün tedbirler alındı̂ » 

25 . 2 . 1978 Günaydın : «Sayın Maliye Baka-
nı'nın beyanatı : Devalüasyon vardır desem de inan
mayın, yoktur desem dê > (AP sıralarından gülmeler) 
Zatiâlinizin söylediği beyefendi, gazetelerden alıyo
rum. 

tşte, gazetelerdeki haberler. Perşembenin geleceği 
Çarşambadan belli olmuştur. 

Menfaat ile bağlantısına gelince, muhterem arka
daşlar, şöyledir : 

Hepinizin bildiği gibi, devalüasyon nispetleri gizli 
tutulmalı ve bir anda açıklanmalıdır. Halbuki, deva
lüasyonun Türkiye'de ne nispette yapılacağı âdeta 
bütün dünyaca bilinmekteydi. Nitekim, Cumhuriyet 
Halk Partisi, transfer ettiği 11 milletvekilinin desteği 
ile güvenoyu aldıkları tarihte, İstanbul, Londra, Brük
sel, Franfurt, Zürih, Paris borsalarında 1 Dolar (lüt
fen dikkat buyurun) 25 Türk Lirası; 1 DM, 12 Türk 
Lirası; 1 Paund 42 Türk Lirası olarak muamele gör
meye başlamıştır. 

Şimdi, başında da belirttiğimiz gibi isnatlarımız, 
lafı güzaftan ibaret değildir. İlimler matematiğe 
yaklaştığı müddetçe ilim olma haysiyetini kazanır. 
Siyaset, birçoğunun, iddia ettiği gibi bir sanat değil
dir ve matematik verilere dayanarak görüşlerini izah 
eden ve ,bu görüşleri aylar sonra aynen çıkan siyaset 
adamları Türkiye'de er geç muvaffak olacaktır. Bu 

bakımdan vereceğimiz rakamları, elinizde hesap ma
kinesi varsa hepiniz oturup yapın. Söylediklerimiz 

doğrudur. Şimdi hakikatin en acı tarafına geliyoruz; 
ithalatın maksimum noktaya vardığı ay 12 senelik 
trent'e nazaran aralıktır. 1977 Aralik ayında Kasım 
ayına nazaran artış % 65,32'dir. Halbuki 12 yıllık 
trent'te bu iki ay arasında artış onbinde bir ile 
% 46,26 arasında seyretmiştir. 11 milletvekilinin, he
pinizin bildiği gibi, hepinizin öğrendiği gibi Adalet 
Partisinden ayrıldığı ay da aralıktır. Sanayici ve ta
cirin Cumhuriyet Halk Partisini desteklediği ay da 
aralıktır. Ne tesadüf değil mi arkadaşlar? İthalat 
1977'de 1.976'ya nazaran % 13 artafken, programa 
göre c/0 99,9 artarken, ihracat yukarıda zikredilen 
yıllar arasında % 10,6 eksilmiş ve programa nazaran 
% 71,1 oranında gerçekleşmiştir. Yıl içinde gazetele
re göz atacak olursak, transfer gecikmelerinden do
layı bazı sanayi kollarında kapanmalar meydana ge
lirken, bazılarında ise istihsali ,c/c 50 azaltacağını oku
manız mümkün olacaktır. 1977 dış ticaret programına 
kıyasla 1977 ithalatı yukarıda zikrettiğimiz gibi % 99,9 
gerçekleşmiştir. Anlaşılacağı gibi devalüasyondan ha
berdar olan sanayici ve tacir kredili ithalatla program 
hedefine çok yaklaşmıştır. Yani ucuza mal getirip 
pahalıya satma imkânını temin etmiştir. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — İnsanca, 
hakça bir düzen. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bu rakamları mül
kiyeli dostum.ve arkadaşım Sayın Ticaret Bakanının 
herkese verdiği gibi, açık kalplilikle ifade edeyim, ver
miş olduğu listeden çıkardım. Eğer - yanlış olacağını 
tahmin .etmiyorum - bir yanlışlık varsa kabahat Cum
huriyet Halk Partisinin Ticaret Bakanı Sayın Teoman 
Köprülüler'indir. Ama, bunun yanlış olmadığı bizim 
devre ait kayıtlardan da tespit edilmiştir. 

İhracatta ise, Ocak ayında bir yıl evvelki Aralık 
ayına nazaran bir düşüş görülmüştür. Mezkûr aylar 
arasında azalma 9 yıllık trent'te % 19,79 olarak ta
hakkuk ederken, 1978 Ocak ayında 1977 Aralık ayına 
nazaran ihracattaki düşüş % 32,07'dir ki, trent'e kı
yasla % 12,28 fazladır. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖRÜLÜLER 
(Ankara) ;— Yıl sonunu söyle Özer Bey. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, görüleceği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi de
valüasyon kendisine destek olan sanayici ve tüccara 
resmen ifşa etmiştir. Tüccar devalüasyondan evvel 
bulmuş buluşturmuş eski kurlar üzerinden ithalat yap
mıştır. İşte rakamları. İhracat yap; elde hazır mahsul 
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var, ürün var, elinde sanayi ürünü var; fakat yapma
mıştır. Bunları l senenin birbiriyle olan mukayesesi 
değil, 9 sene gibi geniş bir trertt'in içerisinde verme
miz de anlam taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar, temin edilen men
faatin resmi kayıtlara nazaran ifadesidir. Hiç kimse 
çıkıp bu rakamları yalanlayamaz. Eğer bu rakamları, 
1976 sonu ve 1977 rakamlarını Sayın Ticaret Baka
nına da sorarsanız aynen benim gibi ifade edecektir. 
Cumhuriyet Halk Partisiyle birliştiğimiz güzel bir 
nokta. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sanayici ve tacirin 
desteğini sağlayarak iktidar olduğunu bilmeyen Türk 
vatandaşı artık kalmamıştır. 6 Haziran 1977 sonrası 
gazetelerden pafta pafta bunları çıkarmak mümkün
dür. 1 Mart 1978 tarihli Günaydın Gazetesi ise, Cum
huriyet Halk Partisinin sanayici ve tacirle olan ilişki
sini aynen şöyle ifade ediyor; (Manşeti değiştirmeden 
Heyeti Celilenize sunuyorum, tarihini lütfen kayde
din, 1 Mart 1978) : Vergi adaleti sağlanacak denilme
sine rağmen Maliye Bakanı soruşturmaya karşı çıktı. 
Hesap uzmanlarının vergi kaçıranları yakalamak için 
başlattıkları operasyon üzerine Bakanın, «Nereden 
çıktı bu denetim» dediği öğrenildi. 

Tekzibe rastlayamadık. 
ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — TIR mev-

zuundan mı bahsediyorsunuz, TIR'lar kaybolmuş da. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Keşke rastlasay-
dık ve keşke bu kelimeleri burada, huzurunuzda ifade 
etmeseydin. 

Biz Adalet Partisi olarak hiçbir zaman Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerinin bu kadar fahiş yaptığı 
bir hatadan sevinç duymayız muhterem arkadaşlar. 
Bu memleket hepimizin ve bu geminin içinde hepimiz 
varız; fakat üzüntüyle ifade edeyim ki, sarf etmiş ol
duğunuz gayretlerle ve bilhassa aranıza sonradan gir
miş 11 arkadaştan bazı bakanların sarf etmiş olduğu 
gayretlerle bu gemi su almaya başlamıştır. Bunlar 
hakkındaki iddialarımızı da, sizin getirmiş olduğunuz 
halka zulüm şekli de mütalaa ettiğimiz vergi yasala
rını engellemek için değil, Türk efkârı umumiyesine 
ve vicdanlarınıza hitap etmek için bunları da gensoru 
olarak huzurunuza getireceğiz. 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Şu TIR 
mevzuuna girsen bari.. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar bu vermiş olduğumuz Gensorunun eksik bir 
tarafı vardır, o da işlenen bu suçun hesabının sadece 
Maliye Bakanından sorulmasıdır. Suçlu, her ne paha

sına olursa olsun iktidara gelmek isteyen Sayın Bü
lent Ecevit'tir. Maliye Bakanı Sayın Müezzinoğlu, 
Demokrat Parti ve Adalet Parti zamanında Maliyede 
yüksek görevler almış bir kimsedir. Bu sebeple Sayın 
Korutürk, Sayın Ecevit'in köşke götürdüğü Bakanlar 
Kurulu listesinde Maliye Bakanı namzedi olan Sayın 
Besim Üstünel'i çizerek yerine Sayın Müezzinoğlu'nu 
yazmıştır. Sayın Korutürk, elbet ki Boğaz Köprüsüne 
«gayri iktisadi» diyen... 

OSMAN ORHAN ÇANERt (Çanakkale) — Sana 
ne bunlardan? 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Bunları nereden 
biliyorsun? 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bizzat Besim Üs-
tünel'den duydum, çağırırsınız, inkâr eder, yalan derse 
yalancı odur. 

Sayın Korutürk, elbetteki Boğaz Köprüsünü gay
ri iktisadi bulan ekonomi profesörünü bu görevde bı
rakamazdı, kendisini takdirle karşılıyoruz, ama şimdi 
düşünüyorum muhterem arkadaşlar, bütün bu iyi ni
yetlere rağmen ve formasyonunu Adalet Partisi ve 
Demokrat Parti zamanında hakkıyla aldığına inandı
ğım Sayın Müezzinoğlu, lüzum olmadığı halde, Sa
yın Ecevit'e uyarak devalüasyona hem de bu tarzda 
nasıl razı olmuştur? 

Evet muhterem arkadaşlarım, iddia ağırdır. Vere
ceğiniz oyların çokluğu bu meselede Sayın Maliye 
Bakanını ve dolayısıyla Sayın Başbakanı sizin tabi
rinizle a'klamayacaktır. Ve bu sebeple sizin milletve
killiğinizi ve bakanlığınızı, yapmış olan Sayın Sahir 
Kurutluoğlu'nun bu husustaki görüşlerini okudum, 
belki bize daima" ters düşüyorsunuz, kendi kendinize 
ters düşmeyeceğiniz ümidini muhafaza etmek tema
yülünde olduğum için bunu okudum. Ama oylarınızla 
şimdi kendinize ters düşüp düşmediğinizi ve Cumhu
riyet Halk Partisi içinde 1947'de olduğu gibi vicdanı 
titreyen 41 milletvekilinin olup olmadığını tespit ede
ceğiz, sayısı ne kadardır? 

Muhterem arkadaşlar, vaktim 57 saniye kaldı. Ge
lin Gensoruya müspet oy veriniz. Mesele enine boyu
na görüşülsün ve 32 sene sonra yine bu kürsüye bir 
milletvekili çıkarak 1978'de işlemiş olduğunuz yarayı 
deşmesin. Gerçi «Hafızayı beşer nisyan ile maluldür» 
ama bunu söyleyenler hata ediyorlar, 32 sene sonra 
Atıf Jnan'ın bağlantısı burada dile getiriliyor, Atıf 
İman büyük bir bağnazlıkla hareket eden 62 millet
vekili sayesinde kurtulmuştur, eğer günahı varsa Al
lah affetsin. Müteveffa hakkında kötü konuşmak bize 
yakışmaz. Biz burada bir hakikatin anlaşılması için 
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bu Gensoruyu getirdik. Bu Gensoru bütün Gensoru
larımızda olduğu gibi Hükümeti denetlemek, doğru 
yolu göstermektir. Bunun arkasında hiçbir düşünce
miz yoktur. Ve bu tarihi kürsüden Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşların bu meselede Gensorunun açılıp, 
enine boyuna görüşülmesi için müspet oy vereceği 
ümidi içerisinde ve inşallah bu ümit sizin ümidinize 
dönmesin, milletin ümidine dönmesin. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım. 
Sayın Başkan, 1 dakika geçirdiğim için de zatıâli-

nizin engin müsamahasını bir kere daha tescil etmek 
isterim. (AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Me

tin Tüzün, buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA METİN TÜZÜN (istan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bir Gensoru açılması hususunda, gerek Gensoru 
sahibi değerli arkadaşımın kendi Gensorusunu açıkla
yan konuşmasında, gerekse konuşmasını tamamlayan 
Adalet Partisi Grubu adına yaptığı konuşmada hem 
'bir Gensorunun açılmasının nedenleri ortaya konul
mak istendi, aynı zamanda yargısı da verildi. 

Dendi ki burada; «Bu Gensoru için eğer oylar Sa
yın Bakanın lehine tecelli ederse, Gensoru açılmasına 
gerek görülmezse Bakan aklanmış olmayacaktır.» ve 
bununla ilgili geçmiş dönemlerden de, zabıtlardan ör
nekler verdi. 

Yani, burada biraz sonra bu tartışmalar, görüş
meler bittikten sonra bu oylamalar yapılacak, bu oy
lamaların sonunda eğer Sayın Müezzinoğlu hakkın
da Gensoru açılmasına gerek görmezse Yüce Parla
mento, Müezzinoğlu aklanmış olmayacaktır. Kimin 
yargısı ile? Sayın Özer Yılmaz'ın yargısı ile. Yani 
Parlamentonun oyları aklamaya yetmeyecektir ama, 
Özer Yılmaz arkadaşımızın ve onunla beraber imza 
atan değerli arkadaşlarımızın yargısı Müezzinoğlu'nu 
karalamaya yetmeyecektir. Böyle bir yargı ile... • 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Kimseyi karalamayı 
düşünmeyiz. 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Karalama lafını 
geri alabilirim. Ama, aklanmış olmayacaktır. Hangi 
renkse o renkte kalacaktır, ne denmiş ise onunla be
raber kalacaktır diyebilir miyim? • 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sahir Kurutluoğlu 
söylemiş, sizin ağzınızdan. ••*-

METİN TÜZÜN (Devamla) — Konuşmanın ba
şında ortaya konan bu ölçü, konuşmanın sonunda da 
belirlendi ve vicdan sahibi Cumhuriyet Halk Partili-
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lerin oylarına seslenildi. Bu oylar, eğer Gensoru açıl
masının tersine, açılmaması yönünde tecelli ederse, 
vicdan sahibi parlamenterlerin vicdanları da tereddü
de, dalgalanmaya sevkedildi. Bu konuda benim söy
leyeceğim pek bir şey yok. Nihayet bu bir Genso
ru açılması konusundaki arkadaşlarımızın ve bir grup 
adına yapılan konuşmanın çizgisidir, tandansıdır say
gıdeğer bir grubun - grup adına yapıldığına göre bir 
Gensoru konusundaki kabul edilmesi gereken resmi 
görüşleridir. Bunu tarih değerlendirecektir, Bu konu
da bizim söyleyeceğimiz pek bir şey yok. 

Bu Gensorunun açılması nedenleri ortaya konu
lurken, ortaya atılan iddialar, doğrusu bu Gensoru
nun açılmasını gerektiren nedenlerden çok uzaktı. Ör
neğin; Sayın Maliye Bakanının, Sayın Başkanımın 
listesinde isminin olmadığı, Çankaya'dan Maliye Ba
kanı olarak atandığı; Sayın Besim Üstünel'in köp
rüye karşı çıkma olayları; ithalat ihracat artış oran
larının 11'lerin Adalet Partisinden ayrıldığı tarihle 
ilişkisi; tüccarların tarihlere göre ithalat seyrinin bu 
Gensoru ile ilintisi ortaya konulmak istendi; vergi 
kanunlarıyla ilgili bazı şeyler söylendi; Sayın Müez-
zinoğlu'nun kendi siyasi partilerinin zamanında kamu 
görevi yaptığını ve o terbiyeden esinlenmiş olması 
gerektiği ortaya konuldu ve ben bunları bir Gensoru
nun, özellikle bir devalüasyonun erken açıklandığı 
konusundaki bir Gensorunun nedenleri arasında ara
dım, bulamadım. 

Bir gazetede bir devlet yetkilisi, bir Hükümet 
üyesi şu kadar saat süren bir toplantıdan, önemli 
ekonomik kararlardan, devalüasyon olup olmadığı 
sorusuna, Bakan; 50 defa söyledim, söyleyecek bir 
şeyim yok, dediyse bu devalüasyonun erken ifşa edil
diği anlamına gelir mi? Bir gazetede, «para değeri 
düşürülüyor, Başbakan Cumhurbaşkanının da onayı
nı aldı, işte "Cumartesi günü tespit ediliyor» gibi bir 
haber çıkarsa bununla, devalüasyonun erken açıklan
dığı, tüccarların haksız kazanç sağlamalarını temin 
için açıklandı yargısına varılabilir mi? Eğer böyle bir 
yargıya varılırsa, söylediğim yazıları Milliyet Gaze
tesinin 9 Ağustos 1970 tarihli nüshasından aktarıyo
rum : 

«Başbakan, Bakanlar Kurulunun 5,5 saat süren 
toplantısındaki önemli ekonomik kararların devalüas
yon olup olmayacağı sualini dün şöyle cevaplandır
mıştır : 50 defa sordunuz, 50 defa söyledim, yeni 
söyleyecek bir şeyim yok.»« Okuduğum paragraf Mil
liyet Gazetesinin 9 Ağustos 1970 tarihli nüshasın
dan alınmıştır. 
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Anılarınızı yenilemek isterim, ertesi günü, yani 
10 Ağustos 1970 tarihinde % 66,6 oranında bir de
valüasyon yapmıştır Sayın Demirel Hükümeti, 

Ege Ekspres Gazetesinin 7 Ağustos 1970 tarihli 
nühsasından; 1 nci sahife, 8 nci sütun, büyük harf
lerle : «Para değeri düşürülüyor, Başbakan Cumhur
başkanının onayını da aldı, devalüasyon oranı Cu
martesi günü tespit ediliyor. (Ankara özel)» 

Aynı gazete yine, 8 Ağustos 1970 tarihinde aynı 
nitelikte bir haber; «Devalüasyon oranının % 60 
civarında olması muhtemel. Dün akşam toplanan 
Bakanlar Kurulunda liranın değerinin düşürülmesi 
konusunun etraflıca müzakere edildiği bildiriliyor.» 

Aynı gazetenin 9 Ağustos 1970'den sonra, yani 
bir gün sonra 10 Ağustosda «% 66,6 oranında de
valüasyon yapıldı, Türk parasının değerini düşüren 
kararname Sunay'ın onayına sunuldu. Dün 300 çe
şit ihraç malına yüksek oranda vergi iadesinin ta
nınması da devalüasyonun bir gereği olarak kabul 
ediliyor. (Ankara özel)» «Devalüasyon oranı % 66,6» 
ve diğer gazeteler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, jurnalci olarak 1970 
iktidarının Maliye Bakanını göstermeye kendimde 
hak. göremiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin bir 
milletvekili olarak, o devrin Adalet Partili Maliye 
Bakanını bu haberler çıktı diye tüccara haksız ka
zanç sağladı ithamını yapmak için kendimde hak gö
remiyorum. Jurnalci olarak bu hakkı kendimde gö
remediğim gibi, ya bu Maliye Bakanını jurnalci gö
receksiniz, ya gazetecileri jurnalci göreceksiniz. Han
gisini jurnalci göreceksiniz? 

Eğer bu haberler çıktı diye Maliye Bakanının 
jurnalci göreceksiniz, aynı mantıkla 1970'in Maliye 
Bakanını da jurnalci görmemiz lazım. Yok eğer onu 
görmeyecekseniz, bu devre bu haberlerden dolayı bir 
suçlu arıyorsanız, aynı mantıkla Maliye Bakanını 
suçlayamazsınız. 

Bir başka açıdan, 1 Mart 1978'de Türk parasının 
değeri değiştirildi, para devalüe edildi. Aralık ayı ile 
1 Mart tarihi arasında Türkiye'nin ithalatıyla ihra
catı arasındaki rakamları, eğer siz bu devalüasyonu 
tüccara erken haber verildi tarzında yorumlarsanız, 
bakınız ben size bir şey söyleyeyim: 

1977 sonu Türkiye'nin eğer ithalatı 7 milyar do
lar, Türkiye'nin ihracatı hâlâ daha 1 700 000 000 do
larsa, siz 1950'den bu yana hergün tüccara haksız ka
zanç sağlıyorsunuz demektir, eğer bu mantıkla yürür
sek. 

Bu mantıkla nasıl yürürsünüz? Hergün yaptığınız 
iş, eğer o mantıkla yürürseniz, hergün yaptığınız iş 
tüccara ithalatçıya haksız kazanç sağladı demekten 
başka bir şey değildir. Bu bilançonun sonu budur, 
eğer sizin söylediğiniz mantıkla konuya yaklaşırsak. 

Sonra değerli arkadaşlarım, siyaset yapılırken kar
şılıklı iddialar ortaya atılabilir. Hatta karşıt partiyi 
kamuoyunda, kişiliğine dokunmadan, onun onurunu 
zedelemeden bir miktar silkelemek de olasılık için
dedir. Ama tüccara haksız kazanç sağlamak için bir 
Maliye Bakanının, Maliye Bakanlığını ve bütün eko
nomik üniteleri bir hastanenin reanimasyon servisine 
gitmek mecburiyetinde olan bir Maliye Bakanına, 
tüccarıa 2 ay 'içıiınldıe haıkjsıız kazanç sağlalmiaık suçunu 
nasıl yükleyebilirsiniz. Hangi tüccara hangi dövizi 
tahsis edebildi Maliye Bakanı 5 Ocakla 1 Mart 1978 
tarihi arasında? Maliye Bakanı dövizi nereden bul
du da ithalatçıya dövizi tahsis etti de bu ithalatı yap-
tırabildi; hangi Merkez Bankası yönetimiyle bunu 
yaptırabildi? 

Değerli arkadaşlarım, ne döviz bıraktınız ki Ma
liye Bakanı 2 ay içinde o tüccarlara haksız kazanç 
sağlamak için onlara tahsis yaptırabildi? 500 milyon 
dolar1 civarımıda d!öiviiz bıraktığınızı söylüyorsunuz, 
doğru değil bunlar değerli arkadaşlarım, doğru değil. 

Hangi tüccara haksız kazanç sağlamışız? Nere-
deymiş döviz de Maliye Bakanı bu 2 ay içinde tahsi-

I sini yapmış da tüccar ithalatını yapmış?. 
I (Eğer itütacar itihalaıtını yaıptmıiş, teğier tüccar 'jıühalaitunı 

bu devre içinde yapabilmişse, ithalat rakamları or-
I tada; «sanayi girdilerinin az olduğundan imalatın, 

1977 yılı içinde haç için tahsis ettiğiniz dövizi bi
le, 1 milyon dolarlık dövizi bile, Merkez Bankası 
Kanununa aykırı olarak, 17 sayılı Kararnameye ay
kırı olarak Yapı Kredi Bankasından üzerindeki fiyat
la, yani dövizin satış kuruyla Merkez Bankasından 
satın aldınız ve hacca tahsis ettiniz. Hacca döviz tah
sis edilmesi meselesini tartışmıyorum. Ama ekono
miyi hangi noktada bıraktınız ki devalüasyonun ya
pılıp yapılmaması bir tarafa, Maliye Bakanı hazır 
dövizleri tüccara haksız kazanç sağlamak için tahsis 
edebilsin. 

Döviz neredeydi? 150 milyon dolar, bir hafta son
ra ödeyeceğim, bir ay sonra ödeyeceğim diye petrol 
kredisi için temin ettiğiniz, Avrupa'nın bankerlerin
den aldığınız petrol kredisini ödeyemediniz. Siz de 
ödeyemediniz. Onun 1978 yılında faturası bizim kar
şımıza geldi. Nasıl geldi biliyor musunuz? 2 milyar 
Türk lirası kur farkı ve faiz olarak. 
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üretimin düşük okluğundan» bahsediyorsunuz ki 
doğrudur, katılıyorum bu eleştiriye. E ne oldu bu 
sanayi mallan girdileri? 

Değerli arkadaşlarım, onun için bunu böyle bir 
manıtığa oifcuıltımjanrn imik ânını ıgörieımijyîonuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Gensoruyu, bugünlerde 
böyle üstüste vergi kanunlarını engellemek için veri
len gensoruların içinde görmek gibi bir duruma 
kendimi itebilirdim. Ama gayet açık söyleyeyim, az 
tanıdığım, ama bu Parlamentoda tanımak şerefine 
nail olduğum ve üslubunu çok takdir, ettiğim Sayın 
Özer Yılmaz'ın, bir bakanın haksız kazanç sağlamak 
için Devleti bu kadar ucuza kullanabileceği yargısını 
ne niyetiyle ne üslubuyla bağdaştıramadım. Hele 
bunların gerekçelerini ortaya koyarken anlattığı şey
lerin, konunun önemiyle ilintisini bulamadım ve ba
ğışlasınlar (eğer tabirim kabaysa, lütfen sözümü o 
espri içinde değil başka kelime bulamadığım için söy
lemiş olayım), bu Gensoru ciddiyetten uzaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak böyle 
bir Gensoruya, açılması konusunda olumlu oy vere
meyeceğimizi arz ederim. Eğer ciddi kanıtlarınız var
sa getiriniz. Örneğin TIR'lardan, siz bahsetmediniz 
ama bazı arkadaşlarım oturduğu yerlerden bahsetti
ler; buraya geldi, ciddi bir ihbar kabul ettik, hepi
miz sizden evvel oy verdik. Böyle bir ciddi düşünce
niz varsa getiriniz burada tartışalım. Biz de oy veri
riz. Oturduğumuz yerden TIR'lar TIR'lar diye ba-
ğırmayalım. Kimin ne hesabı varsa burada görsün. 
Oturduğu yerden herkes bir şeyler söyleyebilir. Her
kesin sesi hamamda güzel çıkar. Ama ortaya mesele
leri getirdiğimiz zaman; hiç savunmuyorum, TIR'la-
n falan da savunmuyorum, eğer varsa bir şey geti
riniz. Getirdiniz, biz de oy verdik, sonuç burada tar
tışılacaktır. Ama o tartışmanın sonuna da saygılı ol
mak durumundayız. O oylar insanı aklar. Eğer o oy
lar insanı aklamazsa, Meclis zabıtlarında aklanmış 
başka oylar vardır. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Saym Ali 

Gürbüz, buyurunuz efendim. 
MHP GRUBU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 

— Sayın Başkan, muhterem üyeler; Milliyetçi Hare
ket Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Meclise say
gılar sunarım. 

Arlkaıdıaişımızın önerıgösıi, içimde yıaşaımış bulıurudu. 
ğumuz günler itibariyle çok haklı ve yerindedir. 
Hatta bu hususta geç de kalınmıştır. Bunu kanun-
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lan engellemek, onların çıkmasını önlemek amacına 
matuf değil, ülkenin şartlarını göz önünde bulundu
rarak verdiklerine biz şahsen eminiz. Baştan oyları
mızın müspet olacağını ifade etmekle sözlerime baş-, 
Iıyorum. 

Sayın Ecevit, hükümet olarak, 1978 yılının ilk ay
larında şimdiki Sayın Maliye Bakanınızın çok acele
ci, gayet tedbirsiz davranması, son söyleyeceği sözü 
ilk söylemesi yüzünden ülke çok büyük zarar ve zi
yana uğramıştır. Hükümeti alır almaz peşinen Türk 
parasının devalüe edileceğini, paranın değerinin dü
şürüleceğini bugünkü gibi hatırlıyorum. Bütçe Plan 
Komisyonunda görüşmeler devam ederken söylemiş
tir, o günkü rayiçle altın 130 liradan 165 liraya sa
bahleyin fırlamış ve çıkmıştır; her şey ona göre de 
altüst olmuştur. 

Paranın değeri önce niçin düşürülür? Neden bu 
yola gidilir? Bunun tedbirlerini esaslarını^ hiç düşün
meden ezbere böyle bir laf söylenmiştir. Hangi ma
lımızı hangi stoklarımızı tüketmek, onları elden çı
karmak için bu yola gitmişizdir? Bunun hala sebebi 
belli değil meçhuldür. Malum olan ancak ve ancak 
Türk parasının bu şekilde değerini düşürüp IMF'nin 
gözüne girmektir. Hükümet olur olmaz Türk milleti
nin gözüne girmeyi bu Hükümet bırakmış, hemen 
çok acale davranmak suretiyle yabancıların gözüne 
girme hevesine kapılmıştır; IMF ne dedi ise ona kur
banlık koyun gibi hemen teslim olmuştur, «başüstü-
ne» demiştir ve böylelikle peşinen bir çıkmazın içeri
sine girmiştir. 

Halbuki, CHP iktidarı böyle bir şeyi asla yapma
malı idi. Çünkü iktidar olduğu güne kadar Türkiye'
nin bağımsızlığından bahsetmiş, Amerika'nın burada 
birkaç üssünün bulunmasını, NATO'nun birkaç üs
sünün bulunmasını bile içerisine sindiremeyecek, 
üsilene müsaade eden o günjkjü ihüklülmıetıterfi şu elimide-
ki gazeteden size şimdi okuyacağım ifadelerle itham 
etmiş, yerin dibine sokmuştur. Bir kelimesini dahi de
ğiştirmeyecek ve şimdi huzurlarınızda okuyacağım; 
19 . 3 . 1976 tarihli Barış Gazetesinde bugünkü 
CHP'nin Sayın Lideri şöyle demiştir: «Türk toprak
larını Amerika'ya üs olarak vermeyi içlerine sindire
bilen sahte milliyetçiler, demagoji ve kandırmaca ile 
yaptıklarını örtbas edemezler. Devlet idaresi sorum
luluğu yüklenecek insanlarda, kişiliğin değişen rüz
gârlara göre değil, değişmeyecek bir halde bulunması 
beklenir. Bir halkın kendini idare edenlere güvenebil-
mesi, idarecilerin karekter ve davranışlarındaki istik
rara bağlıdır. «Kendileri gibi» Bir devlet adamında 
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ani karekter ve davranış değişmelerine özür olarak 
gösterilmesi bir aczin ifadesinden başka bir şey ola
maz. Bir memleketin idare edilebilmesi, ayakta du
rabilmesi için şartlara göre değişebilecek kadar za
yıf değil, şartları kendi istediği istikamette değiştire
bilecek devlet adamlarına ihtiyaç vardır.» 

Şartlara göre değişmiyor, şartları kendisine göre 
değiştirebilecek böyle kuvvetli devlet adamlarına ih
tiyaç vardır. Doğru, bu söz elhak yerden göğe kadar 
doğru. Ancak, şartları kendine göre değiştirebilecek 
bir lidere Türkiye bugün sahip değil de, nereden rüz
gâr eserse, neresi bize 10 lira kadar para yardımı ya
pacağız derse, oraya kadar uçup giden bir lidere sa
hip olmuştur. Biz buna üzülüyoruz. Biz Amerika'nın 
veya NATO'nun Türkiyede üs kurmasına karşı de
ğiliz. Düşünmüşüz, taşınmışız, zamanında öyle karar 
almış, bu ittifaka girmişiz; elbetteki vecibelerini, 
şartlarını yerine getirmekle mükellefiz. Ancak, üzül
düğümüz, Türkiye'nin böyle bir tutarsız, ne dediğin
den habersiz, akşam söylediğini sabah inkâr edebi
lecek bir devlet adamının eline düşmesinden endi
şemiz vardır, (MHP sıralarından alkışlar) Gerçekte 
budur. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Adam gibi konuş 
adam, terbiyesiz herif. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bundan iyi konu
şulmaz beyefendi. Sizden de sormayacağız; ayrıca 
şunu da ifade etmek isterim: Kendi tabirleriyle MC 
donemi diye ayıpladıkları döneme karşılık (ben burnum 
için bunu söylüyorum, bununla ne ilgisi vardır diye
ceksiniz) bir antlaşma ile üslerin Türkiye'de bulun
masını kabul etmeyen bugünün Hükümet Başkanı 
Sayın Ecevit, bugün Türk maliyesini bile dışarıya 
bağlayacak hale gelmiştir. Hani bağımsızlıktan bah
sediyordunuz? Evet, bundan iyi dışarıya bağlı ol
mak, daha nerede bulunur veya hangi kelime ile ifa
de edilir. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, bu Gensoru önergesi 
Sayın Başbakan hakkında, dış politika ve genel po
litika hakkında mıdır? Bildiğim kadarıyla devalüas
yon kararlarının zamanından önce açıklanmasıyla il
gili. Rica ediyorum konuya geliniz. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
onunla ilgili değil de ben şunu söylemek istiyorum, 
konu şu: Maliye Bakanı ile konu ilgili bulunduğun
dan dolayı, IMF ile yakından ilgisi vardır. Ben bunun 
için söylüyorum. Yoksa o kadar mevzuyu bırakıp 
da, üzerime lazım olmayan yerlerden bahsedecek du
rumda değilim. 
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BAŞKAN — Yani zamanın açıklanmasıyla ilgisi 
vardır diyorsunuz, değil mi? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Tabii. 
Kendi tabirlerime MC Dönemi diye beğenmedik

leri hükümetler, milliyetsizlikle itham edildikleri ağır 
suçlama karşısında, 1 250 000 000 dolar verildiği hal
de, Türkiye'nin çıkarlarına uygun düşmediği için el
lerinin tersleriyle bunu reddetmişlerdir; ama bugün
kü Sayın Hükümet Başkanı ise - bağımsızlıktan bah
seden - bila bedel ücret dahi almadan, istedikleri üs
leri çalışmak için açmıştır. Bu ne tutarsızlık, bu ne 
bağlantısızlık, bu ne biçim maliyedir? 

Değerli arkadaşlarım, muhalefette iken (bugünkü 
hükümet) istifçiliğe, stok ve karaborsaya karşı çıkan, 
Türkiye'de hergün ağzından bu işleri bırakmayan 
belli bir partidir. Şimdi ise karaborsayı, kaçakçılığı 
ve buna benzer gayrimeşru kazançları neredeyse 
meşru olacak bir hale getirmiştir. Akşama aldığı
nız malır sabaha aynı fiyatla alamıyorsunuz. Bu gi
dişle biz nereye gideceğiz veya bu işin içinden na
sıl çıkacağız? Bu ne biçim başıboş bir piyasa, ne bi
çim bir maliye, ne biçim bir ticarettir? Bunlara hü
kümetin çare bulması, biraz üzerinde durması, hiç 
değilse iddialarının bir kısmını gerçekleştirmesi, el
betteki millet tarafından istenmektedir. Halkımız is
temekte de haklıdır. 

Ayrıca, şimdiyle kadar CHP İktidarınım muha
lefette iken istismar ettiği bir mevzuu daha vardır. 
Para politikasıyla, devalüasyonlar ile çok yakından 
ilgilidir. Diyorlar ki; biz paranın değerini, işçi döviz
lerini Türkiye'ye sokmak için aldık. İşçi dövizleri dı
şarılarda dolaşıyordu veya karaborsada satılıyordu. 
Böylelikle ülkemiz de zarar görüyordu. 

Çok değerli arkadaşlarım, !% 30-38 nispetinde ilk 
paranın değeri düşürülmüştür, bir hamlede, bir çırpı
da. Arkasından bu az görülmüş, her hafta bir para 
ayarlamasına gidilmiştir. İşçiler radyo dinlemektedir, 
televizyon dinlemektedir; Türkiye'deki bu istikrar
sızlık karşısında dövizini kaldırıp Türkiye'ye gönder
meyi işçiden beklemek her halde biraz mantık işi 
değildir. Bugün dahi durum aynı çıkmazın içindedir. 

Karaborsada dolar 40 liraya gelmiş, markın de
ğeri' 27-28 İıradır, daiha 'aşağı fiyalta bumu Ibulamaiz-
sınız. O halde, bu durum karşısında şimdi bu Hükü^ 
met ne yapacaktır, bunun çaresi nedir, bu işin için
den nasıl çıkılacaktır? Bu bir çıkmazın ta kendisidir. 
Yeniden belki de bir ayarlamaya gidecektir, ben bu
nu jurnalcilik için söylemiyorum, ama işi devalüas
yonu, para değerini düşürmesini bilerek yapmayıp, 
sırf gönül görmek için yaptığından dolayı, IMF'ye 
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teslimiyetten dolayı yapmayı, ilk planda tuttuğundan 
dolayı ülke, bugünkü sıkıntının içerisine girmiştir. 
Buna bu hükümetin çare bulması şarttır. 

Döviz kazanmayı Türkiye'deki üretilen arabaları 
dövizle sattırıp, ondan vergi almakla geçineceğini ak
lına koyan bu Hükümet, yanlış yoldadır. Birkaç ara
ba satıp 8-10 zenginin keyfini görüp, onlardan beş 
on kuruş vergi almakla devlet ayakta duramaz. Bu 
yanlış politikadan da bu Hükümetin vazgeçtiğini son 
zamanlarda öğrenmiş bulunuyoruz, ama bu da ken
dileri için bir çıkar yol değildi. Aklın yolu birdir, 
Tünkıiye'ınim ımıenjfıaatlerii nerdde ise, Hülkıümıeıt onla
rın peşinden gitmelidir. 

Bakınız, bugünkü Milliyet Gazetesinin iç sayfa
sında bir haber vardır. Türkiye'ye acil yardım yapıl
ması çıkmaza girmiş, suya düşmüştür. Neden; yar
dım yapacak devletler IMF ile anlaşın demişlerdir. 
IMF, bu teslimiyet karşısında, bu aczin karşısında, bu 
beceriksiz Hükümetin devamlı başında bir tokmak
tır. Her dediğini yaptıracak, her söylediğini icra et
tirecek kanaata sahiptir. Bu Hükümet ne para iste
mesini bilmiş, ne kazanmasını bilmiş, her pahalılığı 
döviz darboğazına havale etmiştir. Efendim, şu pa
halılık olmuş, şu kadar bilmem fiyatlar artmış, dö
viz darboğazı. Sanayi hammaddesi dışardan geliyor 
efendim, dövize bağlı. 

Ben şimdi Sayın Bakanıma soruyorum. Bundan 
bir yıl önce yumurta 175 kuruştu, 350 kuruşa çıktı. 
Yumurtanın hammaddesi hangi devletten ithal edili
yor. 

SADULLAH USU Mİ (Balıkesir) — Köylü para 
kazanıyor, köylü, korkun köylüden, köylünün yanın
da olduğunu söylesene. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Köylü para kazan
mıyor, karaborsacıya ülkeyi, memleketi, milleti tes
lim ettiniz. Köylü para kazansa, biz köylünün de ya
nındayız. Köylünün menfaatini önce biz düşünürüz; 
kja'riaboTisaeıyı, vurguncuyu, kfaçalkçıyı. da 'biliriz. 

İki tavuğunun arkasında günlerini geçiren köylü
nün halinden de ancak o ıstırabı çekenler haberdar 
olonlar. Çanlkayıa'da otunuip da 'blilırnem, Elazığ'ın 
dağ başındaki köyünden haber verenler bundan anla
mazlar. 

Köylü kazanıyprmuş; buğdayı köylü mü kazan
dı, fındığı köylü mü kazandı, üzümden köylü mü 
kâr etti, tütünden köylü mü kâr etti? 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Onların kârını si
zin yetiştirdiğiniz ağalar alıyor. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Sömürücü dediği
niz, vurguncu dediğiniz, istifçi dediğiniz hatta şimdi
ye kadar atıp tuttuğunuz 5-10 kişiye memleketi, ülke
yi teslim edip ondan sonra da böyle aczin, beceriksiz
liğin içine düşerek şimdi ne yapacağınızı bilmeyecek 
hale geldiniz. 

Köylü kazansa ben o kazancın karşısında deği
lim, emeğinin karşılığı diyebileceğim; ama nerede? 
Köylüyü ben bilirim beyefendi, 20 tane yumurtayı 
satmaya getirir - bizim köylerimiz öyledir - yola çı
kar, arabaya el kaldırır, üstü açık kamyona el kaldı
rır. 10 tane yumurtayı 25 liraya satacaktır, 5 lira ge
lirken verir, 5 lira giderken verir, 5 lira da öğle ye
meği oldu 15 lira. Köylünün yevmiyesi 10 liraya gel
mez; siz hangi köylüden bahsediyorsunuz? 

Siz, telefonlarla elini sıcaktan soğuğa vurmayıp 
milyonlar kazananlar ile bir gecede barlara 50 bin, 
100 bin, 300 bin, 500 bin lira verip de geçinenler ile 
bu kadar sarfiyatı yaparak, belli bir maaş alarak on
dan sonra da efendim bu sefahata düşenlerle biraz 
meşgul olsanız herhalde Türkiye'nin işlerine, bugün
kü içine düşmüş bulunduğu şartlara çare bulacak yo
la girmiş olursunuz; bunu yapamıyorsunuz. 

NURİ BOZYEL (Balıkesir) — Siz mi savunuyor
sunuz onları? 

ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Sayın Maliye Bakanımız burada, birinci ayda 
Ecevit Hükümetinin 8 milyar lira para basıp piyasa
ya sürdüğü söyleniyor. Zaten aldığımız parslardan da 
belli, hiç rakamlar bozulmamış; 5,6,7,8,10 diye. Çün
kü hiç el değmemiş daha. Hemen istiften alınıyor, ve
recekleri kişilere veriliyor. 

Nereden bulunuyor bunlar? Üçüncü ayda 8 mil
yar az gelmiş, 10 milyar lira daha paranın basılacağı 
kulislerde dahi söylenmektedir, elimize yeni para ge
çecek gıcır gıcır bu şekilde, bu Hükümet devam 
ederse diye. 

BAŞKAN — Efendim, yarım dakikanız var. 
ALt GÜRBÜZ (Devamla) — Demin arkadaşımı

zın dediği gibi de yumurtadaki kârı köylü kazanı
yor der de gaflet uykusuna yatıp sabaha kadar gönül 
rahatlığı içinde hükümet olduklarını zannederlerse 
siz de çekeceksiniz, biz de çekeceğiz. 

Sayın Bakanım buradalar kendi ifadeleriyle 
«25 - 27 bin lira ile geçinemiyorum» diyorlar. Bunu 
ben gazetelerden okudum, sayın yenge hanıma «Aman 
az para harca, ucuz yerlerden alışveriş et, biraz ka
sayı, keseyi kıs» diyen tavsiyelerini ben kendim yine 
Milliyet Gazetesinden okumuştum. 
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Türkiye'nin durumu bu değil mi kardeşlerim, ni
ye bunun karşısına çıkıp da ortalığı sütliman göste
rip cennette yaşar gibii bir havaya giriyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, bitiriniz efendim, bir 
dakikanız geçti. 

Ali Gürbüz (Devamla) — İçinde bulunduğumuz 
şartlar çok ağırdır. Biz, buna çare bulmanızı istiyo
ruz. 

Sayın arkadaşımızın Sayın Maliye Bakanımız hak
kında vermiş olduğu Gensoruda geç kaldığına tek
rar ben kaniim. Hatta ayıp olmazsa para değerinin 
düşürülmesinden dolayı bu memlekette Maliye ba
kanları idam edilmiştir. O kadar da nispeti yüksek 
değildi. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Siz de vurdunuz. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — ı% 70 nispetinde 

devalüasyon olmuş, hâlâ hükümet gurur içerisinde. 
Bir '% 50, % 60'a da yeniden heveslenmekte. Bu
nun adına da öz yönetim, halktan yana yönetim, 
fakirden yana yönetim, ülkenin yararına yönetim di-
ye de ad koyulmakta. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz noktalamayacağa 
benzersiniz. 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Sözlerimi burada 
keserken, iktidara mensup arkadaşlarımı insafa da
vet eder, hiçbir ard niyetim yoktur, ülkenin bugün
kü şartlarına çare bulmanızı tavsiye eder, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Emre. 
MSP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ARİF EM

RE (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir kur ayarlamasını, devalüasyon muamelesini, 

vaktinden önce efkârı umumiyeye intikal ettirdiği 
veya ettirilmesine sebebiyet verdiği için Sayın Müez-
zinoğlu aleyhinde Gensoru açılması önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı hususunu tartışıyoruz. 

Bugünkü ekonomik şartlar içerisinde devalüasyo
nu kaçınılmaz bir operasyon olarak gören siyasi par
tiler, görüşler mevcuttur. Bu görüşlere göre şayet de
valüasyon vaktinden önce efkârı umumiyeye yayılır
sa ne zaman, ne şekilde ve kaç nispetinde yapılacağı 
piyasada buna karşı kendisini hazırlar ve piyasada 
bu muameleden daha önce haberdar .olan ve bazı 
teşebbüslerde bulunan çevreler son derece fahiş men-
faatlar, kazançlar sağlayabilirler. Bundan dolayı bu 
türlü muamelelerin bir devlet ciddiyeti ve ketumiye
ti içerisinde yapılması ve yapılıncaya kadar herhangi 
bir şekil ve surette şayi edilmemesi gerekir, prensibi 
vaz edilmiş bulunuyor. . 

Bu şartlar altında elbette böyle bir hareket yapıl
mışsa üzerine gitmek lazımdır. İncelemek lazımdır, 
böyle bir Gensoru mevzuunu gündeme almak ve ger
çeklere ışık tutmak sanıyoruz ki, hem Sayın Bakanın 
siyasi icraatı açısından hem de Gensoruyu veren mu
halefet grubunun veyahut da milletvekillerinin bu 
mühim meseleye el koymuş olmaları noktasından za
ruridir, gereklidir, gerçekler burada meydana çık
malıdır, tartışılmalıdır. Bu meselenin hakikatini mil
letimize Meclis kürsülerinden arz etmeye çalışmalı
yız. 

Muhterem milletvekilleri, Milli Selâmet Partisi 
olarak bu kur ayarlaması mevzuu kürsüye getirilmiş
ken bu konudaki tçmel görüşlerimizi de arz ediyo
ruz. Çünkü bu temel görüşlerimizde Gensorunun gün
deme alınıp tartışılması hakkındaki temennimizin 
gerekçesi mahiyetindedir. 

Bir politikanın aslı künhü eğer hatalı ise zararlı 
ise onun herhangi bir bölümü onun herhangi bir tat
bikatı da hatalı olur ve hatadan kurtulmaz. 

Kanaatimiz odur ki, bugüne kadar uygulanmış 
olan ve şimdi de Halk Partili Sayın Maliye Bakanı 
ve diğer ekonomik konulara yön vermek isteyen ba
kanlar tarafından yürütülmesinde İsrar edilen ekono
mik politika temelinden yanlıştır, hatalıdır. Memle
ketimizi arzu ettiğimiz, hepimizin arzu ettiği mesut, 
bahtiyar geleceklere götürecek, eriştirecek mahiyette 
değildir. 

Daha ziyade devalüasyon, dışarıya bağlı ekonomi
lerin demin arz ettiğim gibi kaçınılmaz, zaman za
man kaçınılmaz saydıkları, dışarıya ayak uydurma 
hareketlerinin iç ekonomiye yansımasını temin eden 
operasyonlar cümlesindendir. Dışarıya bağımlı eko
nomiyi temelinden kabul edip, bir yanlış istikamet, 
hatalı istikamet tutturduktan sonra elbetteki devalü
asyonlar kazınılmaz olur. 

Bilhassa bu Hükümet işbaşına geldikten sonra 
âdeta ekonomik politikasının, mali politikasının, pa
ra ve faiz politikasının esas temeli |% 90'ıyla deva
lüasyon muamelelerine oturtulmuştur. Esas Gen
soru açıldığı zaman bu mesele münasebetiyle; bu tür, 
bu dozajda, bu aşırılıkta dışarıya bağımlı olmanın 
ne kadar mahzurlu olduğunu biz Milli Selâmet Par
tisi Grubu olarak burada tebarüz ettirmek imkânına 
kavuşacağız. Biz de bundan dolayı Gensorunun gün
deme alınmasını, bu konunun enine boyuna tartışılma
sını istiyoruz^ 

Efendim, beynelmilel para fonuyla ilgili birta-* 
kını müesseseler ve bunların temsilcileri- ne istiyorlar-
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mış? Türkiye, parasının değerini düşürsün. E, peki ı 
hay hay düşürelim, tkı ay sonra, üç ay sonra tekrar I 
aynı teklif geliyor. Hay hay tekrar düşürelim. Buna ilave
ten ne oluyor? Efendim bir de bu sanayi hamlesin
den vaz geçiniz. Hay hay ondan da vaz geçelim, ağır 
sanayi hamlesinden vazgeçelim. Bütçedeki 12,5 mil
yar lirayı alıp oradan cari masraflara aktaralım, 
çarçur edelim. Dışa bağımlı politikanın bunlar yanlış 
adımlarıdır; büyük yanlış adımlarıdır. I 

İhracatınızı geliştirme meselesinden de şimdilik 
tevakki edin ve tarihi bağlarla bağlı olduğunuz is
lâm ülkeleriyle ekonomik politikaları daha fazla ile
riye götürmeyin, hatta onu bir tarafa bırakın. Bun
lara ilâveten vergilerinize de zam yapın, faizlerinizi 
artırın, KİT'lere zam yapın ki, size lütfen bir 
miktar kredi kapısını açalım. Böyle bir dışa bağımlı I 
politikanın paraleline girdikten sonra devalüasyonun 
ne zaman yapılacağı, ne nispette yapılacağını gizle
mek esasen mümkün değildir aziz arkadaşlarım. I 

Efendim bir heyet gelmiş bu sefer de şu nispet- I 
te devalüasyon yapılmasını istiyormuş. Yazıyor, bun- I 
lan gazeteler, bütün vatandaşlar endişeye kapılıyor, I 
hakikaten bakıyorsunuz ki, bir müddet sonra bu en- I 
dişeler gerçekleşiyor ve adamların dedikleri doğru 
çıkıyor. I 

İşte temelinden böyle bir dışa bağımlı ekonomi- I 
nin bir nevi esiri olduktan sonra, sanki 10 seneden 
20 senede normal şartların zaman zaman gerektirdi- I 
ği devalüasyonları yapılıyormuş gibi bunu bir dev- I 
let ciddiyeti içerisinde gizli tutmak mümkünmüş gibi, I 
bunu gizli tutmaya kalkışmak ta esasen şu şartlar al- I 
tında sanıyoruz ki, mümkün olacak, kolay olacak I 
bir iş, bir işlem değildir. I 

Şu yukarıdan beri saydığımız yanlış politikalar I 
ne getiriyor? Zaten para değerinin düşürülmesi de- I 
mek fiyatların o nispette en azından artırılması de- I 
mektir, piyasaya yük yüklüyor. Çok zengin olan, I 
kazancı çok fazla olan vatandaşlarımızın dışındaki I 
bütün vatandaşlarımız bu pahalılığın, bu pahalılık I 
dalgasının yükü altında ezilmeye başlıyor. Efendim,*I 
bu kâfi değil, öyle ise sanayi hamlelerinden de vaz- I 
geçelim, işsizliği mümkün olduğu kadar artıralım, I 
bu da piyasaya ters yönden tesirler icra ediyor, ne- I 
ticede gene orta halli ve dar gelirli bütün vatandaşla- I 
rımız, bilhassa sabit gelirli memur, işçi, esnaf vatan- I 
daşlarımız ezilmeye başlıyor. ' I 

İhracatı geliştirme konusunda çok yönlü ekono- I 
mik politikamızı geliştirme konusunda ortaya konul- I 
muş olan tereddütlü tutum ki, son seyahatlarınde I 
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Sayın Başbakan, Libya'ya giderek âdeta o noktaya 
kadar izlemiş olduğu ekonomik politikadan vazgeçe
ceğini belirten beyanlarda bulunmak ihtiyacını his
settiler. «Biz dışardan hiç tesir almayız, vesaire gibi 
beyanlarda bulundular. İnşallah bundan sonra bu 
sözlerini tutarlar; fakat sanıyoruz ki, o ana kadar 
ne kadar hatalı yolda olduklarını Libya seyahati sı
rasında yaptıkları açıklama bir nevi tescil ameliyesi 
olmuştur. Bu bakımdan bütün bunlar Türk ekonomi
sine ters yönde tesirler icra edecektir. 

Gene bizim görüşümüze göre, bu tavsiyelerin bir 
dilimi de vergileri artırınız, faizleri artırınız. Şimdi 
vergiler artsın mı, artmasın mı; bir haftadan beri 
Meclislerimizde bu konu tartışılıyor, mücadelesi ya
pılıyor. Türk ekonomisi bu kadar ağır operasyonlar ge-
çirmemiş olsa idi, makul ölçüler içerisinde değişen 
şartlara intibak ettirmek için vergilerin artırılması, ya 
da düzenlenmesi daha adil ölçüler içerisinde ödeme 
gücü olanlara müteveccih bir vergi sisteminin getiri
lerek ödeme gücü olmayan vatandaşların vergi bas
kısından ve haksız tesirinden kurtarılması makul bir 
hareket olarak düşünülebilirdi. Ama şimdi ne olu
yor? Birkaç devalüasyon yapmışsınız, faizleri artır
mışsınız, temel ihtiyaç maddelerine zam yapmışsınız. 
Resmen sizin Meclise sunduğunuz ekonomik rapor
larda '% 62'ye varan pahalılık artışı olmuş ki, bu 
resmi rakamlarda böyledir, piyasada daha fazladır. 
Buna şimdi bir de çok zaruri dahi olsa, bu kadar ağır 
operasyonlar geçiren ve hassas dengeler içerisinde, 
hasta duruma düşürülmüş olan bir Türk ekonomisine 
bir de şimdi getiriniz bu ağır vergi yükünü yükleyi
niz. Bunun zamanı hiç olmazsa en azından iyi seçil
memiştir, hatta çok tehlikeli bir noktaya getirilmiştir 
bu vergi artırma operasyonu. Kaldı ki, bu vergiler 
de mahiyet ve karakter itibariyle katiyen ödeme gü
cüne vergileri tevcih edecek ve büyük kitleyi geçim 
sıkıntısı, çabası içerisinde kıvranan kitleyi bu baskı
lardan kurtaracak karakterde yeni bir sosyal adalet 
görüşüne dayalı bir sistem de değildir. Bu vergiler, 
mevcut ekonomik ve siyasi şartlar içerisinde dalga 
dalga, ne kadar yansımaz derseniz deyiniz, fiyatların 
üzerine yansıyacaktır, fiyatlar birkaç ay sonra, bu 
vergi kanunları tatbike başladıktan birkaç ay sonra 
artıracaktır, yakında etin kilo'sunun 250 liraya çıktığını 
görürseniz şaşmamanız lazım gelir. 

Bu, temel esasları itibariyle yanlış bir raya otur
tulmuş, yanlış bir istikamete sokulmuş olan Türk 
ekonomisini, bu istikametten kurtarmak lazımdır. 
Bunu kurtarmak için de ciddi, cesur büyük bir savaş 
vermek lazımdır. Buna ekonomik istiklal savaşı di-
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yebiliriz, iş bu derece önem kazanmıştır. Biz, ağır 
sanayi hamlesini savunurken, bunu düşünerek savun
muşuzdur. Çünkü siz, devamlı olarak dış ülkelerden 
10 misli, 20 misli hatta 50 misli pahalı fiyatlarla ma
kine, motor ve parçasını alacaksınız, bu fakir mille
tin parasını toplayıp onlara vereceksiniz, ondan son
ra da «Pahalılık artmayacak» diyeceksiniz, «Enflas
yon artmayacak» diyeceksiniz, «Bazı önlemler, pa
ketler, demetler getireceğiz, bunu ortadan kaldıraca
ğız» diye kendi kendinizi iknaya çalışacaksınız, al
datmaya çalışacaksınız... Bunu mümkün görmüyo
ruz. 

Bir yerde, her şeyi göze alarak, bütün dış tesir
leri bir tarafa iterek, tıpkı İstiklâl Savaşında büyük 
devletlerin askeri gücünü, siyasi forsunu bir tarafa 
iterek savaştığımız gibi, ekonomik bağımsızlığımıza 
kavuşmak için ne lazımsa hepsini el birliği ile güç 
birliği ile yapmaya karar vermeliyiz; tıpkı, Fatih Sul
tan Mehmet Han Hazretlerinin «Ya ben onu, ya o 
beni» dediği gibi, bu savaşı kazanmaya kollarımızı 
sıvamaliyız. 

Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomik politikası 
bu istikamette de maalesef iç açıcı olmamış, bilâkis 
yukarıdan beri izahına çalıştığımız, bizim kalkınma
mızı istemeyen, sanayileşmemizi kıskanan ve sanayi
leşmemizin arkasında siyasi bakımdan çevremizde ve 
bütün dünyada güçlenecek siyasi açıdan, askeri açı
dan güçleneceğimizi düşünerek, korkan, endişe du
yan ülkelerin yüreklerine su serpecek şekilde geliş
meye başlamıştır* 

«Efendim, biz senede 130 bin traktör motorunu 
yapamayız, bunu kaça indirelim; bazı uzmanlar ra
por verdi, daha çok motor sanayiine el atmak iste
yen birtakım inhisarcı özel sektör çevrelerinin arzu
larına uyularak biz bunun kapasitesini 20 bine indi
relim.» Ee, milletin ihtiyacı olan fazla motoru nere
den karşılayacağız? Bunu, yine böyle birtakım inhi
sarcı çevrelere intikal ettirelim, şeklinde bir viraj 
alınmaya başlanmış, yani ekonomik bağımsızlık mü
cadelesinin yerine, yine eskiden olduğu gibi bağımlı 
bir politikada ısrar edilmenin adımları atılmış bulun
maktadır. Devalüasyonlar, bütün bu hasta ve sakat 
ekonomilerin, politikaların kaçınılmaz neticeleridir. I 
Bunların, aslında hiçbiri çare değildir; ama bunları 
da Gensoru önergesinde işaret edildiği şekilde, bugü
nün yanlış ekonomik şartları ve mantığına aykırı ya
parsanız, elbette muvakkat bir zaman için dahi olsa, 
bir kur ayarlamasından duyulacak ferahlık yahut da 
elde edilecek neticelerle ortadan kalkabilmektedir. 

Meclislerimizde bu mevzu, hakikaten çok değerli 
parlamenterlerimiz tarafından; yani evvela bir defa li
der ülke sanayii olan, temel sanayii olan motor sanayii
ni kuralım, şu dışarıya bu şekilde bağımlı olmaktan 
kurtulalım hadisesini, hareketini önleyen, bu istika
metteki politikayı değiştiren adımların karşısına, te
şekkürle, hatta iftiharla söyleyelim ki, bizzat iktidar 
partisi mesubu milletvekili arkadaşlarımızla çıkmış, 
bilindiği gibi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın
da, motor sanayiini, Türkiye'de motoru kim yapa
caktır, meselesi ele alındığı zaman denilmiş ki; «Mo
toru şimdi şu anda yapmaya teşebbüs eden TÜMO-
SAN yapsın.» 

Bu iistikamette girişilen haklı, isabetli, milli bir 
hamlenin karşısında dahi, sanıyoruz ki, Halk Parti
sinin bu politikaları düzenleyen bakanları ve Hükü
met, epeyce büyük müşkül anlar geçirmiş, ter dö-
kebilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitiyor Sayın 
Emre, 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Bir taraftan da, mevcut faiz politikasını, faizleri 
artırarak devam ettireceksiniz, sonra devalüasyon ol
masın diyeceksiniz. Bu da mümkün değildir aziz kar
deşlerimiz. 

Yapılan son ilmi incelemeler, istatistiklere daya
lı olarak yapılan incelemeler göstermiştir ki, herhan
gi bir ülkede piyasadaki ortalama faiz oranı ne ise, 
her sene en azından o ülkede fiyatlar o faiz oranı 
kadar artmaktadır. 1 5 - 1 6 senelik bir perspektifte..» 
İsterseniz değerli arkadaşlarımız siz bu konulan ista
tistiklere ve geçinme endekslerine göre arttırabilir
siniz. Her ülkenin, meselâ Fransa'nın piyasasında fa
lanca sene faiz oranı nedir? Diyelim ki 6,5'tur, 7,5' 
tur; o sene Fransa'da hayat pahalılığının ortalaması 
ne kadardır? Gene o kadardır. Para değerinin düş
mesi ne kadardır? Gene o kadardır. Bu, artık beynel
milel ilim adamları, maliyeciler ve ekonomistler tara
fından reddedilmesi mümkün olmayan bir gerçek 
olarak tescil edilmiştir. Bunu ne için söylüyorum? 
Eğer siz faizleri % 4Û'a yaklaşacak kadar artırırsanız, 
artırılmasına müsaade ederseniz katiyen devalüasyon
lardan kaçınamazsınız, dar gelirli, orta gelirli geniş 
vatandaş kitlelerini bu pahalılığın zulmünden kurta
ramazsınız ve ortaya çıkıp da, efendim aracı vardı, 
tefeci vardı; sosyal adaleti bunlar yok ediyordu di
yemezsiniz. Devlet müesseselerine % 40'a yaklaşan 
faiz alma imkânını siz hem hükümet olarak aşacak-
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siniz, müsaade edeceksiniz, hem de vatandaşın kar
şısına çıkıp, biz tefeciye, aracıya vesaireye karşıyız 
diyeceksiniz; bu şekilde tutarsız, birbirine zıt, daha 
ziyade dış ekonomik mihrakların görüşlerine para
lel politikayla Türkiye, içerisine düşmüş olduğu şu 
mali çıkmazdan, bataklıktan kurtulamaz, tşte aziz 
arkadaşlarımız, Gensoruyu açalım ki bu meselelerin 
detaylarına, delillerine, belgelerine dayanan ayrıntıla
rına inelim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım aziz kardeşlerim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 

(MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz sırası zatıâlinize 

geldi, ancak 10 dakikalık bir zamanımız var. Şayet 

konuşmanız on dakikadan fazla sürecekse erteleyece
ğim efendim bu görüşmeyi. 

MALİYE BAKANI ZIYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, 20 da
kikalık konuşma süresini tam olarak kullanmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Kullanacaksınız... Oylama işlemi de 
var. Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın konuşma 
süresi kalmıyor. Kanun tasarı ve tekliflerini görüş
mek için saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.50 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum, 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına 
ilişkin kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri 
Tığlının, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu Raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Hay
rettin Uysal ve arkadaşlarının vermiş olduğu, Bele
diye Gelirleri Yasasında değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız nokta
dan devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerindeler. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(i) 282 S. Sayılı basmayazı 6 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir, 

2 . 1979 tarihli 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi : 
Madde 30. — Rafinerilerden ve dağıtım şirketle

rinin mal stok ve şevkine ait depolarından yapılan 
akaryakıt teslimleri akaryakıt tüketim vergisine tabi
dir. 

Bu verginin uygulanmasında : Normal ve süper 
benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oiller akaryakıt; 
akaryakıtın rafineri depolarından ve dağıtım şirket
lerinin mal stok ve şevkine ait depolarından satışı (ra
finerilerin, dağıtım şirketlerine satışı hariç) teslim sa
yılır. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Ra
fineri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükelleflerden 
'keserek ilgili vergi dairesine yatırmadan sorumludur
lar. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal ben
zin, gazyağı, motorin ve fuel - oillerin tonundan en 
az 20 lira ile en çok 200 lira olarak alınır. 
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Sorumlu rafineri şirketleri ile dağıtım şirketleri, 
birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri kapsaya
cak şekilde düzenleyecekleri beyannamelerini, sözko-
nusu dönemi izleyen 20 gün içinde bağlı oldukları 
maliye vergi dairesine vermek ve Akaryakıt Tüketim 
Vergisi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç 
Olanlara Yardım hakkındaki Kanunun 4 ncü mar-
desi gereğince bu vergiye eklenen % 50 oranındaki 
payı, aynı süre içinde yatırmak zorundadırlar. 

İlgili maliye vergi daireleri bu vergileri ve asker 
ailelerinden muhtaç olanlara ait payı, tahsilini takip 
eden bir ay içerisinde İller Bankasında açılacak özel 
bir fona yatırırlar. Fondaki bu para belediyelerin son 
nüfus sayımıridaki nüfuslarına göre dağıtılır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gruplar adı
na şu ana kadar bize bir başvuru... 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Adalet Partisi Gru
bu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz görüşeceksiniz. 
Adalet Partisi Grubu adına, buyurunuz Sayın 

Başol. 
AP GRUBU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka
daşı tarafından 5237 sayılı Belediyeler Kanununda 
değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin 9 ncu 
maddesiyle, Akaryakıt Tüketim Vergisi düzenlenmek
tedir. 

Maddenin metnine girmeden evvel, bir hususu 
açıklamak istiyorum. Genellikle, vergilerde ademi 
tahsis prensibi vardır. Ademi tahsis prensibine göre 
vergiler, genel bütçe içerisinde toplanır ve ondan 
sonra ülkenin ihtiyaçlarının gerektirdiği öncelikler 
hesaba katılmak suretiyle tahsis yapılır. Ancak, tah
sisi olarak vatandaşlar alınacak paralar, resim ve 
harçlar olarak nitelendirilir ve belli bir hizmetin kar
şılığı olarak alınır. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi olarak isimlendirilme-
sinden de anlaşılıyor ki bu bir harç değildir, bir hiz
met karşılığı alınmamaktadır, bir vergi olarak alın
maktadır. Cebri tasarruf temin etmek amacıyla alın
maktadır. Bu nedenle verginin, Belediyeler Kanunu 
içerisinde yer almaması gerekmektedir. Denilebilir ki, 
daha önce Belediyeler Kanunu içerisinde düzenlen
mişti Akaryakıt Tüketim Vergisi; sanıyorum o zaman 
İstihlak Vergisi adıyla düzenlenmişti. Bu düzenleme
nin bir başka sebebi vardı; sadece belediye hudut
ları içerisinde satılan akaryakıt vergiye tabi idi. Be
lediye hudutlarının dışında satılan akaryakıt, bu ver-
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giden muaftı; şu ana kadar yapılan tatbikat da bu 
yoldadır. Sanıyorum o nedenle olacak, Belediyeler 
Kanunu içerisinde yer almıştır. 

Halbuki Hükümet, bir kanun paketini Meclislerin 
önüne getirmiştir. Her ne kadar bu bir tasarı değilse 
bile, kanunu Meclislerden daha hızlı geçirmek, daha 
süratli geçirmek amacıyla Meclisin huzuruna, Sayın 
Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşının teklifi olarak ge
tirilmiştir. Biz bunu, Hükümetin kanun tasarısı olarak 
kabul ediyoruz esasında. Ve Belediyeler Kanununun 
içerisinde değil; ama Gider Vergileri Kanununun içe
risinde düzenlenmesi lazım gelen bir husus olduğunu 
tespit etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun metninde akarya
kıt olarak sayılan motorin, fuel - oil, gaz, normal ve 
süper benzinin rafinerilerden ve dağıtım şirketlerinin 
mal ve stok şevkine ait depolardan yapılan akarya
kıt teslimlerinin bu vergiye tabi olduğu hükmü geti
rilmiştir. Ayrıca vergi mükellefinin akaryakıt tüke
ticisi olduğu, vergi sorumlusunun ise rafineriler veya 
dağıtım şirketleri bulunduğu hükme bağlanmıştır. 
Dağıtım şirketleri nedir? Bunun üzerinde durduğumuz 
zaman dağıtım şirketleri, eğer petrol dağıtım şirket
leri gibi dar bir kapsama almadığımız takdirde her 
türlü malın pazarlamasını yapan şirketler akla gelir. 
Kanunun bu maddesindeki metninde dağıtım şirket
leri tanımlanmamıştır. Dağıtım şirketleri deyince bir
çok kimseler yol boylarında dizilmiş olan ve bizzat 
tüketiciye petrol ve müştaklarını satan şirket hal'n-
de kuruluşlar da hatıra gelir. Mesela bir anonim şir
ket İstanbul Ankara yolunda bir şirket kurmuş, pet
rol alıyor, motorin alıyor, fuel - oil alıyor ve bunun 
dağıtımını yapıyor. Bu da bir dağıtım şirketidir. Bu
nun üzerinde şunun için durmak istiyorum; dağıtım 
şirketlerinin anadepolarına teslimler vergiden muaf 
tutuluyor. «Anadepolarına yani stok ve sevk depola
rına» ibaresi var zannediyorum burada. Bu depola
ra teslimler vergi tevkif atını icap ettirmiyor. Bu depo
lara teslimden sonra eğer benim biraz evvel izah et
tiğim dağıtım şirketleri de kastediliyorsa o zaman bu 
verginin sorumlusu ülkenin üzerine yayılmış, belki 
binlerce petrol şirketleri olması lazım, petrol dağıtı
cıları olması lazım. Ama bunların bir kısmı şahıs 
halindedir, bir kısmı şirket halindedir. Sanıyorum ki, 
madde düzenlenirken dağıtım şirketlerinden kasıt, 
anadağıtım şirketleri, tüketiciye dağıtım yapmayan 
şirketlerdir. Eğer kasıt bu ise ve bunun tarifi de da
ğıtım şirketleri olarak, başka kanunda bulunsun bu
lunmasın, mutlaka yapılmalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, bir ikinci konuya geçiyo
rum; motorin, fuel- oil, gaz ve benzinin tonundan 2t) 
lira ile 200 lira arasında vergi alınmasını öngörüyor 
maddenin metni. Bu resme bağlı olarak ayrıca muh
taç olan asker ailelerine yardım için de % 50 ilave 
yapıldığına göre alınacak resim kilo başına 30 ila 300 
kuruş civarındadır. Eski kanunda uygulanan şekliyle 
1 kuruş ila 2 kuruş arasında vergi alınmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Başol,. lütfen toparlar mısınız 
efendim? 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Zamanım hemen 
geçti mi efendim? 

BAŞKAN — Madde üzerinde 10 dakika efendim. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Toparlayalım efen

dim. 
20 misli oranında bir artış öngörülmüştür. Eski 

kanunda derpiş edilen bir başka husus da Hükümet 
tarafından bu maddede dikkate alınmamıştır. Mad
denin eski şeklinde zirai faaliyetler için kullanıldığı 
tevsik edilen akaryakıtın vergiden istisna edilebilme
sini sağlayacak hüküm mevcuttu. Bu hüküm de bu 
maddenin içerisine yerleştirilmemiştir. 

Madde açıktır. Bir tüketim vergisi olarak, tıpkı 
petrole yapılan bir zam gibi, bugün kesinlikle tah
min edemeyeceğimiz çeşitli yerlere inikas edecektir. 
Tarım sektörünün üretim masraflarını artıracaktır. 
Nakliye sektörünün taşıma ücretlerini artıracaktır ve 
bu nedenle zincirleme yeni bir pahalılığın da aracı 
olacaktır. Bu pahalılık kesinlikle vergilerdeki artış 
nispetinde olmayacaktır. Bunların kat kat üzerinde 
olacaktır. Psikolojik etkenler nedeniyle yeni bir pa
halılık yaratılmanın arefesindeyiz. Yalnız buradan 
alınan vergileri belediyelerimize tahsis edeceğiz. Be
lediyelerin şu kanunla yeniden kavuşacakları gelir 
kaynaklarını şimdiye kadar gördüğümüz tatbikattan 
da esinlenerek inanıyorum ki yerine sarf etmeyecek
lerdir. 

BAŞKAN — Sayın Başol, 2,5 dakikanız geçti 
efendim. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bu belediye gelirlerinin çok Önemli bir kısmı be
lediyelerin personel kadrolarını şişirmekte kullanıla
caktır. Bu personel kadrolarının da ne gibi kişilerin 
iş sahibi yapılması için şişirildiğini Türkiye'de herkes 
bilmektedir. Bu nedenle, özellikle bu nedenle ve yeni 
bir pahalılık getireceği nedeniyle bu maddenin kar
şısında bulunuyoruz. 

Yüce Meclise Adalet Partisinin saygılarını sunu
yorum, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 
Başka bir grup?.. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Milliyetçi Ha

reket Partisi Grubu adına Mehmet Özbaş konuşacak
lardır. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın ÖZbaş, buyurunuz. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lislin muhterem üyeleri; hepinizi şahısım ve grubum 
adına saygılarımla selamlarım. 

Milliyetçi Hareklet Partinin bu kanunun 9 ncu 
maddesinin tadili yolunda geden teklif üzerindeki 
görüşlerini icmaîen arz ediyorum. 

Biz, buradaki görüşümüzü 3 noktada belirtmek 
istiyoruz. 

Birincisi Bu kanunla getirilen mükellefiyet akar
yakıttan istifade edfân şahıslara değil, bugüne ka
dar vergiler altında ezilen Türk Milletinin sırtına 
yüklenen yeni ve ağır bir yüktür. Ortalama bir he
sapla bugünkü rayiçlere göre paramızın kıymeti bu
günkü durumunu muhafaza ettiğimi kabul etsek bi
le, bu getirilen değişiklikle Türk Milleti en aşağı 
yılda 3 milyar lira daha fazla vergi ödeyecektir. İlk 
nazarda bu paraları akaryakıtı alan vaıtandşlrımı-
zm Ödediği kabul edilse bile akaryakıtı alıp otobüsü
mü, motorunu, dolmuşunu hareket ettiren şoförlerin 
daha ikinci günde bu parayı en aşağı iki misliyle 
mükellefe inikas ettireceği bir hakikattir. 

Bu geirçeği de gözönüne alırsak bu tadilatla yük
leneceğimiz vergi miktarı en aşağı yılda 6 milyar li
radır. İşte Türk Milletine refah getireceğini, vergi 
yükleri altından kurtaracağını ve darboğazdan bizle
ri çıkaracağını vaiadeden hükümetin getireceği refah 
böyle bir refahtır. 

O balkımdan biz, millet sırtından devletin bele
diyelere heplilmizce bilinen maksatlar için sarf edil-
ımek üzere bağışlayacağı vergilere esas olmak üzere 
hazırladığı bu kanun teklifline karşıyız. 

İkinci olarak, akaryakıttan benzin, süper ben
zin, motorin fuel - oil gibi bütün maddeler aynı 
değerde imiş giıbi gözönüne alınarak tonda 20 ile 200 
lira vergi alınacağı 'iteri sürülmektedir. Halbuki bun
ların değerleri ayrı ayrıdır. Süper benzin alan bir 
şahsın ödeyeceği paraya göre vergi ödemesi, fuel - oil 
alan ve bununla ısınacak olan vatandaşın kiloya gö
re ödeyeceği vergiden çok olmalıdır. 

Bu vergilerin anaprensiplerine ve nısfet kaidele
rine aykırı bir görüştür, bu bakımdan eğer bu ka-
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ftun kabul edilirse miktarın yani bedelin vergiye 
matrah yapılmasını, kilonun matrah yapılmamasını 
kabul etmemiz gerekeceği kanaatlimdeyİiz. 

Bir de burada yerel yönetim dediğimiz belediye
lere bıir taraıftan istiklal vaadederken diğer taraftan 
bu iki hat arasındaki miktarı da dalima bakanlıklara 
vermek gibi yanlış bir tutum içinle girmekteyiz. Ka
nuna göre, akaryakıttan alınacak bu paranın ton
da 20 lira mı olacağı yahut 200 Mra mı olacağını 
Bakamlar Kurulu tayin ve tespit edecektir. Türki
ye'de bugün 1 800'e yakın belediye bulunduğuna 
göre her belediyemlim bu şekilde fiyatlarını Balkanlar 
Kurulunun nasıl tespit edeceği ve fiyat değiştikçe 
bunu nasıl ayarlayacağı da hepiimiizce gözömümde bu
lundurulması gereken bir gerçektir. 

Som olaraık buriada yine Hükümet, millet kese
sinden bu 3 milyar vergimin yarısı kadar bir nispeti 
yanti 1,5 mdflyar lirayı da muhtaç asker ailderine 
yardım olmak üzere bir fona koymak üzere millet
ten alnıakfcadır. 

4109 sayılı, Muhtaç Asiker Ailelerime Yardım 
Kanununun maddeleri tetkik edilirse bu resmin ta
yin ve te&pitıi belediye encümenlerine ait bir yetki
dir. Adı geçen kanun meriyetteyken, yenli bir ka
nunla buna el atmaiya Hükümetin hakkı yoktur. 

Aynı zamanda, buradan alınan paranın mikta
rını tespit de yine 4109 sayılı Kanuna göre il idare 
meclislerine aittirj Her il idare meclisi, kemdi mam-
tıikasındaki muhtaç asiker aileleıtain ne kadar para
ya ihtiyacı olduğunu ve asgari geçim hadlerini tes
pit edecek ve ona göre milletten alacağı yardımı 
muhtaç asker ailelerime, tevzi edecektir. 

Hükümet, halihazırda, Türkiye'de ne kadar 
muhtaç asker ailesi olduğunu bilmeden ve buna ih
tiyaç var mıdır yok mudur en basiıt bir nazar atfet
meden milletten 1,5 milyar liralık bir para ahmakta 
ve bumu bir fona fcoyanalk Türkiye'deki bütün beledi
yelere tevzi etmektedir. Bu da 4109 sayılı Kamunun 
esas ruhuna aykırıdır. Çünkü, adı geçen kanuna 
göre bu paralar muhtaç aislker ailelerimin bulumduğu 
belediye sınırları içerisimıde bulunan vatandaşlara 
aittir. İstanbul'daki bir muhtaç asker ailesine, 

< Van'daki bir vatandaştan para alması bu kanuna 
göre yerimde değildir. 

İşte bu hususlar gözönüme alınarak maddiden bu 
% 50 zammın tamamen kaldırılmasını ve vergimin 
akaryakıtın değeri üzerimden tahsil edilmesini grubu
muzun görüşü olarak Yüce Meclise saygı ile arz 
eder, hepimizi hürmetle selamlarım, (MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Özbaş. 
Milli Selamet Partisi Grubu adıma Sayın Erdal, 

buyurunuz. 
MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL' 

(Yozgat) —• Sayın Başkan, Yüce Meclisim değerli 
üyeleri; 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda 
Değişiklifc Yapılmasına ilişiklim Kamum teklifinim çer
çeve 9 ncu maddesi üzerimde Milli Selamet Partisi 
Grubu adıma söz almış bulunuyorum. Bu vesile 
ile Yüce Meclisi saygı ile selamliıyorum. 

Değerli aırkadaşiarıım, vergi demetine devam edi
yoruz ve bu 9 ncu. madde, yani «akaryakıt tüketi
mi» maddesi üzerinde konuşuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu, aslında akaryakıta yâ  
pılan bir zaırndir, bunu böyle telakki etmekte fay
da vardır. Nedense Hülküimet, «Belediye gelirleri» 
diye getirmiştir Meclise; aslında bir akaryakıt zarntoı-
dlTş 

Değerli arkadaşlar, bu zamda, ayrıca biraz ev
vel konuşan Miüyetçli Hareket Partisinin sayın söz
cüsü % 50 zamla asker ailelerime de yardım yapı
lacak, şeklinde bir fıkramın olduğumu söyledi, doğ
rudur. Belediye birçok gelirlerimi alırken asker aile
leri adı altımda yardım alır. Şimdi ayrıca akaryakıt 
tüketimi vergisi diye % 50 gibi ayrı zam getirirse
niz bu doğru değildir. Çüinlkü bu alman verginin 
tamamı asker ailelerime verilmiyor. Yani, muhtaç 
asker aiMerime yardım fomu diye, bu foma alınan 
paramımın tamamı asiker ailelerime verilmiyor; beledi-
yeliere kalıyor. 

O halde burada muhtaç asker ailelerime verilmek 
üzere diye % 50 zammı öyle değil de, buraya ko
yacağınız en az 20, en fazla 200 rakamını; en az, 30, 
en fazla 300 deseydimiz bu daha doğru, daha isa-
betlli olurdu. Yani burada bir «yardım» sözümü ko
yarak değişik bir ifade kıuManıIrnıştır, aslımda doğru
dan, doğruya belediyeye alınan bir gelirdir; asker aile
leri zaten bunun dışındaki birçok gelirlerden gelen 
yardımı alıyorlar. 

Bu balkımdan bu maddenin bu kısmını fazla gö
rüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, akaryakıta her yapılan zam
da bu oran da yükselecektir. Önümüzdeki günlerde 
akaryakıta zam yapıldığımda, faraJza 5 lirayken ben
zim 10 liraya çıkarsa belediyemin alacağı yüzde oranı 
da oma göre yükselecektir. Yani, 20 lira olan ver
gi 40 İraya çıkacak; 200 lira olan vergi 400 liraıya, 
300 lira olan da 600 liraya çıkacaktır; otomatikimian 
bu yükseliyor. Bu aslımda doğru bir şey değildir, 
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Blk Milli Selamet Partisi olarak şu husulsün üzerinde 
duruyoruz. (Ama maalesef bunu Hükümet kabul 
etmiyordu, burada şu maddeyi getirmekte bizim tek-
Ifimlizi kabul etmiş oluyor): 

Biz diyorduk ki, Devlet memurları, işçier, üc
retle çalışanlar eşel mobil sistemline uygun maaş 
alsınlar; her sene arıtan fiyata göre oıtomıatikimaın 
maaşlar artsın diye 1972'den bugüne kaldar bu fikri 
ileri sürüyorduk, fakat maalesef bumu halen kabul 
ettiremedik.' Ama şu teklifde aynen dediğimiz va
rittir, yani akanyaikıta Hükümet zaim yaptığı anda 
belediye gelirleri de ötomaltilfcman artmış okuyor. 

Madem bunu böyle yapıyorsunuz, neden diğer 
ücretlere yapmıyorsunuz? Yaini belediyenin geliri 
atomatikraan artar da neden diğer memur ve işçile
rin ücretleri atomaltifcmian artmaz? Belediyenin ayrı 
bir özellidiğii mi vardır? Yoksa 1977'de Cumhuri
yet Halk Partisinin biraz fazla belediye başkanı oldu 
diye özel bir muamele mi düşüyorsunuz;? Temenni 
ederiz, gönül arzu eder ki, bu eşel mabut sistemini 
ücrettore de tatbik etmek ve artan fiyatların tesirini 
de bu şekilde gidermek temennisindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, burada süper ve normal ben
zin, gazyağı, motorin, fuel - oil'e vergi konuyor. 
Bu fuel - oil'e konan vergiden dolayı kiralar arta
caktır. Gazyağını bilhassa köylerde köylü vatan
daşlarımız kullanıyor, onların aleyhine olacaktır bu 
zam. Süper ve normal benizlin için bir şey derniiiyô  
rum ama, gazyağı ve fuel - oil için bir ayrıcalık ge
tirilseydi daha hayırlı olurdu. Hepimiz kiradan şi
kâyetçiyiz, kiracı olanlarımız biliyorlar, kira nasıl 
artmasın. 

Şimdi fuel - oil artarsa diğer giderler artarsa; 
ilan, reklam diye artarsa, gerek binanın sahibi veya 
gerek orada kiracı olan çok masraf ederse, bina
nın sahibi kirasını arttıracak, kiracı da bundan mü
teessir olacak, mağdur olacak. Fuel - oil'de bu 
düşünülmedeydi belki daha iyi olurdu, gazyağı ile 
daha düşük olabilirdi veya dtomaticman olmazdı. 
Yani her sene bu artış olursa, her sene de evin 
kirası artacak ve diğerleri de buna göre artacak. 

Bu hususun gözönüne alınmasının hayırlı olaca
ğı kanaatindeyim. Sayın Hükümet ve Komisyon 
bunun üzerinde durursa çak iyi olur. Süper ben
zin ve normal benzin, bir yerde belediye bunlardan 
vergi almalıdır. Çünkü yakıt olarak biz umumiyet
le fuel - oil kullanıyoruz. Kömür bir yerde istedi-
ğimiiz zaman bulunamıyor veya istediğimiz yere gö-
türerriiyoruz, Fuel -. oli kaloriferlerde daha kolay 
olduğu için daha çok kullanılıyor. 

I Hatta son senelerde fuel * oii'li kalorifer teslisi 
yapılması da hükümetçe öngörülmüştü. Son za-

I manda bilmiyorum, Hükümetin şu andaki düşünce-
I si nedir. Hem fuel - oil'im yakılmasını teşvik ödiyo-
I ruz hem de bundan vergi alarak bunu pahalandınyo-
I ruz. O zaman teşvik değil, teşviki önlemiş oluyo-
I ruz. Bunun üzerinde durulursa faydalı olacaktır. 
I Değerli arkadaşlarım, daha önce söylediğim % 

50; bunun üzerine % 50 asker ailelerine yardımı 
I kaldırmakta fayda var ve aşağıdaki maddede zaten 
I şöyle bir cümle kullanılıyor: ı«ÎHgMli maliye vergi 
I daireleri bu vergileri ve aslker ailelerinden muhtaç 
I olanlara ait payı, tahsillini takip eden ay içerisinde 

tiler Bankasında açılacak özel bir fona yatırırlar. 
Fondaki bu para belediyelerin son nüfus sayımmda-
'ki nüfuslarına göre dağıtılır.» 

Yani bu şu demektir: Aslker ailesine yardım adı 
altında alman bu vergi, belediyelere dağıtılacak tak
sim edilecek, belediye bunu istediği gibi kullanacak, 

I tasarruf edecek. Özellikle aslker aildierihe bu yar
dim yapılacak diye bir husus yoktur. Bu bakımdan 
bu % 5Q'yı çıkarıp, geriye kalan diğer en az 2Q, 
en fazla 200 lira ton başına vergi konması teklif edil
miştir. Bunun kabul edilmesini Yüce Meclisten arzu 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi kanunlarının de
vam edeceği inancındayım. O halkımdan bundan 

I sonra da sık sık bu hususta görüşeceğiz. Bu kanun
ların hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Kişisel olarak Sayın Timuçin Turan. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 
I değerli milletvekilleri; 5237 sayılı Belediye Gelirlerini 

düzenleyen Yasanın 30 ncu maddesi bu teklifin 9 ncu 
maddesiyle yeniden düzenlenmektedir. 

Teklifi yapan sayın milletvekili, daha önce adil 
I olan bir uygulamayı, belki de farkında olmadan âdil 
I olmayan bir şekle dönüştürme durumuna düşmüştür. 
I Bakınız nasıl? 
I Halen yürürlükteki maddenin şu andaki durumu-
I na bir bakalım: 

«Belediye sınırları içinde istihlak edilmek üzere 
1 satılan petrolün kilosundan 1, benzin ve müştaiklarıy-

la baküre ve mazotun kilosundan 2 kuruşu geçmemek 
üzere belediye meclisince düzenlenecek tarifiye göre 
istihlâk Resmi alınır. 

Transit olarak geçinilecek akaryakıtlardan bu re-
1 sim alınamaz. 
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Tarım makinelerinde kullanılacağı tarım memur- ı 
larınca onaylananlar bu resimden müstesna tutulur- I 
lar.» I 

Halen yürürlükte olan madde bu. Verginin gerek I 
şarktı, malın belediye hudutları içinde tüketilmesi. I 
Yanli «satılması» dahi demiyor. I 

Siz getirdiğiniz yeni düzenleme ile, belediye hu- i 
dutları içinde satılan mal için bu vergiyi kapsam ve I 
miktarını genişletmeyi amaçlasaydınız, mıaikul bir ra- I 
kama kadar sizinle aynı düşünceyi paylaştığımı soy- I 
leyebilirdim. Ancak, teiklıifinizde Türkiye'de şehir, ka- I 
saba, köy, köşebucak her yerde tüketilen akaryakıtı, I 
hem de insafsız ölçüler içinde vergilendirmeye kal'kı- I 
ştyorsunuz. Yani Anadolu'nun ücra bir köşesindeki I 
köyünde tarlasını sürecek traktörün motorininin, lam- I 
basında yaktığı gazyağının bir miktarını, her zaman I 
ondan yana olduğunu sözde ilan ettiğiniz köylünün I 
ellimden alıp belediyelere dağıtacaksınız. Yani köylünün I 
celbinden kentliyi besleyeceksiniz. Ondan sonra da 1 
adaletten, haktan yana olmaktan, köylüden yana ol- I 
maktan bahsedeceksin z. Kimi inandıracağınızı zan
nediyorsunuz? Gerçekten de öyle olsa, yine ne ise I 
diye-billirim; ama bu paraların en azından 1982 yılına j 
kadar büyük şehir belediyelerinin beslediği siyaset I 
gangesterlerinin cebine gireceğini, halka hizmete har- I 
canmayacağını da bilmeyen de yoktur ki. 

Rakamlar pek de küçümsenecek gibi değildir. He- I 
sap edelim. Ton başına en az 20, en çok 200 lira tek- I 
lif ediyorsunuz. Yılda memlekemitizde 17 milyon ton I 
civarında peitrol tüketildiğini nazarı itibara alırsanız, I 
haddin en azını uygularsanız 340 milyon lira, en çoğu
nu uygularsanız 3 400 000 000 lira eder alacağınız I 
vergi. Bugün olmasa bile en kısa zamanda üst limiti I 
uygulayacağınız şüphesizdir. Uygulamayacalk olduk
tan sonra koymazdınız. Yani yılda 3,4 milyar lira I 
akaryakıt vergisi tahsil edeceksiniz. Bu vergiyi şöyle I 
ya da böyle 45 milyon vatandaşımızdan alacaksınız. I 
Çünkü tonda 200 lira vergi kilogramda 20 kuruş zam I 
demektir. Petrol ürünlerine bu zam % 50 Asker Aile- I 
lerine Yardım rakamlarıyla birlikte 30 kuruş olarak j 
yartsryacaik, bu da motorine takriben % 7, gazyağına 
% 9, fuel-oile'e de % bir zam yapılmış gibi piyasa
ya yansıyacak; dolayısıyla her türlü maddeyi zincir
leme ettkilieyecek. Bu 3,4 milyar 45 milyon insanımı- I 
zın cebinden çıkacaktır. 45 milyondan aldığınızı da I 
25 milyon kentlinin oturduğu belediyelere verecek- J 
siniz. Bu belediyeler içinde de, teklife koyduğunuz I 
nüfus kriteri gözönüne alınırsa, İstanbul, İzmir, An- I 
kara belediyeleri bu paranın % 35'ini, yani senede I 
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1 200 000 000 Türk Lirasını alacaklar. Bir de acaba 
bu 3 ilde toplanan vergi nedir ona bakalım. 

Tüketilen 17 milyon top petrolün % 18'i bu 3 ili
mizde tüketilmektedir. Yani buna göre bu 3 ilden 
toplanan vergi 600 milyon lira olacak, kalan 600 mil
yon lira da köylünün, kasabalının cebinden alınıp bü
yük şehir belediyelerine verilecektir. 

Tüketilen bezin ve süper benzinin 17 milyon ton 
petrol tüketimi içindeki yüzdesi sadece 12'dir. Yani 
alacağınız verginin sadece % 12''sınin, o da bir bölü
mü özel araba sahiplerinin celbinden çıkacak, kalan 
% 88"! dar gelirli kesimden alınacaktır. Bu tabloya 
adaletlidir diyen varsa, gelsin burada iddiasını savun
sun. 

Maddeyi daha âdil, daha insaflı hale getiren deği
şiklik tekliflerimiz vardır. İtibar ederseniz fazla dü
şünülmeden hazırlanmak suretiyle getirilen teklifin 
9 ncu maddesinin yol açacağı haksızlıkları önlemiş 
olursunuz. Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Sayın Ahmet Mahir Abluoı, buyurun. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Konuşmakta olduğumuz Belediye Gelirleri Ver

gisi Kanun teklifinin 9 ncu madde metnine baktığı
mız zaman, bir yönüyle iktidar programı ve Hükü
met programıyla ters düştüğünü, yetkili Hükümet 
mensuplarının beyanlarına ters düştüğünü, bir yönüy
le bir müphemiyet ihtiva ettiğini ve diğer bir yö
nüyle de birçok eşitsizliklere ve adaletsizliklere sebe
biyet vereceği mahiyette olduğunu görmekteyiz. 

Hükümet programıyla ve Hükümet ilgililerinin be
yanlarıyla ters düşmesinin nedeni, benden evvel ko
nuşan arkadaşımın da ifade buyurduğu gibi, gazın 
ve motorinin de vergilendirilmeye tabi tutulması su
retiyle, elektriksiz köylünün yegane aydınlatma kay
nağı olan gazın yine köylümüzün tarlasını sürmesi 
sulaması ürününü biçmesi ve hatta tarladan harman 
yerine harman yerinden kendi deposuna nakletmesi 
için traktöründe kullanmakta olduğu motorinin de 
vergilendirilmekte olduğunu görmekteyiz. 

Bunun anlamı, programlarda ve beyanlarda dai
ma kendisinin korunması ve desteklenmesi icap et
tiği belirtilen köylüye bu beyanların tamamıyla ak
sine, bir yük bir külfet getirilmesidir. O nedenledir 
ki, Hükümet programına ve Hükümet ilgililerinin be
yanlarına ters düşmektedir. 

Akaryakıt vergisi getirilmek suretiyle bakmız kim
ler bu verginin hayat pahalılığını artırıcı etkisine 
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maruz kalmaktadır. Dolmuş ücretleri artacaktır, yol
cu otobüs nakliye ücretleri artacaktır, kamyonla nak
liye ücretleri artacaktır, traktör hizmetleri dolayı-
siyle yapılan hizmetlerin maliyeti artacaktır. 

Bunlardan en çok kimler istifade etmektedir; dar 
gelirli vatandaşlarımız, köylülerimiz, yani Türkiye 
nüfusunun önemli büyük bir kısmı, İşte bu nedenle
dir ki, diyoruz ki, madde bugünkü haliyle program
lara ve Hükümet ilgililerinin beyanlarına bu nedenle 
de ters düşmektedir. 

Madde aynı zamanda bir müphemiyeti ihtiva et
mektedir. Madde metnine baktrğımız zaman, 20 ile 
200 lira arasında ton başına alınacak verginin kimin 
tarafından tarh edileceği sarahaten anlaşılmamaktadır. 
Bundan evvelki maddelerde olduğu gibi, belediyeler 
tarafından mı bu tespit edilecektir, yoksa Hükümet 
tarafından mı tespit edileecktir? Hükümet tarafından 
tespit edilecekse, 20 ile 200 lira arasındaki bu de
ğişikliğe mevzu olacak akaryakıtın cinsleri midir? Yö
relere göre bir değişiklik midir, yoksa bunu kulla
nanlara göre yapılacak bir farklılık mıdır? Bu bakım
dan madde sarih değildir. Şayet belediyeler bunu 
tarh edecekse, belediyeler vergilendirecekse çok tu
haf bir durumun hâsıl olacağı hemen anlaşılmakta
dır. Yan yana 2 ilin belediyelerinin tarh edeceği ver
giler çok farklı olacak ve hatta hatta aynı ilin be
lediyeleri arasında bu farklılık kendisini gösterecek
tin Bu bakımdan maddenin sarahata kavuşturulması 
icap etmektedir. 

Yine aynı nedenle bu madde metni kanunlaştığı 
takdirde, Türkiye üzerinde biri birinden farklı çe
şitli akaryakıt fiyatlarının husule gelmesine sebebi
yet verilecektir ki, hiç şüphe yoktur vergilerin eşitli-
lik anaprensibinden ayrılmmış olunacaktır. Çünkü, 
çeşitli yerlerde çeşitli fiyatlar eşitsizliği, adaletsizliği 
bu suretle meydana getirmiş olacaktır. 

Bu nedenledir ki, görüşülmekte olan kanunun tü
münde olduğu gibi, 9 ncu madde metni de maale
sef iyi düşünülmeden, hazırlık safhası geçilirmeden 
hazırlanarak Meclis huzuruna getirilmiş bulunmakta
dır. 

Sözlerimi bağlarken şu hususu da ifade etmek is
terim : Madde metniyle vergilendirilen akaryakıt 
cinsleri dolayısıyla, bundan en çok zarar görecek 
olan köylümüz, dar gelirlimiz ve fakir halkımız, 
elbetteki asker ailelerine yardım dolayısıyla yine 
madde metnine ithal edilmiş bulunan ve çeşitli akar
yakıt fiyatlarının vergilendirilmesine göre biribirin-
den değişik miktarlar altında halkımıza inikas ede
cek olan, bu % 50 nispeti dolayısıyla da hayat pa

halılığı, esasen akaryakıt vergilendirilmesi dolayısıy
la halkımızın omuzuna daha fazla miktar ve nispet
lerde ağırlaşarak bineceğinden, akaryakıt vergisinin 
hayatı ucuzlatmak şöyle dursun, istikrar sağlamak 
şöyle dursun, daha da fazla artırıcı mahiyette gör
düğümü arz eder, Yüce Meclise saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Sayın grup sözcüsü arkadaşlarımla, şahısları adı
na söz alan arkadaşlarımın, görüşmekte olduğumuz 
teklifin 9 ncu maddesine ilişkin değerlendirmelerine 
açıklık kazandırmak için söz almış bulunuyorum. 

Gerek sözcü arkadaşlarım, gerekse şahısları adı
na konuşan arkadaşlarım, akaryakıt tüketim resmi
ni -eski yasadaki deyimi ile- bugün akaryakıt tüke
tim vergisi olarak düzenlemiş olmamızı bir zam, 
bir yeni vergi olarak nitelediler. Burada bir yanılgı 
olduğunu, kısaca arz etmek isterim. 

Bugün yürürlükte olan Belediye Gelirleri Yasası
nın «Akaryakıt Tüketim Resmi» olarak düzenlediği 
resim, arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, kıymet üze
rinden alınan bir vergi olmayıp, ölçü üzerinden alı
nan bir vergidir ve ölçüsü de tondur, Bugün halen 
belediye hudutları içerisinde akaryakıttan ton başına 
20 lira vergi, esasen alınmaktadır. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Ben söyledim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim, zatıaliniz söylediniz, 
ama bir başkası böyle ifade ettiler de onun için arz 
ediyorum. 

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yasası hükmü 
gereğince de, bu resmin % 50'si asker ailelerine yar
dım için fiyata eklenerek belediyeler tarafından tah
sil edilmektedir. Ancak, verginin tahsili, satış istasyon
larındaki teslime bağlı olduğu için, eski harçlar anla
mında arz ediyorum, bunun tahsili mümkün olmu
yordu; belediyeler, tek tek istasyonlardan bu vergi
leri maalesef alamıyorlardı; böylece, bir yasanın, be
lediyelere verilmesini öngördüğü kıymet, para, harç 
satıcılar tarafından kullanılıyor, belediyelere resmen 
intikal etmiyor idi. Çünkü, toplanması güçtü, zordu. 
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Şimdi, biz bunu teslim esası üzerine, rafineride 
ya da dağıtım şirketlerinde başlangıçta almak sure
tiyle tahsilini kolaylaştırdık usul olarak. Yeni bir 
vergisi yeni bir zam getirmedik. 

Ancak, yasada asgari had olarak gösterilen, tonda 
20 lira, bugün alınan vergidir ve teklifin müşterek 
hükümleri içerisinde düzenlediği bir maddeye göre 
de, Bakanlar Kurulunda aksi kararlaştırılmadığı müd
detçe, vergi, resim ve harçlarda en az had uygulana
cağı içindir ki, bugün de bu had, zaten yürüyen ve 
alınan harç nispeti olduğu için, yapılacak bir zam, 
yapılmış bir zam söz konusu değildir efendim, 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Yanlış Sayın 
Bakan, şu anda yalnız belediye hudutları içerisinde. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Arz ediyorum efendim, arz 
ediyorum efendim. 

Yani, belediye hudutları içerisinde bugün alınan 
harç ve asker ailelerine yardım, sadece adı değiştiril
mek, harç yerine vergi olunmak suretiyle yeniden dü
zenlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir değerli sözcü arkada
şım da, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yasası ge
reğince, eski harcın bugünkü verginin ;% 50'si nis
petinde alınan yardımın kaldırılmasını önerdiler. 

Takdir buyurursunuz, bu sosyal bir yardımdır, 
işleyen bir yardımdır. Belediyeler, gerçekte, satış is
tasyonlarından tahsil etmemiş olsalar bile, bugün fii
len bu yardımı muhtaç asker ailelerine yapmaktadır
lar. Biz sadece, bazı talepleri karşılayamayan ve zor 
durumda olan, alacaklarını istasyonlardan alamayan 
belediyelere biraz daha kolaylık getirmiş oluyoruz. 

Arz etmek isterim, saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sormak isteyen sayın arkadaşlarımın isimle

rini alayım. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan sonra söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Alayım efendim, alayım. 
Evet... Sayın Başoğlu, Sayın Turan... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, son söz milletvekilinin olarak söz istiyor. 

BAŞKAN — Söz istenildiği takdirde veririm 
efendim ben. Soru sormak için arkadaşlarımız ayak-
talar... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Söz isti
yor Sayın Başoğlu. 
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BAŞKAN — Efendim, tabii Sayın Kıratlıoğlu, 
yani bunu bilecek kadar tecrübemiz var, istesinler 
yeter ki, değerli arkadaşım. Yani ben, arkadaşlarım 
hep birlikte kalktılar, isimlerini alayım, ayakta bek
lemesinler, zahmet etmesinler... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
oğlu söz istedi. 

BAŞKAN — Kim efendim söz isteyen?, 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Ben efen

dim. 
BAŞKAN — Zatıaliniz; elbette, buyurun efen

dim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Müteşek

kiriz Sayın Başkan, sağolun. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Hükümetin her nedense tasarı olarak Yüce Mecli

se getiremediği; fakat bazı milletvekili arkadaşları
mızın teklifi olarak karşımızda bulunan Belediyeler 
Kanununun değişikliğiyle ilgili teklifin 9 ncu mad
desi üzerinde Sayın Bakandan sonra görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıya, teklife baktığımız 
zaman, uygulamada büyük zorlukların, büyük tartış
maların meydana geleceği hemen göze çarpmakta
dır. Mesela, bu verginin ton başına 20 lirayla 200 
lira arasında olacağı gösterilmesine rağmen, teklifte 
böyle olmasına rağmen, bu tespiti kimin yapacağı 
görülmemektedir ve akaryakıtın cinslerine göre bir 
ayrım yapılıp yapılmayacağı belli edilmemektedir. 

Hemen gözümüze çarpan bir başka konu, asker 
ailelerine, vergi alındıktan sonra yapılacak olan yar
dımda, son nüfus sayımındaki oranlar dikkate alın
maktadır. Böylelikle, nüfus sayısı fazla olan yer
lerdeki asker aileleri için ayrılacak pay, nüfus sa
yısı daha az olan yerlerdekiler için ayrılacak paydan 
az olacaktır ve bunun sonucunda, pek tabii olarak, 
sayısı az olan yerlerdeki asker aileleri herhalde da
ha düşük aylık almak durumuyla karşı karşıya ka
lacaklardır. 

Böylelikle, bunda da nüfus oranı dikkate alın
masında neye göre bu ayrımın yapılacağı belli edil
memiştir. Bu ve buna benzer konular ve daha ön
ceki maddeler de göstermektedir ki, teklif acele ile 
hazırlanmıştır ve günlerden beri burada yapılan tar
tışmalardan da, sorulan sorulardan da gayet açık 
bir şekilde anlaşıldığı üzere, komisyonumuz, kendi
sinin önüne getirilen teklifi incelemeden, araştırma
dan ve büyük acelecilik içerisinde Yüce Genel Kuru
lun huzuruna getirmiştir. 
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Arkadaşlar, yaptığımız iş, önemli bir iştir. Bu 
teklifin kanunlaşmasıyla, elimizi vatandaşın cebine 
sokmaktayız ve çeşitli kalemlerden, ondan yeniden 
para almak istiyoruz, vergi almak istiyoruz. 

Bu akaryakıt vergisiyle, vatandaşa daha önceki 
bir maddede seyahat vergisi yüklemiştik, şimdi de 
akaryakıt dolayısıyla bilet ücretlerine ya da seyahat 
artışlarına ayrı bir vergi yüklemekteyiz. Akaryakıt 
sahipleri, bunu kullananlar, tüketenler, araç sahiple
ri, taşıyıcılar, elbette, «Şu kadar vergi ödüyorum» 
diyeceklerdir, yeniden ücretlerini ona göre ayarlaya
caklardır; dolmuş ücretlerinden şehirlerarası ücretle
re kadar ve benzinle, motorinle çalışan her türlü üc -
ret bunun üzerinden yeniden artışa tabi olacaktır. 

Öyle olunca, tabii, kendi kendime soruyorum, bu 
Hükümetin uygulama döneminde biz, Türk milletinin, 
Türk vatandaşlarının cebine ne koyduk ki, şimdi bu
na lilave olarak, «şu kadarını verdik» diye, vergi ola
rak geri alabilelim? 

Paranın satınalma gücündeki değer kaybı mey
dandadır, hayat pahalılığının meydana getirdiği sı
kıntı meydandadır ve bu sıkıntılara ilave olarak, 
«Ben ayrıca, şu anda senin cebinde bulunan para
dan şu kadarını da belediyelere vergi olarak alaca
ğım» deniliyor. 

Bunu sosyal adaletle bağdaştırmak, bunu dar-
gelirlileri, az gelirlileri düşünme düşüncesiyle bağ
daştırmak ve benden önceki arkadaşlarımın söyle
diği gibi, bunu büyük iddialarla milletimizin hu
zuruna çıkan ve çok şey vaat eden Hükümetin tu
tumuyla ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin fa
kir ve fukaradan yana edebiyatıyla bağdaştırmak 
mümkün değildir. 

Böylelikle, bu teklifin kanunlaşması için iktidar 
milletvekilleri, görüyoruz ki, büyük bir gayret içe
risindedir ve bunu uykulu gözlerle yorgun argın ka
nunlaştırmak istiyorlar. 

Biz ise, böylesine aceleye getirilmiş ve Hüküme
tin de çoğu zaman sahip çıkamadığı, her nedense bu 
akşam Sayın Bakanın kürsüden -ki, bunu takdir ve 
teşekkürle karşılıyorum- görüşlerini açıklamak ihti
yacını hissettiği bir aceleci teklifi çıkaracağınızı gö
rüyoruz. Çıkaracaksınız bunu; ama sonunda bunun 
sıkıntısını siz de çekeceksiniz; sizin sıkıntı çekmeniz
den öteye, vatandaşlar çekeceklerdir; buna gönlümüz 
razı değildir. 

Teşekkür ediyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
(«Sayın Başkan, sorular var» sesleri.) J 
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Bir dakika, bu sorular konusunda hiç kuşkunuz 
olmasın efendim, sırası geldiği zaman, ben, size, «so
ru soran var mı?» diyeceğim; onun için zahmet et
meyin. 

Bir başka dilek var, onu karşılamak istiyorum 
izin verirseniz. 

«Belediye Gelirleri Yasasının bazı maddelerinin 
değiştirilmesi teklifinin 9 ncu maddesi açıklık kazan
madığından, görüşmelerin İçtüzüğün 72 nci madde
sine göre devamını arz ve teklif ederim.» diyor Sa
yın Özer Yılmaz; haklıdır. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmelerin yetersizliğine 
dair müessese, içtüzüğümüze yeni gelmiştir ve bir 
içtüzüksel haktır. 

Bu teklifi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 
Kabul edenler... 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, ben 
izah edeceğim.: 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; „ 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 9 ncu mad
desinin açıklık kazanmadığı, sayın arkadaşlarımızın 
sual sormak için söz almalarından anlaşılmış bulun
maktadır. 

İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesi şu şekilde bir hü
küm getirmiştir : Bu konuşmalar yapıldıktan sonra, 
yani Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her konuda 
her siyasi parti grupları adına ve iki üyenin kendi 
adına birer defa konuşma hakları vardır. Bu konuş
malar yapıldıktan sonra, görüşmelerin devam etme
sine dair önerge verilmemişse -ki biz vermiş bulu
nuyoruz- Başkan, görüşmelerin tamamlandığını bil
dirir. Görüşmelerin devam etmesine dair önerge ve
rilmiş ve bu önerge de Genel Kurulun işaret oyuyla 
kabul edilmiş ise, birinci fıkra gereğince siyasi par
ti gruplarına ve milletvekillerine ikinci defa konuşma 
hakkı doğar. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar çok sual karşısın
da, iktidara mensup siyasi partinin çok değerli üye
lerinin hâlâ, 9 ncu maddenin açıklık kazandığını id
dia etmeyeceği ümidindeyim. 

Oylarınızın bu şekilde tecelli edeceği kanaatini 
muhafaza etmekteyim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Yılmaz'ın önergesini 

Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Kabul edenler.. 
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III. - YOKLAMA 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Çoğun
luk yoktur Sayın Başkan. (AP sıralarından 10 millet
vekili ayağa kalktı.) 

BAŞKAN — Yapacağım efendim yoklamayı. 
Sayın Dağlı, Sayın Altınay, Sayın Kabadayı, Sa

yın Sarıoğlu, Sayın Uluçay, Sayın Ekinci, Sayın Çe
lebi, Sayın Köklü, Sayın Özkaya Sayın Elverdi. 

Değerli arkadaşlarım, 10 sayın üye, oylamaya ge
çildiği sırada, salonda çoğunluğun bulunmadığını 
iddia etmiştir. Kaldı ki, araya bir oturum arası 
girmiştir, yoklama yaptıktan sonra da epeyce süre 
geçmiştir. Bu nedenle de, yoklamayı yapacağım efen
dim.-

Değerli 10 arkadaşımız halen bulunuyor. 
Adana İlinden başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çoğunluğu

muz vardır; görüşmelere, kaldığımız yerden devam 
ediyoruz efendim. 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — Sayın Başkan, ço
ğunluğun olduğunu nasıl anladınız? 

BAŞKAN — Defteri size teslim ederim, bakar
sınız; 240 küsur üye var. 

RECEP ÖZEL (îstanbul) — Sayın Başkan, söy
ler misiniz kaç kişi var? 

BAŞKAN — Rica ederim, zatıaliniz teşrif edi
niz, burada sayınız, Sayın Özel. Sayın Özel, ikimiz 
de Divan üyesiyiz, birbirimize düşmeyelim, çok ri
ca ederim. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Sayın Başkan, ben öğrenmek istiyorum, kaç kişi 
var? 

BAŞKAN — 238 arkadaşımız var. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Hemen nasıl saydınız? 

BAŞKAN — Siz de benim gibi altı sene Başkan-
vekilliği yaparsanız, hemen sayarsınız, 

VI, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, değerli Özer Yılmaz ar
kadaşımızın uzatmayla ilgili önerisini onayınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Öner
ge reddolunmuştur efendim. 

Sorulan alacağım efendim : Sayın Kavurmacıoğ-
lu, Sayın Kılıç, Sayın Altınay, Sayın Dağlı, Sayın 
Sarıoğlu, Sayın Uluçay, Sayın Dalkıran, Sayın Çele
bi, Sayın Topuz, Sayın Başol, Sayın Turan, Sayın 
Başoğlu, Sayın Özer, Sayın Bayraktar, Sayın Gül, Sa
yın Özkaya, Sayın Çelik, Sayın Doğan, Sayın Kocal. 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ahmet Sayın'ın bir 
soru önergesi var : «Bu madde, akaryakıt tüketim 
vergisini tedvin...» 

Tedvin yazılmış ama, öyle mi efendim? Tedvir 
mi ediyor, tedvin mi? Ben tedvin biliyorum, yanlış 
okumuşsam bağışlasınlar. 

«... Verginin mükellefi, akaryakıt tüketicisidir. 
Bu durumda, köylünün kullandığı her türlü motor
lu araç, bu arada traktör, biçer-döver gibi tarm araç
larda kullanılan akaryakıttan dolayı köylünün öde
yeceği vergiden elde edilen gelirlerden, sadece şe
hirlerde oturanlar yararlanmış olmayacak mıdır? 
Köylerdeki, köy sınırları içindeki köylülerin, özellik
le araçları için kullanacağı akaryakıttan belediyeler 

için, şehirler için vergi alınması doğru mudur?» So
ru bu. 

Yanıtlıyor musunuz Sayın Bakan veya şimdi mi 
yanıtlıyorsunuz? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, yazılı cevap arz 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı arz edeceksiniz efendim. 
Sayın Kavurmacıoğlu, tutanaklara geçebilmesi 

için, zahmet olmazsa şöyle biraz ortaya gelir misi
niz efendim. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Bu kanunun 9 ncu maddesinin 6 ncı paragrafında 
bir cümle içinde, «vergi daireleri» tabiri var. Bizim 
bildiğimiz, Türkiye'de şimdiye kadar bir tek vergi 
dairesi var. Bugüne kadar gelen kanun tasarı ve tek
liflerinde, «vergi dairesi» denince Maliye Bakanlığına 
bağlı vergi daireleri kastediliyor; acaba bu tasarıda 
da onu mu kastediyorlar, yoksa yeni bir vergi daire
si mi kuruyorlar? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Maruzatım bundan ibarettin 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavurma

cıoğlu, -:4 
Sayın Kılıç... 
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakanın izahatında, bunun bir yeni ver-
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gi olmayıp, esasen belediye sınırları içerisinde, «harç 
ve resim» adı altında belediye hissesi olarak alın
makta olduğunu ve bu tatbikatla bu verginin rafi
nerilere ve anadepolara, yani akaryakıtın dağıtım 
menşeine intikal ettirdiklerini ifade buyurdular, 

Bu vaziyette, bundan sonra bu tüketim vergisi 
dışında, belediye hudutları içerisinde şu veya bu 
isim altında akaryakıt üzerinden (rüsum olsun ver
gi olsun) vergi alınması bahis konusu mudur, değil 
midir? Sorumun birinci kısmı bu, Sayın Başkan. 

İkinci kısmı : Her ne kadar, Sayın Bakan, bu 
verginin bugüne kadar alınan vergi manasına gel
diğini söylemiş idi ise de, belediye sınırları dışındaki 
akaryakıttan, hatta belediye sınırları içinde dahi, 
elinde çiftçilik belgesi olan vatandaşlarımız için bu 
manada herhangi bir rüsum, vergi ve harç alınma
makta idi, O halde, «menbaına intikal ettirdik» de
diğiniz vergiyi, esasen bugüne kadar şehirlinin öde
mekte olduğu; bu kanunun kabulünden sonra da köy
lüye teşmil edilen bir tüketim vergisi mahiyetinde
dir; bunu Sayın Bakanın izahatından otomatik ola
rak çıkarmak mümkün. 

BAŞKAN — Sizinki de izahat zaten şimdiye ka
dar efendim. 

SELAHATTÎN KILIÇ (Adana) — Şimdi, bu du
rumda, acaba, aradan geçen 13 ay zarfında köylü
müzün vergi ödeme gücünü hangi ekonomik tedbir
lerle Hükümet artırmıştır ki, böyle bir vergiyi tarh 
etme imkânını bulmuştur? 

BAŞKAN — Bu soruyu sormuyorum efendim. 
SELAHATTÎN KILIÇ (Adana) — İkinci bölü

mü var, en azından... 
İkinci sorum : Bu verginin gerçek mükellefi tü

keticidir, yani ne yabancı şirketler, ne TPAO, ne 
Petrol Ofisi, ne de dağıtım şirketleri bu verginin 
mükellefi değildir. Buna göre, esasen 6802 sayılı Ka
nunla yine bu neviden bir istisna vergisinin hedefi 
tüketici olduğuna göre, böyle bir tüketici 2 defa ver
gi verir; birincisi istihsal vergisi, ikincisi tüketim 
vergisi gibi 2 kez vergi ödemeye mahkûm edilir. 

Sayın Bakan bunu uygun bulmakta mıdır ve 
bu, vergi tekniğine uygun mudur? Aynı maddeden 
iki defa vergi tarhı mümkün müdür? 

Devam edeyim mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Ben bitirdiniz zannediyorum, ama 

siz sormak istiyorsanız sorabilirsiniz tabii, soru ol
duğu sürece. 

SELAHATTÎN KILIÇ (Adana) — Akaryakıt 
ürünleri meyanında, tüketim vergisinde ürünlerden 
bir tanesi istisna edilmiştir ve bu doğrudur, likit pet-
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rol gazı tüketim vergisine tabi değildir. Gerçekten, 
likit petrol gazı en pahalı petrol ürünü olmasına 
rağmen, kullanım yeri... 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Kılıç, bir konuda da 
anlaşamadık. Zatıaliniz bakanlık yaptınız; çok soru 
soruldu zatıalinize. Ne biçimde soruluyordu, onu bi
liyorsunuz bir; ikincisi, sorularda böyle bütün kül
türü ortaya dökecek biçimde izahat yoktur. 

SELAHATTÎN KILIÇ (Adana) — Rahatsız ol
dunuz beyefendi? 

BAŞKAN — Ben rahatsız olmam efendim, ra
hatsız olmam. Benim görevim, milletvekillerinden so
ruyu bakanlara intikal ettirmektir, ama soru olmak 
kaydıyla Sayın Kılıç.: 

SELAHATTÎN KILIÇ (Adana) — O halde be
nim ricam, tüp gazı istisna eden Hükümet, lütfen ay
nı mahiyette bir tüketim malı olan gazyağını da bu 
vergiden istisna edebilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (Milletvekilleri 
arasında yüksek sesle konuşmalar.) Efendim rica 
ediyorum, rica ediyorum. (Başkanın tokmağı vur
ması.) Rica ederim... 

SELAHATTÎN KILIÇ (Adana) — Sayın Bakan 
izahatında, Bakanlar Kurulu kararı çıkmadıkça, ton
dan 20 lira alınacağını ifade buyurdular. 

Acaba, bu ifadeleri, kendileri hükümet olduğu sü
rece 20 liranın üstüne çıkmayacağı garantisini mi 
teşkil ediyor? Eğer 20 liranın üstüne, 50 liraya, 100 
liraya çıkarsa, ekonomik hayata ne oranda, nasıl ak
sedecektir? 

Sonuncu sualim : Böyle bir vergi, fakir olan tü
keticiye intikal ettirildiğine göre, gerçekten tüketim 
vergisi, lüks malları satınalma gücü olan geliri yük
sek sınıflar kullandığına göre, akaryakıt gibi fakir 
sınıfların kullandığı böyle bir verginin fakir sınıfa 
yüklenmesi vergi adaletine uygun mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Altunay, buyurunuz efendim.; 
ETEM NACİ ALTUNAY (Amasya) — Sayın 

Başkan, 1 nci sorum : Görüşülmekte olan 30 ncu 
madde ile, akaryakıt tüketicisinin çektiği vergileri, 
diğer kanunlarla yine akaryakıt tüketicisinin çekme
si önlenecek midir? 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşıldı soru. 
ETEM NACİ ALTUNAY (Amasya) — İkinci 

sualim : Akaryakıt tüketim vergisinin doğuracağı 
hayat pahalılığının ne ölçüde olacağı hesaplanmış 
mıdır? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunay. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun. 
ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, bu madde akaryakıt tüketim vergisini hükme 
bağlıyor. Bu vergi, nazari planda doğrudan şahsa 
ait olan, şahsi veya ticari kıymeti bu maksatla bulu
nan tüketicinin ödeyeceği bu vergi, gerçekten dolay
lı olarak maddede olup, görünmeyen vergileri va
tandaşlar, bu arada köyde oturanlar ödemeyecek 
midir? 

Bu suretle, belediye hizmetlerinden yararlanma
yan vatandaşlar için, onları şehir külfetine sokmak 
doğru mudur, vergi adaletiyle bağdaşır mı? 

Akaryakıtın, hava sıcaklığına göre özgül ağırlığı 
değişmektedir. Kışın stok edip yazın satanlar veya 
yazın satmayıp da kışın satanlar için adaletsizlikler 
doğurmaktadır. Bunun için Hükümet bir tedbir ge
tirmeyecek midir? 

Bu vergi yasasının tümü, daha evvelden TRT ek
ranlarında ve radyoda vatandaşa ilan edilmiş olup, 
esasında yalan söylenmiştir. Mesela bir Murat 124 
arabası için taşıt alım vergisi, gider vergisi, işgal ver
gisi, şimdi de akaryakıt tüketim vergisi istiyorsunuz. 
Bu şekilde ağır yükümlülük altına giremeyecek va
tandaşa, başka müeyyideler uygulayacak mısınız? 
Mesela buna gece yarısı soygunu diyebilir miyiz? 

Şimdi, hâlâ bu vergilerden sonra da Hükümet, 
«Enflasyon olmayacak pahalılık olmayacak» diyebile
cek midir? 

Ortalama olarak, Belediye Gelirleri yasasıyla 18 
ile 22 milyar liralık, bize göre, cep soyma vergisi 
olan bu yasalar, acaba kimden çıkacak? Bu, fakir 
fukaraya yansıyacak.: Acaba yansıtmayı başka nok
talara Hükümet nasıl intikal ettirecek? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uluçay, buyurunuz. 

S. ORHAN ULUÇAY (Samsun) — Akaryakıt 
tüketim vergisinden, şimdiye kadar ne miktar tah
silat yapılmıştır ve bu yapılan tahsilattan belediye 
hissesi olarak belediyelere ne miktar verilmiştir? 

Bir sualim daha var : 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 9 ncu mad

desinde yer alan. akaryakıt tüketim vergisiyle ilgili 
olarak rafineri ve dağıtım şirketlerinden bahsedil
mektedir. Bu dağıtım şirketlerinde... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanı arkadaş meşgul ediyor ve Sayın 
Bakan soruyu dinlemiyor. 

BAŞKAN — Efendim, biz dinliyoruz ve zapta. 
geçiyor. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ciddiyetle 
bağdaşmaz, sorunun dinlenmesi lazımdır, O zamanı 
asker mektubu yazıp gönderelim. 

BAŞKAN — Efendim, orada bir arkadaşımızın 
olması, dinlenmemesi anlamını taşımaz. Şimdi, mil
letvekillerisiniz, teşrif ettiniz Sayın Bakanın yanma,, 
«Sayın Başoğlu buraya gelemezsiniz, bilmem, sa
yın filan buraya gelemezsiniz»* diye». Böyle bir şey 
yok efendim. Bunlar Parlamentonun içerisinde olan 
şeylerdir. Milletvekillerinin tüm oturuş biçimini, ge
ziş biçimini, kiminle konuşulacağını falan ben tanzim 
edemem ki. Efendim, rica ederiz, uyarınız üzerine 
rica ederiz.; 

Sayın Bakanım, dinleyiniz efendim, zatıalinize so
ru soruluyor. 

Evet, buyurun Sayın Uluçay. 

S. ORHAN ULUÇAY (Samsun) — Rafineri ve 
dağıtım şirketlerinden ne kastedildiğini öğrenmek isti
yorum; Türkiye'de kaç tane dağıtım şirketi var
dır? Bunların isimlerinin ne olduğunu rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dalkıran, buyurunuz. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, şahsınızda Sayın Bakandan bir şey sor
mak istiyorum : 

Petrol ve müştakları denince, yalnız benzin, gaz, 
motorin değil, müştak kelimesinin içerisinde 5237 sa
yılı Kanun çıktığı zaman Türkiye'de rafineri bulun
madığından, yalnız muayyen maddeler vardı, mesela 
makine yağları yoktu. 

Gemlik Belediyesi ile British Petrol arasında, 
Gemlik deposu için makine yağlarında belediyenin 
depolama hakkını imtiyaz olarak kısmen verdiği
mizden dolayı ücret hakkı aldık. Acaba bu hakkı 
diğer yerlere teşmili için kanuna hüküm koymaya 
düşünüyor musunuz? 

İkinci sorum : Belediye hudutları dışında sa
tış yapan, istihsal edilen yerlerde" alınan rüsumları, 
hizmet esasının harca ve resme esas olması iktiza 
ettiğine göre, köylülere dağıtılması, belediye hissesi 
ayrı, köy hissesi ayrı şeklinde düşünüyorlar mı? Bu
nu öğrenmek istiyorum.; 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Başkan, 

benim de sorum vardı, 

- 353 — 



M. Meclisi B : 47 

BAŞKAN — Varsınız Sayın Dağlı, İşte, yani 
bir tercih, CHP'li bir arkadaş olsaydı, «tercih» der
diniz ama, işte bir, ne bileyim belki sizi görmemiş 
olabilirim. 

Sayın Çelebi, buyurunuz. 
HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Sayın Başkan, 

sualim şu : Rafineriler ve dağıtım şirketlerinin, akar
yakıtları, depolardan satması, yani teslim etmesi, yi
ne birlikte başlayan vergi mükellefiyetinin bir so
nucu olarak düzenlenmesi, beyannamelerde akarya
kıtları ayrı ayrı mı, yoksa bir kalemde akaryakıt 
miktarı olarak mı gösterilmektedir? Eğer ayrı ayrı 
gösteriliyorsa, son 5 yılda süper ve normal ben
zinden, gazyağından, motorinden ve fuel - oil'den, sa
tışlarından elde olunan akaryakıt tüketim vergisinin 
miktarını öğrenmek istiyorum, 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Sayın Topuz. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

benim de iki sualim var; Sayın Bakanımızdan, açık
lığa kavuşturulmasını rica ediyorum. 

Türkiye'de akaryakıtın büyük bir kısmı resmi 
sektör ve ordu birlikleri tarafından istihlak edildiği
ne göre, bu maddede öngörülen akaryakıt istihlak 
vergisiyle, devlet bütçesi belediyelere peşkeş çekilmi
yor mu? Devletin esas gayesi yatırım yapmak, mil
lete hizmet kapılarını açmak değil midir? 

İkinci sualime geçiyorum : Bu maddede akarya
kıt tüketim vergisi gerçekleşiyor. Bu maddeye göre 
elde edilecek gelirler Devletin vergi dairelerinin me
murları tarafından tahsil edileceğine göre, hiçbir 
sorumluluğu olmayan belediyelerden bu memurla
rın maaşlarının karşılanıp karşılanmayacağının bildi
rilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
. Sayın Turan. (Gürültüleri) 

Sizin isminiz yok efendim, almamışım ben sizin 
isminizi. Bağışlayın; gözümdeki gözlükten belki, gö
rememişim. İsminiz yok efendim. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan kürsüde yapmış olduğu açıklamada ge
tirilen akaryakıt tüketim vergisini yeni bir vergi ol
madığını, daha önce de kilogram başına 2 kuruş 
olarak alınmakta bulunduğunu söylediler. Şimdi bu 
bilginin ışığı altında Kanunun eski durumuna baktığı
mız zaman, belediye sınırları içinde istihlak edilen 
petrolün kilosundan 1 kuruş, benzin ve müştakları, ba-
kürelerinden 2 kuruş ifadesi bulunduğuna göre, getiril-

9 . 2 . 1979 O : 3 

1 mekte olan vergide akaryakıt dağıtım merkezlerin-
I den kilo başına tahsil edileceğine ve bu durumda 
I bütün ülke insanını kapsayacağına göre, belediye 
I hudutları dışındaki kişilerden alınan yeni bir vergi 

niteliğinde midir, değil midir? Bu birinci sorum, 
İkinci sorum : Bu verginin uygulama kabiliye

ti yoktur. Bu konuda Bakandan şu bilgiyi istirham 
ediyorum : 

Şimdi, motorin ve benzin gibi petrol mamulle
ri, memleketimizde, bilindiği üzere, belirli bir sa
yaç sistemi esasına bağlanmıştır; burada da birim, 

I litredir. Şimdi burada kilogram başına 3 kuruş ve
ya 30 kuruş arasında değişen oranlar tatbik edil
mek istendiğine göre, sayaca intikali halinde, örnek 
verilirse benzin.,. 

I BAŞKAN — Sayın Turan, konuşma biçimine 
çevirmeyin rica ediyorum; kullanılıyor bu müessese, 

I ama hiç olmazsa şeklinde uygun kullanılsın, çok 
I rica ediyorum. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Baş-
I kan, başka türlü soru sorman kabil değil, 

BAŞKAN — Efendim, sizin yeteneğinizi biliyo-
I ruz biz, onu iki cümlede de ifade edersiniz, rica 

ederim, 
I Buyurunuz. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Soruya gel
dim zaten. 

BAŞKAN — Soruya geldiniz; buyurun. 
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Benzinin yo-

I ğunluğu 0,735 olduğuna göre, ortalama, kilogramda 
da 3 kuruş vergi düşünüldüğüne göre, 30 kuruşluk 
had uygunlandığı takdirde, sayaç üzerinde 22 kuruş 
05 santimlik bir miktarın sayaca intikal ettirilmesi 
gerektiğine göre, tüketiciden.. 

I BAŞKAN — Bakın, neticeyi de siz çıkarıyor
sunuz, güzel güzel; işte bu bir konuşma Sayın Tu-
rarij 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Efendim, bu hakkı siz vermiyorsu
nuz bana. Sizin konuştuğunuz biçimde uzun uzun 
konuştuktan sonra bir soruyu bir cümleyle sordur 
diye Genel Kurul vermiyor bu hakkı bana. Sizin 

I vermediğiniz bir hakkı ben size nasıl kullandırta-
yım? Rica ediyorum, «soru, kısa, gerekçesiz» ola
cak diyor. Tüm müsamahamı kullanıyorum. Rica 
ediyorum... 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Başka türlü 
soru sorabilecek arkadaş varsa, gelsin sorsun Sayın 

I Başkan, 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan, buyurun. I 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

asker mektubu okudular burada.,? I 
BAŞKAN — Seninle konuşacağız. I 
Evet, buyurun efendim. I 
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — 22,05 santim 

sayaca nasıl intikal ettirilebilecektir? Arz etmek is- I 
tediğim, bu verginin perakende satışlara intikalin- I 
de birtakım güçlükler doğacağıdır. Bu hususta bil- I 
gi istirham ediyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Daha 

bana sıra gelmedi mi Sayın Başkan, sonuncu mu- I 
yum? I 

BAŞKAN — Son değil, ama sondan bir evvel- I 
siniz Sayın Dağlı. Bağışlayınız hiçbir kasıt yok, öy- I 
le saptamış olabilirim, yanlış olabilir, Sayın Çelikten I 
sonra almışım zatıalinızi, I 

Buyurun Sayın Başoğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan, aşağıdaki sorularımın cevap- I 
landırılmasına aracılığınızı rica ediyorum, tabii söz- I 
lü olmasını tercih ederim. I 

Akaryakıt vergisinin 20-200 lira arasında olacağı I 
teklifte öngörülmektedir. Bu tespit yapılırken, akar- I 
yakıtın türlerine göre, süper benzin, normal benzin I 
gibi türlerine göre, kullanılış amacına göre, ticari I 
ya da özel kullanılışı amacına göre; yoksa kullanılan I 
yerlere göre, az gelişmiş, gelişmiş bölgelere göre mi I 
20-200 lira arasında tercih yapılacaktır? I 

Bu vergi ulaşım araçlarının ücretlerinde bir ar- I 
tısa yol açacak mıdır? I 

Köylülerimizin, aydınlatma amacıyla kullandığı I 
gazyağı bu verginin içine girmekte midir, dahil mi- i 
dir? 

Yine tarım araçlarında kullanılan akaryakıtlar I 
için, traktörde kullanılan akaryakıtlar için de vergi I 
ödenecek midir? Ödenecekse tüketicilere bundan do- I 
layı daha pahalıya bir yansıma olmayacak mıdır? I 

Son olarak, asker ailelerine yapılacak yardımda, I 
gelirden doğacak, vergiden doğacak ödemede, gelişmiş I 
bölgeler ve az gelişmiş bölgelerarasında bir ayrıcalık I 
doğacak mıdır? Nüfus sayımına göre düzenlendiği I 
için bir ayrıcalık doğacak mıdır? I 

Teşekkür ederim? I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sayın Özel. I 
RECEP ÖZEL (İstanbul) — Sayın Başkan, Baş

kanlığınız marifetiyle Sayın Bakandan 3 adet sorum I 
var, cevaplandırılmasını rica ederim. | 
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Soru 1. Rafineri şirketlerinin dağıtım şirketle
rine ve bu şirketlerin depolarına yaptıkları teslimat
lar vergi dışı bırakılmıştır, Bu teslimattan tüketiciye 
dağıtm yapan şirketlerin depolarına yapıldığı takdir
de de vergi dışı bırakılması söz konusu mudur? Söz 
konusu değilse, bu gibi teslimler için ne düşünülmek
tedir? 

2. Akaryakıt tüketim vergisine konu olan mo
torinin zirai faaliyetler için kullanılması hali vergi 
dışı bırakılması gerekir, 5237 sayılı Belediye Gelirle
ri Kanununda bu derpiş edilmişti. Görüşülmekte olan 
kanun teklifinde ise böyle bir istisnaya yer verilme
miştir. Tarım sektörünün gelişmesinde yüksek taban 
fiyatları yerine ucuz girdilerin kullanılması çeşitli do
kümanlarda tavsiye edilmektedir. Tarım teknolojisi
ni yeni kullanmaya başlamış köylümüzün böyle bir 
istisnadan yararlandırılması düşünülüyor mu? 

3. Bilindiği üzere 4109 sayılı asker ailelerinden 
muhtaç olanlara yardım faslındaki Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince akaryakıt tüketim vergisi hâsıla
tının % 50'si oranındaki bir payın bu ailelere yar
dım amacıyla belli bir fonda toplanmaktadır. Bu mad
de ile ilgili kullanacağım oyun rengini tespit ede
bilmem için, bu fonda bugüne kadar biriken yardım 
miktarının ve bundan sonra belediyelere yapılan öde
melerin ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Bunu ifa
de edebilirler mi? 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurunuz Sayın Bayraktar, 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

1. Akaryakıt tarım kesiminde ne miktar kulla
nılmaktadır? 

2. Söz konusu akaryakıttan mütevellit belediye
lerin tahsil edecekleri para miktarı nedir? 

3. Milletvekillerinin tükettiği akaryakıttan dolayı 
belediyelerin kazancı jıe olaacktır? 

4. Akaryakıt tüketim vergisi, Maliye Bakanlığı
nın gelirleri kapsamında bulunmaktadır. Akaryakıta 
döviz bulup, gelmesini temin eden Devletin, bu ge
lirini belediyelere aktarmış olmasıyla Hazinenin uğ
rayacağı zarar nedir, bunun dolar olarak karşılığı 
ne olmaktadır? 

5. «Akaryakıt tüketim vergisini araç, vatanda
şı ezmek amaçtır» deniliyor. Bu doğru mudur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
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Buyurun Sayın Gül. 
ABDULMUTTALÎP GÜL (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, Başkanlığınız vasıtasıyla Bakandan soraca
ğım sualin cevabına muntazır olduğumu arz ederim,; 

Soru : Teklifte, «akaryakıt tüketim vergisi, süper 
ve normal benzin, gazyağı, motorin, fuel-oilin to
nunda en az 20 lira ile en çok 200 lira olarak tanınır» 
ifadesi vardır. Teklifin kanunlaşıp yürürlüğe girme
si halinde, süper ve normal benzine, gazyağına, mo
torine uygulanacak vergi nispetleri farklı mı ya da 
aynı mı olacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Sayın Özkaya, buyurun efendim. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Bilindiği 

üzere akaryakıtı Türk çiftçileri, özellikle belli mev
simlerde kullanmaktadır. Tarım ürünlerinin vergilen
dirilmesinde, bu vergi içine girecek midir? Tüketi
cinin kullandığı bu ürünlere ve bunun kanunlaşma
sı halinde akaryakıt fiyatlarına bir zam yapılacak 
mı? Eğer yapılacaksa, bunun Türk çiftçisine etkisi 
ne olacaktır? Olacak ise, bu uygulamaya, çiftçiden 
yana bir politika demek mümkün müdür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Çelik, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÇELİK (Niğde) — Kanunun ifadesi

ne göre, vergi, tonda kilo hesabına göre alınacaktır; 
halbuki satışlar litre hesabına göre yapılmaktadır.-
Bir yanlışlığa meydan vermemek için bu hususta bir 
şey düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik.: 
Sayın Dağlı, buyurun efendim. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Sayın 

Başkan, soracağım soruları zatıaliniz vasıtası ile Sa
yın Bakandan cevaplandırılmasını arz ederim. 

Akaryakıt tüketim vergisinin ton itibariyle 20 ila 
200 lira arasında değişeceği belirtilmektedir. İki ra
kam arasında on kat fark vardır; asgari miktar ile 
azami miktar fazla değil midir? 

Bu iki rakam arasındaki miktarı kim tespit ede
cektir? Eğer her yerde o mahallin yetkili mercilerin
ce tespit edilirse, farklı şehirlerde farklı fiyat mey
dana gelmeyecek mi? 

Teklifin 9 ncu maddesinde yeniden düzenlenen 
akaryakıt tüketim vergisine ilişik metinde, rafineri 
şirketlerinin, dağıtım şirketlerinin, anadepolarında 
yapılacak tespitlerinin vergiye tabi olmadığı belirtil
mektedir. Dağıtım şirketlerine istasyon kurmak su
retiyle, akaryakıt satışı yapan şirketlere rafineriler 
tarafından yapılacak resimler de vergi dışı kalacak 
mı? 

Akaryakıt tüketim vergisi mükellefi olarak halen 
ülkemizde kaç kuruluş mevcuttur? Bunların hangi şe
hirlerde kurulduğunun bildirilmesi mümkün müdür? 

Gazyağı ile süper benzine uygulanan akaryakıt 
tüketim vergisi oranı aynı miktardadır. Gazyağı ile 
süper benzine konulan aynı orandaki bu tedbir si
zin Hükümetinizin sosyal adalet anlayışına uygun mu
dur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Sayın Kocal, buyurun efendim. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan öğrenmek istediğim sorularım : 
1.- Akaryakıt tüketim vergisi, tonundan 20 lira 

ve 200 lira olarak tespit edilmiş. Bunun bölgelere da
ğılımında acaba bu farklılıkları önleyecek tedbirler 
nelerdir? 

2.: Gazyağının dar gelirlilerin kullandığı bir ya
kıt olması nedeniyle, acaba vergiden muaf tutmayı 
düşünürler mi? 

3. Akaryakıt tüketim vergisinin belediye nüfusla
rına göre İller Bankasınca nüfusu büyük olan illere 
bir imtiyaz teşkil etmeyecek midir? Bunun, eşitlik an
layışını bozduğu kanaatinde değil midirler Sayın Ba
kan? 

4. Akaryakıt tüketim vergisinin rafinerilerden çı
kış anında alınması acaba düşünülüyor mu? 

5. Belediye hudutları dışındaki depolardaki sa
tışlardan belediyelere pay alınmasının izahı acaba 
nasıldır? 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Bakan, bunları cevaplandırma biçiminiz ne 

olacaktır? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım.?. 
AHTET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 

Başkan, beni herhalde unuttunuz; beni kaydettiğini
zi sanıyordum. 

BAŞKAN — Sayın Ablum, sizinle bir arıza mı 
var aramızda, anlayamıyorum. Ben tespit edemedim 
efendim sizi, affedersiniz. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan be
ni de kaydetmiştiniz, ben arka sıralardan ismimi kay-
dettirmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sizi hatırlıyorum, evet; 
ben sizi arka sıralardan isim olarak aldım. 

Sayın Ablum, zatıâlinizi de mi almamışım? is
temiş miydiniz? 
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AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Gayet 
tabii efendim, hatta zabıtlara da geçmiştir benim bu 
isteğim. 

BAŞKAN — Peki. İkinci arızayı yapmamak için 
kabul ediyorum efendim. Evet.n 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, arkadaşlarımın 
sorularının çoğu sayısal bilgileri, teknik bilgileri içer
diği için, izinlerinizle yazılı olarak cevaplandıracağım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Doğan. 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

soracağım soruları arkadaşlarım sordu. Sayın Hükü
metten bir konuda açıklama rica ediyorum. 

Sayın Bakan, alınacak vergilerin, ton başına alı
nacak 20-200 lira arasındaki vergiyi izah ederlerken, 
eskiden de 20 lira verginin ton başına olduğunu ifa
de ediyorlar. Bildiğim kadarıyla, eskiden alman bu 
vergi sadece belediye hudutları içerisindeki satış is
tasyonlarına aitti. Oysa, bu madde ile getirilen ver
ginin şümulü ve miktarı tamamına şamil olmaktadır. 
Bu doğru mudur? Açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın Ablum, buyurunuz efendim. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ablum, gerçekten göremedim, 

kusura bakmayın. Yani böyle bir şey. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet, buyurunuz. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Beni de kaydet

meyi acaba unuttunuz mu? Kaydedilmiş zannediyor
dum. 

BAŞKAN — Sayın Başol, sizi kaydetmişim ben, 
sizi kaydettim efendim ben; söz vermedim mi? 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Hayır efendim, 
vermediniz. 

BAŞKAN — Tabii efendim, sizin isminiz var. 
Evet buyurunuz. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 

Başkan, uzun bir tetkik gerektirmeyen 5 sualim var. 
Eğer Sayın Bakan, tetkik gerektirmeyen bu sualleri
me cevap verirse memnun olurum. 

1. Akaryakıt tüketim vergisiyle ilgili 9 ncu mad
denin ilk fıkrası, rafinerilerin ve dağıtım şirketleri
nin mal stok ve şevkine ait depolarından yapılan 
akaryakıt teslimlerinin tüketim vergisine tabi tutula
cağı bildirilmektedir. 

Bu madde kapsamına, yerleşme sahası olmayan 
kırsal alandaki depolar da dahil midir? 

2. Rafinerilerden ve anadepolardan tali depola
ra teslim halinde vergilendirme ne olacaktır? Mad
de metninde görmediğim, mükerrer vergilendirmeyi 
önleyecek tedbirler düşünülmekte midir? 

3. Bugün için Türkiye'de «açık liman» ve «ser
best şehir» mevcut değildir; ama kanunların devam
lılığı nazarı itibara alındığı takdirde, ileride açık li
man ve serbest şehir ihdas olunduğu takdirde, mad
de kapsamına buradaki rafineriler ve depolar dahil 
edilecek midir? Değilse, bunun için ne tedbir alına
caktır? 

4. Birçok hallerde, bahusus akaryakıt sıkıntısı 
çekildiği yerlerde, ithal edilen akaryakıtın doğrudan 
doğruya ithal edilen araçlardan tankerlere teslim 
edilmesi halinde vergilendirme nasıl olacaktır? Bu
nun için bir tedbir alınmış mıdır? 

5. «Sorumlu rafineri şirketleriyle dağıtım şirket
lerinin birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri 
kapsayacak beyanları 20 gün içerisinde, bağlı oldu
ğu vergi dairelerine verilir»! deniyor. 

Verilmediği takdirde, bunun müeyyidesini göre
medim. Bununla ilgili bir müeyyide var mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Sayın Başol. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, be

nim özellikle temas edeceğim, ithalde depolara tes
limlerde büyük müşkülatlar çıkabileceği konusu idi, 
bunu da Sayın Ablum sordu. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, çok teşekkür edenim Sayın 

Başol. 
Sayın Bakan, yeni bir durum var mı efendim? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, yazılı olarak 
cevap arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplayacaksınız. 
Önergeler var, okutuyorum efendim. 
ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Böyle bir 

usûl var mı Sayın Başkan? Oy vereceğiz, sorularımı
zın cevaplanması gerekir. Bu nasıl uygulanıyor? 

BAŞKAN — Efendim, uygulanıyor Sayın Sarı-
oğlu, uygulanıyor. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Nasıl oy 
vereceğiz sorularımızın cevabını almadan, Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Müzakerelerden açıklığa kavuştu 
anlamını taşıyor her halde. 
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Önergeleri okuyunuz efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 7 . 1948 tarih 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinim 9 ncu maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Manisa 
Sümer Orai 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Ankara 
î'smiaü Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin akaryakıt tü

ketimi vergisiyle ilgili 9 ncu maddesinin aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz : 

Madde 9. — 5237 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Gerekçe : 
Bilindiği üzere, (akaryakıttan alman gider vergi

leriyle akaryakıt tüketim vergilerinin mülkellefleri bu 
akaryakıtı tüketenlerdir. 

Değişik kanunlarla ya da değişik aşamalarda tah
sil edilmiş olması bu durumu değiştirmez. 

Bu vergileri, vergi dairelerine yatıranlar vergi so
rumlusu durumundadırlar. 

Hatta akaryakıt tüketicisi 6802 ve 5237 sayılı ka
nunlarla ilgili vergileri aynı anda, yani akaryakıtı sa
tın alırken ödemiş olur. Akaryakıtın tüketici fiyatı
na bu her (iki vergi dahil bulunmaktadır. 

Ayrıca, 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uya
rınca akaryakıttan alınan gider vergilerinin '<% 8'i 
belediyelere verilmektedir. 

Bu nedenlerle, akaryakıt tüketim vergisi diye bir 
mükellefiyetin Belediye Gelirleri Kanununda yer al
masının gerek vergi sistemi gerek vergi hâsılatı ba
kımından büyük bir anlamı yoktur. 

Hadise esasında bir mali tevzin meselesidir. 
Mali tevzin, mali, ekonomik, sosyal, idari ve po

litik yönleriyle memleketlere göre değişiklikler arz 
eden kompleks blir meseledir. Gerek bu sebepten, ge
rek eskiden amme giderleri şimdiki ölçülere göre pek 
mahdut bulunduğu için öteden beri mevcut olan bu 
problem, maliye nazariyesi ve tatbikatında uzun za

man ihmal edilmiş, amme idareleri arasındaki müna
sebetler ile daha ziyade idare hukuku meşgul olmuş
tur. 

Yukarıdaki tariften anlaşılacağı üzere, mali tevzi-
nin «hizmetin bölüşülmesi» ve «gelirin bölüşülme
si^ olmak üzere 2 yönü vardır. 

Hizmetlerin bölüşülmesi şehirde yaşayan halkın 
çeşitli koıllektif ihtiyaçlarını tatmin için ifası gerekli 
genel hizmetlerin devlet ile belediyeler arasında bö
lüşülmesini ifade eder. 

Hizmet mali bir konu olarak gider şeklinde te
celli ettiği cihetle, hizmet bölüşülmesi yerine «gider 
bölüşülmesi» tabiri de kullanılır. 

Bu gelişme içinde devlet ile mahalli idareler, bil
hassa belediyeler arasındaki hizmetlerin bölüşülme
si, yeni bir nizama bağlanırken, belediyelere terk edi
lecek olan faaliyet sahasının büsbütün daralacağı sa-
nılmamailıdır. Bu bölüşme sonunda idari hizmetler
den başka şehrin temizliği gibi birtakım önemli ma
halli hizmetler belediyelerin uhdelerinde kalacağı gi
bi, şehir hayatının durmadan gelişmesiyle bunlara 
kültür, sanat, istirahat ve eğlence konularında yeni
leri de eklenmektedir. Bu suretle belediyeler, filhaki
ka daha derli toplu bir faaliyet sahası içinde yeni 
hüviyetleri ile meydana çıkmaktadırlar. 

ilmi bir kavram olarak «gelirlerin bölüşülmesi» 
veya «gelir bölüşülmesi») mahalli hizmet ve faaliyet
lerin istilzam1 ettikleri giderleri karşılayacak amme 
gelirlerinin 2 kademeli veya daha fazla kademeli ma
li tevzin sistemi içinde devlet ile mahalli idareler ara
sında dağıtılmasını ifade eder. 

Bu görüşe göre, mali tevzin nizamında gelirin bö
lüşülmesi, hizmetlerin bölüşülmesine tekaddüm eden 
safha olarak kabul edilir. Bunun sebepleri, hizmetin 
gelire tabi bulunması ve gelir bölüşülmesiniin daha 
olumlu ve müşahhas bir şekilde gerçekleştirilmesi 
(imkânıdır. 

Daha önce belirttiğimiz üzere, gelir ile gider ara
sındaki organik münasebet diğer bir deyişle bu iki 
unsur arasındaki bağlılık ve muvazilik dolayısıyla 
mali tevzin, zamanımızın ilmü anlayışına göre ancak 
iki yönlü bir mizam olarak tezahür eder. Bu itibarla 
bu nizamın iki unsuru arasında bir ayrım yapmak, 
hele hizmet bölüşülmesini ikinci plana atmak, mali 
tevziin sisteminin ruhu ve manasıyla telif olunamaz. 

Yukarıda temas ettiğimiz karma sistem içinde ge
lirlerin bölüşülmesi mütalaa edildiği takdirde hadi
seyi iki yönden incelemek icap eder. Mesele devlet 
eliyle toplanan vergilerden mahalli idarelere pay ver
mektir. 
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y 

Esasen Meclis gündemindeki diğer bir teklif ile 
akaryakıttan alınan gider vergilerinde artırma yapıl
maktadır. Bu belediyelere ödenecek payları daha ka
barık hale getirecektir. Kaldı ki, bu da yeterli bulun
maz ise, kanunun belediyeler içlin tespit ve tayin et
tiği '% 8 oranı artırılabilir. 

Böylece vergi nispetinin sadeleştirilmesine de hiz
met edilmiş olur. 

Manisa Nevşehir 
Sümer Oraİ Esat Kıratlıoğlu 

Ankara Tekirdağ 
H. Turgut Toker Halil Başol 

Burdur İçel 
Ahmet Sayın Ali Ak 

îçel Zonguldak 
Fevzi Arıcı Koksal Toptan 
Çanakkale Çorum 

Nihat Akay Ahmet Çimbek 
Samsun Samsun 

Mustafa Dağıstanlı Orhan Uluçay 
Amasya Antalya 

Naci AHtunay Kaya Çakmakçı 
Bursa AfyonkarabJisar 

Emin Dalkıran Mehmet Özutku 
İstanbul 

Recep Özel 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye Gelirleri Kanunun 9 ncu maddesiyle de

ğiştirilen 30 ncu maddesine 4109 sayılı Kanuna gö
re yapılan <% 50 zamla ilgili ilavenin tamamen mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş İstanbul 
Mehmet Yusuf Özbaş Turan Kocal 

Konya Çorum 
İhsan Kabadayı Mehmet Irmak 

Sivas 
AH Gürbüz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
mesinli arz ve teklif ederiz. 

Madde 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi : 
Madde 30. — Rafinerilreden ve dağıtım şirketle

rinin mal stok ve şevkine ait depolarından yapılan 
akaryakıt teslimleri Akaryakıt Tüketim Vergisine ta
bidir. 

Bu verginin uygulanmasında: Normal ve süper 
benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oil'ler, akaryakıt, 
akaryakıtın rafineri depolarından ve dağıtım şirket
lerinin mal stok ve şevkine ait depolarından satışı 
(rafinerilerin, dağıtım şirketlerine satışı harüç) teslim 
sayılır. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Rafi
neri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükelleflerden 
keserek ilgili vergi dairelerine yatırmaktan sorumlu
durlar. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal ben
zin, gazyağı, motorin ve fuel - oil'lerin tonundan en 
az 20 lira en çok 50 lira olarak alınır. 

Sorumlu rafineri şirketleriyle dağıtım şirketleri, 
birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri kapsaya
cak şekilde düzenleyecekleri beyannamelerini, söz ko
nusu dönemi izleyen 40 gün içinde bağlı oldukları 
maliye vergi dairesine vermek ve Akaryakıt Tüke
tim Vergisiyle 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muh
taç Olanlara Yardım hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince bu vergiye eklenen % 50 oranın
daki payı, aynı süre içinde yatırmak zorundadırlar. 

İlgili maliye vergi daireleri bu vergileri ve asker 
ailelerinin muhtaç olanlara ait payı, tahsilini takip 
eden ay içerisinde İller Bankasında açılacak özel bir 
fona yatırırlar. Fondaki bu para belediyelerin son 
nüfus sayımındaki nüfuslarına göre dağıtılır. 

Gerekçe : 

Akaryakıt Tüketim Vergisiyle ilgili yeni bir dü
zenleme getiren madde, normal benzin, süper ben
zin, gazyağı, motorin, fuel - oil'lerden alınmakta olan 
İstihsal Vergisini artırmaktadır. Bugüne kadarki uy
gulama, belediye hudutları içindeki akaryakıt bayi-
lerinlin sattıkları mamulün kilogramı başına 3 kuruş, 
(bunun 2 kuruşu İstihsal Vergisi, 1 kuruşu da asker 
ailelerine yardım olarak) şeklindeydi. Teklifte yer al
makta olan üst sınır petrol mamullerine kilogram 
başına 2 0 + 1 0 = 30 kuruşluk bir zamı öngörmek
tedir. Petrol mamullerine yapılacak olan 30 kuruş tu
tarındaki zam, benzin, süper benzin gibi mamullere 
takriben % 4, motorin, gazyağı gibi mamullere de 
takriben \% 7-8 oranında zam yapılmış görüntüsü
nü verecek, özellikle motorin ve gazyağına gelen 
zam, bu mamullerle ilgili diğer maddelerin fiyatları
na yansıyacak, esasen dar ve orta gelirliler için çe
kilmez hale gelen geçim sıkıntısını pekiştirecektir. 
Bu nedenle üst sınırın azami 50 lira'ton olmasını tek-* 
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lif etmek suretiyle yükün hafifletilmesini amaçla
maktayız. 

Erzincan Manisa 
Timuçin Turan Sümer Oral 

Adana Trabzon 
Hasan Gürsoy İbrahim Vecdi Aksakal 

Ankara Kırşehir 
Mustafa Başoğlu Mustafa Eşrefoğlu 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Akaryakıt İstihlak Vergisi : 
Madde 30. — Rafinerilerden ve dağıtım şirketle

rinin mal stok ve şevkine ait depolarından yapılan 
akaryakıt teslimatları akaryakıt istihlak vergisine ta
bidir, 

Bu verginin uygulanmasında: Normal ve süper 
benzin, fuel - oiiller, akaryakıt, akaryakıtın rafineri 
depolarından ve dağıtım şirketlerinin mal stok ve 
şevkine ait depolarından satışı (rafinerilerin dağıtım 
şirketlerine satışı hariç) teslim sayılır. 

Verginin mükellefi akaryakıtı kullananlardır. Ra
fineri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükelleflerden 
keserek ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorumlu
durlar. 

Akaryakıt istihlak vergisi süper ve normal ben
zinin tonundan en az 20 en çok 100 lira olarak, 
fuel - oillerin tonundan da en az 20 en çok 50 lira 
olarak alınır. 

Sorumlu rafineri şirketleriyle dağıtım şirketleri, 
bu vergiyi mükelleflerden keserek birer aylık dönem
lerde yapılacak teslimleri kapsayacak şekilde düzen
leyecekleri beyannamelerini, söz konusu dönemi iz
leyen 60 gün içinde bağlı oldukları maliye vergi dai
resine vermek ve akaryakıt istihlak vergisiyle 4109 
sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu 
vergiye eklenen j % 50 oranındaki payı, aynı süre 
içinde yatırmak zorundadırlar, 

İlgili maliye vergi daireleri bu vergileri ve asker 
ailelerinden muhtaç olanlara ait payı, tahsilini takip 
eden ay içerisinde İller Bankasında açılacak özel bir 
fona yatırırlar. Fondaki bu para beeldiyelerin son 
nüfus siayımındaki nüfuslarına göre dağıtılır. 

Gerekçe : 
Akaryakıt istihlak resmi daha önce bu teklifte 

belirtilen asgari miktarlar üzerinden alınmaktaydı. 
Bu teklifte getirilen asgari 20 azami 200 lira/ton is
tihlak vergisi hadleri, diğer istihlak olunan maddele
re yansıdığında (özellikle motorin ve gazyağı) zin
cirleme fiyat artışlarına yol açacaktır. Bu bakımdan 
bilhassa orta ve dar gelirli halikın kullandığı gazya-
ğına zam yapılmış olacağı nazarı it ibare alınırsa, bu 
kesim için hayatın daha da çekilmez bir durum ala
cağı izahtan varestedir. Değişiklik teklifimizle ben
zim ve süper benzine en az 20 en çok 100 lira/ton, 
fuel - oi Herde en az 20 en çok 50 lira/ton hadleri 
teklif edilmekte, motorin ve gazyağı istisna edilmek
tedir. Böylece daha adil bir vergileme uygulamasına 
meydan verülmiş olacaktır. Ayrıca maddede vergiyi 
toplamakla yükümlü rafineri ve dağıtım şirketlerine 
tanınan süre 60 güne çıkarılmakla, kredili satışlar ya 
da çeşitli nedenlerle alacaklarını zamanında tahsil 
edemeyen bu kuruluşlara gerekli zaman sağlanmış 
Olacaktır. Böylece muhtemel satışların üzerinden ön
görülen vergi tahsilatı gerçek satışlar üzerinden ya
pılmış olacaktır. 

Ankara Erzincan 
Mustafa Başoğlu Timuçin Turan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun tek
lifinin 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 9. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 30. — Rafinerilerden yapılan akaryakıt tes
limleri, akaryakıt tüketim vergisine tabidir. 

Bu verginin uygulanmasında : Normal ve süper 
benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oiller akaryakıt; 

akaryakıtın rafineri depolarından satışı teslim sayılır. 
İşlenmiş olarak ithal olunan akaryakıtm vergisi güm
rük idarelerince ithal sırasında tarh ve tahsil olunur. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Rafi
neriler ve gümrükler bu vergiyi ilgili vergi dairesine 
yatırmaktan sorumludurlar. Sorumlu rafineri şirket
leriyle gümrük idareleri birer aylık dönemlerde yapı
lacak teslimleri ve ithalatı kapsayacak şekilde düzen
leyecekleri beyannamelerini, söz konusu dönemi iz
leyen 20 gün içinde bağlı oldukları maliye vergi daire
sine vermek ve akaryakıt tüketim vergisiyle 41C9 sa
yılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım 
Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu 
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vergiye eklenen % 50 oranındaki payı, aynı süre için
de yatırmak zorundadırlar. * 

İlgili maliye vergi daireleri bu vergileri ve asker 
ailelerinden muhtaç olanlara ait payı tahsilini takip 
eden bir ay içinde İller Bankasında açılacak özel bir 
fona yatırırlar. Fondaki bu para, son nüfus sayı-
mındaki nüfuslar ile orantılı olarak belediyelere dağı
tılır. 

Ankara Bursa 
Mustafa Başoğlu Ali Elverdi 

Manisa Denizli 
Sümer Oral M. Kemal Aykurt 

Bolu Ankara 
Müfit Bayraktar İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kars Çorum 
Hidayet Çelebi Ahmet Çimbek 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Kanunun 30 ncu maddesini değiştir

mek için verilen teklif 1/126 Sıra Sayı ile bazı vargi 
kanunlarındaki yapılacak değişikliğe ait teklifte de 
vardı. Bu teklife asker ailelerine yardım hükmü 
konmuş, teklifin meri kanundan farkı kapsam, hizmet 
ve tevzi şeklinde gözüküyor. Belediye hudutları dı
şındaki petrol ve müştaklarını satan, satış yerlerinde 
de vergi alınıyor. Nispet Kg. da 2 kuruş ile 20 ku
ruş arasında değişiyor. Tabii 4109 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine göre alınacak asker ailesi yardımı 
ile bu 3 ila 30 kuruşa çıkıyor. Hele teklifin tevzi 
kısmına geçtiğimizde köy hudutları içerisinde alınan 
bu istihlak vergisi köylerde yaşayan insanların bü
tün ihtiyaçları karşılanmış da, bunlara bir şey ayır
maya lüzum olmadığı kanaati ile belediyelere dağıtı
lıyor. 

Nüfus esası köyler için de düşünülmelidir. Köy ve 
belediye hudutları içerisinde vatandaşların miktarları 
bellidir. Köylere düşen paylar il özel idarelerine ve
rilmeli, köy amme hizmetlerinde kulanılacağı ifade 
edilmeliydi. Bu eşitlik ilkesine, sosyal adalete daha 
uygun olur. 

Bu verginin ekonomik hayata inikası çok mühim
dir. Bir ekmek konusunu ele alırsak ne kadar tesir 
ettiğini anlarız. 

Şöyle ki: Tarlayı sürme, tarlayı ikileme, tarlayı 
ekme, buğdayı biçme, buğdayı harman yapma, buğ
dayı siloya pazara taşıma, buğdayı değermene götür
me, buğdayı un haline getirme, unu fırına getirme, 

undan ekmek yapma, hamur makinesi ve fırında 
yanan yakıt, ekmeğin tevzii. 

Bu ameliyelere bu teklifteki aşırı zam masraf ola
rak girecek, bunu bütün üretim ve tüketim mallarına 
teşmil edebiliriz. Maliyetler artacaktır. Bundan her
kes hissesini alacaktır. Hele tüketici daha ziyade mü
teessir olacaktır. 

Belediye hudutları dışında yapılan satışlardan alı
nacak resim, hiçbir hizmeti olmayan (bu yerlere) be
lediyelerin resim alması zannedenini ki, hizmet kar
şılığı resim ve harç vergisi alınacağına dair Danıştay' 
in çeşitli kararları vardır. Vergi adaletli olmalı, im
tiyaz tanımamalıdır. Ahiren Türk köylüsünü hima
ye için, daha evvelki tekliflerde ve meri kanunda zi
raat makinelerinde kullanılan akaryakıttan, Ziraat 
İdaresinden tespit' edildiği takdirde resim alınmazdı. 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 9. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi.» 
Madde 30. — Akaryakıt Tüketim Vergisi süper, 

normal benzin, motorin, fuel - oil ile makine yağları
nın tonundan en az 30 lira ile en çok 60 lira olarak 
alınır. (4109 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi bu vergide 
uygulanmaz) 

İlgili Maliye Vergi Daireleri bu vergilerin tahsili
ni takip eden bir ay içinde İller Bankasındaki özel 
fona yatırırlar. Fondaki bu para nüfus esasına göre 
belediyelerle köylere dağıtılır. Köylülerin hissesi özel 
idare tarafından köy altyapı hizmetlerinde kullanıl
mak üzere alınır. 

Tarım makinelerinde kullanıldığı anlaşılan ve tev
sik edilmiş olanlar bu vergiden muaftır. 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Bursa 
Ali Elverdi 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Manisa 
Sümer Oral 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Kars 
Hidayet Çelebi 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir

leri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu verginin uygulamasında; normal ve süper 
benzin, motorin ve fuel - oiller akaryakıt; akaryakıtın 
rafineri depolarından ve dağıtım şirketlerinin mal 
stok ve şevkine ait depolardan satışı (rafinerilerin 
dağıtım şirketlerine sattığı hariç) teslim sayılır.» 

Bolu Ankara 
Müfit Bayraktar Mustafa Başoğlu 

Bursa Ankara 
Ati Elverdi İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Ğül 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir

leri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin 9 ncu 'maddesinin 3 ncü bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 30, bent 3»'ün değişik şekli : 
«Verginin mükellefi akaryakıtı tüketicilere satan 

dağıtıcı şirket ve şahıslardır. Mükellefler tüketicilere 
yaptıkları teslimlerden doğan vergileri ilgili vergi 
dairelerine yatırmaktan sorumludur.»1 

Bolu Ankara 
Müfit Bayraktar Mustafa Başoğlu 

Bursa Ankara 
Ali Elverdi İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve. 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu verginin uygulanmasında; normal ve süper 
benzin gazyağı, motorin ve fuel-- oiller akaryakıt; 
akaryakıtın rafineri depolarından ve dağıtım şirket
lerinin mal stok ve şevkine ait depolarından satışı 
(rafinerilerin tüketiciye satış yapmayan dağıtım şir
ketlerine satışı hariç) teslim sayılır.» 

Bolu Ankara 
Müfit Bayraktar Mustafa Başoğlu 

Bursa Ankara 
Ali Elverdi İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir

leri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Ra
fineri ve tüketicilere satış yapmayan dağıtım şirket
leri bu vergiyi ilgili vergi dairesine yatırmaktan so
rumludurlar.» 

Bolu Minasa 
Müfit Bayraktar Sümer Oral 

Bursa Denizli 
Ali Elverdi Mustafa Kemal Aykurt 

Kars Ankara 
Hidayet Çelebi İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Eskişehir Çorum 
Yusuf Cemal Özkan Ahmet Çimbek 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir

leri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Rafinerilerden ve tüketiciye satış yapmayan da
ğıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depoların
dan yapılan akaryakıt teslimleri akaryakıt tüketim 
vergisine tabidir.» 

Manisa Bursa 
Sümer Oral Ali Elverdi 

Denizli Bolu 
Mustafa Kemal Aykurt Müfit Bayraktar 

Kars Ankara 
Hidayet Çelebi İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Eskişehir Çorum 
Yusuf Cemal Özkan Ahmet Çimbek 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 .1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir

leri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Akaryakıt tüketim vergisi süper ve normal ben
zin, gazyağı ve fuel - oillerin tonundan en az 20 lira 
ile en çok 200 lira olarak alınır. Bu vergi motorin 
için yukarıdaki hadlerin % 50'si oranında alnıır.» 

Bolu Minasa 
Müfit Bayraktar Sümer Oral 
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Bursa 
Ali Elverdi 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal ben
zin, motorin ve fuel - oillerin tonundan en az 20 lira 
ile en çok 100 lira olarak alınır.)» 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Bursa 
Ali Elverdi 

Burdur 
Mustafa Kemal Aykurt 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Manisa 
Sümer Oral 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifinin 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal ben
zin, gazyağı, motorin ve fuel - oillerin tonundan en az 
20 lira, en çok 100 lira olarak alınır» 

Burdur Ankara 
Ahmeıî Sayın Mustafa Başoğlu 

Bursa Zonguldak 
Ali Elverdi Abdulmuttalip Gül 

Bolu Ankara 
Müfit Bayraktar İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Millet Meclis1} Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirler1! Kanununun değişti

rilmesi istenilen çerçeve 9 ncu maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Madde 9. — Aynı kanunun 30 ncu maddesinin 
4 ncü paragrafı; 

Bu verginin uygulanmasında : Normal ve süper 
benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oiller akaryakıtlar
dan satış tutarı üzerinden % 2 tüketim vergisi alınır. 

'İstanbul Konya 
Turan; Kocal İhsan Kabadayı 

Çorum Kahramanmaraş 
Mehmdt! Irmak Mehmet Yusuf Özbaş 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanununun 

30 ncu maddesini değiştiren 9 ncu maddenin 4 ncü 
fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

«Bu fıkradaki nispetler Bakanlar Kurulunca tak
vim yılından en az bir ay önce tespit ve ilan edilir.» 

Kayseri Bolu 
Kemal Doğatı Müfit Bayraktar 

Tokat Antalya 
Ali Şevki Erek Kaya Çakmakçı 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Miillet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Sakarya Milletvekili Hayret

tin Uysal ve 16 arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun teklifiyle Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı'nın aynı kanuna ek kanun teklifinin 9 ncu 
maddesiyle tadil olunan Belediye Gelirleri Kanunu
nun 30 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir.» 
Gerekçe : 
Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesinde 

düzenlenen Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefi, 
kanun metninde de ifade olunduğu üzere, akaryakı
tın tüketicis'idir. Ancak vergi sorumlusu rafineriler ve 
dağıtım şirketleridir. Dolayısıyla Akaryakıt Tüketim 
Vergilerini ilgili vergi dairesine yatıracak olan bu adı 
geçen 'kuruluşlardır. 

Yine, kanun methine göre bu verginin vergi do
ğurucu olayı, rafinerilerden ve dağıtım şirketlerinden 
yapılan akaryakıt teslimleridir. Yani bu teslim işle
miyle birlikte vergi de doğmaktadır. Nitekim, bir ay 
içinde yapılan teslimleri ve bu teslim işlemi nede
niyle hesaplanacak Akaryakıt Tüketim Vergisini gös
terir beyannameler o ayı takip eden 20 gün içinde 
ilgili vergi dairesine verilecek ve tarh ve tahakkuk 
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edecek vergi de aynı süre içinde yatırılacağı aynı mad
deyle hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

Ancak, teklifin 9 ncu maddesiyle düzenlenen Akar
yakıt Tüketim Vergisiyle ilgili Belediyeler Kanunu
nun 30» ncu maddesinin 3 ncü fıkrasında yer alan 
(Rafineri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükellefler
den keserek ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorum
ludurlar.) diye bir başka ifade vardır. Bu ifadeyle 
aynı maddede yer alan yukarıda belirtilen hüküm 
arasında bir uyum noksanlığı hatta tatbikatta çelişki 
yaratabilecek farklılık vardır. 

3 ncü fıkradaki hükme göre, önce akaryakıt tüke
ticiye satılacak ve bunlardan tahsil olunacak vergi
ler daha sonra vergi dairesine yatırılacaktır, anlamı 
vardı r-

Oysa kanunun vergi doğurucu olayı, (teslim) ha
disesidir, yoksa tüketiciye satım değildir. 

Rafineriler ve dağıtım şirketleri, akaryakıtın tüke
ticiye satışını beklemeden teslimin yapıldığı ayı takip 
eden 20 nci gününe kadar yatırma durumundadırlar. 

Bu nedenle, maddenin tedvininde açıkça görülen 
ve uygulamada ihtilaf yaratması muhtemel bir çeliş
kiyi gidermek için «Bu vergiyi mükelleflerden kese
rek ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorumludurlar» 
hükmünün madde metninden çıkarılması icap eder. 

Ankara Manisa 
Hayrettin Turgut Toker Sümer Oral 

Nevşehir Ankara 
Esat Kıratlıoğlu Mustafa Başoğlu 

Erzincan Tekirdağ 
Timuçin Turan Halil Başol 

İçel İçel 
Fevzi Arıcı Ali Ak 

Çorum Burdur 
Ahmet Çimbek Ahmet Sayın 

Zonguldak Çanakkale 
Koksal Toptan Ahmet Nihat Akay 

Samsun Samsun 
S. Orhan Uluçay Mustafa Dağıstanlı 

Amasya Antalya 
Eteni Naci Altunay Kaya Çakmakçı 

Bursa İstanbul 
Mehmet Emin Dalkıran Recep Özel 

Afyonkarahisar 
Mehmet Özutku 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sakarya Milletvekili Hayret

tin Uysal ve 16 arkaidaşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 
sayılı Kanunu değiştiren kanun teklifinin 9 ncu mad

desiyle değiştirilmek istenen Belediyeler Kanununun 
30 ncu maddesinin 5 nci paragrafındaki % 50 ora
nındaki payın % 55'e çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz, 

Gerekçe : 
Ağırlaşan hayat şartları asker ailelerini mağdur du

ruma sokmuş bulunmaktadır. Bu sebeple bu ailelerin 
geçim sıkıntısını biraz olsun azaltacak bir kaynak bul
mak gerekir. 

Kars Afyonkarahisar 
Hidayet Çelebi Mehmet Özutku 

İstanbul Samsun 
Recep Özel Orhan Uluçay 

Hatay 
Sait Reşa 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sakarya Milletvekii Hayrettin 
Uysal, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fikret 
Gündoğan, Manisa Senatörü M. Fahri Dayı, Ordu 
Milletvekili Günay Yalın, Kırşehir Senatörü E. Akıp 
Aksaç, Ankara Milletvekili Erol Saraçoğlu, Gazian
tep Senatörü Selahattin Çolakoğlu, Rize Senatörü 
Talât Doğan, Eskişehir Senatörü Hikmet Savaş, Kars 
Milletvekili İsmet Atalay, Sivas Senatörü Temel Ki
tapçı, İstanbul Milletvekili Ayhan Altuğ, Hatay Mil
letvekili Sabri Öztürk, Urfa Milletvekili Ahmet Me
lik, Kayseri Milletvekili Mehmet Gümüşçü, Uşak 
Milletvekili İsmail Aydın, Gaziantep Milletvekili 
Celâl Doğan, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın 
vermiş oldukları Kanun teklifinin 9 ncu maddesi ile 
değiştirilen Belediyeler Kanununun 30 ncu maddesi
nin 5 nci paragrafındaki % 50 oranındaki payın 
% 60'a çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Manisa 
Koksal Toptan Sümer Oral 

Amasya Çorum 
Naci Altunay Ahmet Çimbek 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Gerekçe : 
Asker aileleri artan hayat şartları karşısında ihti

yaçlarını karşılayamaz durumda olup sefil ve peri
şandır. Bu sebeple bu ailelere yapılan yardımların 
artırılmasj gerekir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sakarya Milletvekili Hayret

tin Uysal ve 16 arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik 
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yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle Kastamonu Mil
letvekili Sabri Tığlı'nın aynı kanuna ek kanun tekli
nin 9 ncu maddesiyle değiştirilen 30 ncu maddenin 
5 nci fıkrasının sonuna aşağıda belirtilen hükmün ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım payı 
İller Bankasınca, geçici de olsa, başka hiç bir amaçla 
kullanılamaz. Fona gönderilen paylar her ayın 15 nci 
gününe kadar eksiksiz olarak ilgili belediyelere gön
derilir.» 

Gerekçe : 
Esasen iktisadi sıkıntı içinde bulunan aileler, bu 

yardımdan zamanında istifade edebilmelidir. 
Nitekim sıkıntısı ya da başka nedenlerle bu fonda 

toplanan paranın ilgili belediyelere gecikmeden git
mesi gerekir. 

Kanun metnine konulacak bu hükümle, bu hu
sus, daha kesin bir duruma sokulacaktır. 

30 ncu maddedeki bu fonun ödemeleri geciktire
cek bir mekanizma haline gelmemesine azami gayret 
gösterilmelidir. 

Nevşehir Manisa 
Esat Kıratlıoğlu ' Sümer Oral 

Tekirdağ Ankara 
Nihan İlgün Mustafa Başoğlu 

Tekirdağ Erzincan 
Halil Başol Timuçin Turan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Sakarya Milletvekili Hayret

tin Uysal ve 16 arkadaşının 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun teklifiyle Kastamonu Millet
vekili Sabri Tığlı'nın aynı kanuna ek kanun teklifi
nin 9 ncu maddesiyle değiştirilen 30 ncu maddesinin 
son fıkrasında yer alan «İller Bakansında açılacak 
özel fona yatırılır» ibaresinin, «İller Bankasında 
bu amaçla bulunan özel bir fona yatırılırı» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevşehir Manisa 
Esat Kıratlıoğlu Sümer Oral 

Tekirdağ Ankara 
Nihan İlgün • Mustafa Başoğlu 

Tekirdağ Erzincan 
Halil Başol Timuçin Turan 

Gerekçe : 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım ama

cıyla tefrik olunan paralar, esasert^İUer Bankasında 
bir fonda toplanmaktadır. Teklifte yer alan ifadede 
ise, bu fonun sanki yeni ihdas olunacakmış anlamı 
vermektedir. 

Bu nedenle, açılacak kelimesi yerine «bu amaçla 
kullanılan özel bir fonj» ibaresinin konulması gerek
mektedir. 

Sayın Başkanlığa 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu 

maddesini değiştiren çerçeve 9 ncu maddede aşağı
daki şekilde değişklik öneririz, 

Şöyle ki : 
«Madde 30. — Rafinerilerden ve petrol ve pet

rol ürünlerinden yurt içinde üretimde veya ithalinde, 
firmasından tüketime katılma payı adı altında bele
diye harcı tahsil olunur^» 

Gereğini, Yüce Meclisin kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

Çorum Konya 
Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 

İstanbul Kahramanmaraş 
Turan Kocal Mehmet Yusuf Özbaş 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Sayın Başkanlığa 

«Madde 30. Fıkra 3'ün : 
Verginin mükellefi rafineriler, petrol şirketleri, 

başbayilerdirj» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçe : 
Tüketicinin kendisinden kesilmesi çok teferruatlı 

masraflar getirecektir. 
Üçüncü şahıslar masraflarını vergiden ayrı olarak 

fiyatlara yansıtacaktır. 

Dağ başlarında, köşede bucakta kalan petrol 
bayileri kendi paralarını muhafaza edememekte, soy
gunlara maruz kalmaktadırlar. Belediyelerin gelir
lerinin tahsildarlığı, ticaret yapmak, benzin bayiliği 
etmek suç gibi bu tür ticaret erbabı yükletilemez. 
Angarya yasaktır. 

Takdirini Yüce Meclise arz ederiz. 
Çoruım Istainfoul 

Mehmet Inmaık Tuman Kocal 
Gaziantep Kateamamniaraş 

Cemgjias Gökçek Mehimiet Yusuf Özbaş 
Yozlgiat 

Hüseyiiû Erdal 

M'iUıeıt Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Btetedüye Gelinleri Kanununun çerçe

ve 9 ncu nıaidldıeslkıin değiıştikimıeısi isıtenen 30 ncu 
mad)dbsıi(nin aşağıdaki şdkildb düzenlenmesini arz VÖ 
teklif edeniz. 
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Madde 9. — Aynı kanunun 30 ncu maddesinin 
3 nett paragrafı teHif iımiz: 

Verginin mükellefti akaryakıt tiilköticiiforidir, Ver
gi, anadepolardan tahsil olunur ve vergi dairesine 
yatırırlar. 

İstanbul Konya 
Turan Kocal İhsan Kalbaldayı 

Çorum Kahramanmaraş 
Mehmet Irmak Mehmet Yuisuf Özbaş 

Kocaeli 
İbrahilm Topuz 

Sayın Başkanlığa 
Çerçeve madde 9, anamadde 30'a son fıkra ola

rak aşağıdaki fıkranın eklenımesini arz ve teklif 
ederiz. 

«İstisnalar : 
a) Belediyeler, 
ıb) Resmi devlet daireleri, 
c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri, sendikalar, 
ç) Sendikalar, 
d) Kamu yararına kurulmuş bütün dernekler, 
e) Derneklerden alacakları belgelere göre köy

lü - çiftçilerin tahsisen ziraat işlerinde kullanacak
ları akaryakıtlar, akaryakıt tüketim vergisinden 
müstesnadır. 

Çorum İstanbul 
Mehmiet Irmiak Turan Kocal 

Konya Gaziantep 
İhsan Kabadayı Cengiz Gökçek 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yuisuf Özbaş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1.7,1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişiklin kanun tek
lifinin 9 ncu maddesiinin son fılkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«İlgili Maliye Vergi Daireleri 
Iker ailelerinden muhtaç olanlara 
kip eden blir ay içinde İller Bankasında açılacak özel 
bir fona yatırırlar. Fondalki bu para belediyelerin 
ve köylerin son nüfus sayımındalki nüfu&Jariyle oran
tılı olarak köylere ve belediyelere dağıtılır. Köyle
rin hisselerine düşen mliikıtarlar ilgili illerin özel ida
relerince köy ihtiyaçları için harcandır.» 

Burdur 
Ahimet Sayın 

Bursa 
Ali (Elverdi 
Zonguldak 

Abdulımufctalip Gül İsmail: Halkkı Köylüoğlu 

bu vergileri ve as-
aiıt payı, tahsili ta-

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Bolu 
Njüfit Bayraktar 

Ankarla 

BAŞKAN — Önergeleri işleme koyuyorum efen
dim. 

Sayın Oral ve arkadaşları ile yine Sayın Oral ve 
Sayın Kıratlıoğlu ve arkadaşlarının, maddenin me
tinden çıkarılmasına dair iki önergesi var, önerge
nin birlisini okutuyorum efendim. 

Sümer Oral ve arkadaşlarının teklifli: 
«1.7.1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 9 ncu madld>esinin metinden çıikarılmasnu arz 
ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Oral, buyurunuz efendim. 
SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Yüce Meclisin Başkanlığına verdiğimiz bu öner

ge ile, güttüğümüz maksat şudur: Bilindiği üzere, 
Belediyeler Kanununa göre, alınan akaryakıt tüke
tim vergisinin tüketicisi, mükellefi, gerçek mü
kellefi bu akaryakıtı tüketen kiiışiler olmalktaJdır. Aynı 
şekilde, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda 
akaryakıt İstihsal vergisi vardır, onun da mükellefi 
gene bu akaryakıtı tüketen kişi olmaktadır. İki 
ayrı konuda, aynı kişiler değliışiık yolardan aynı 
vergiye tabi tutulmaktadır. Önergemizin gerekçe
sinde de bahsetmiş olduğumuz gibi, bu mahalli 
idarelere bir nevi pay ayırma amacını gütmektedir. 
İkili sistem yerine, Belediye Gelirleri Kanunundaki 
bu maddenin çıkarılarak, 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanunundaki maddeden belediyelere verilecek 
pay miktarında artış yapılabilir. Nitekim, 6802 sa
yılı Kanunun akaryakıt istihsal vergisi hâsılatlarından 
% 8 oranında bir miktar belediyelere dağıtılmakta
dır. Gene Sayın Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının) 
Meclis gündemine gelmiş bir vergi değişiklik kanuni 
teklifleri vardır. Oraıda 6802 sayılı Kanunun çeşit
li maddeleri tadil edilmektedir. Buradan bu mad
deyi kaldırarak, orada nıisıbeti artrımıaik veya bele
diyelere gidecek pay miktarını artırmak suretiyle, 
aynı sonucun elde edilmesi mıüimıkün olacaktı. Bu 
nedenle, önergemizin kabul edilmesi halinde vergi
leme sistemini de hem daha baısliıt hale getirmiş ola
cağız, hem de esasen son derece geniş vergi mev
zuatımızda bir bakıma kısıtlama yapmış olacağız. 
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Önergemizin amacı, mahalli idarelere gidecek bir 
paıyı kesmek değil; fakat aynı suyu tek musluktan 
akıtma amacını gütmektedir. 

Eğer Yüce Meclis önergemizi kabul ederlerse, 
vergi sktemiiimiz bakımından da olumlu bir adım 
atılmış olacaktır. 

Teşekkür ederini Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum-: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
muştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
«Mehmet Yusuf Özbaş ve arkadaşlarının öner

gesi : 
Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesiyle 

değiştirilen 30 ncu maddesine 4109 sayılı Kanuna gö
re yapılan % 50 zamla ilgili ilavenin tamamen 
madde metninden çıkarılmasını» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmieyenler... Önerge reddolun-
muştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim: 
Timuçin Turan ve arkadaşlarının önergesi : 
«Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki! şekil

de değiştirilmiştir: 

Akaryakıt Tüketim Vergisi : 
Madde 30. — Raf inerlerinden ve dağıtım şir

ketlerinin mal stok ve şevkine ait depolarından ya
pılan akaryakıt teslimleri akaryakıt tüketim vergisi
ne tabidir. 

Bu verginin uygulanmasında: Normal ve süper 
benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oiller akaryakıt; 
akaryakıtın rafineri depolarından ve dağıtım şirket
lerinin mal stok ve şevkine ait depolarından satışı 
(rafinelerîın, dağıtım şirketlerine satışı hariç) teslim 
sayılır. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Ra
fineri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükelleflerden 
keserek ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorumlu
durlar. Akaryakıt Tüketim Vertgisd süper ve nor
mal benzin, gazyağı, motorin ve fuel - ©ilerin to
nundan en az 24 lira, en çok 50 lira olarak alınır. 
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Sorumlu refineri şirketleriyle dağıtım şirketleri, 
birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri kapsaya
cak şekilde düzenleyecekleri beyannamelbrini söz ko
nusu dönemi izleyen 40 gün içinde bağlı oldukları 
maliye vergi dairesine vermek ve Akaryakıt Tüketim 
Vergisiyle, 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç 
Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desi; gereğince bu vergiye eklenen % 50 oranındaki 
payı,' aynı süre içinde yatırmak zorundadırlar. 

İlgili Maliye vergi daireleri bu vergileri ve asker 
ailelerinden muhtaç olanlara aliıt payı, tahsilini takip 
eden ay içerisinde İller Bankasında açılacak özel 
bir fona yatırırlar. Fondaki bu para belediyeierlin 
son nüfus sayımındaki nüfusuna göre dağıtılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVBKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

Sayın Turan ve Sayın Başoğliu tarafından veril
miş bir önerge var, fakat bu önergede iki sayın üye
nin imzası olduğu için önergeyi işleme koymuyo
rum. 

Mehmet Emin Dalkıran ve arkadaşlarının öner
gesi : 

Madde 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştiriılimüştir. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi : 
Madde 30, — Akaryakıt Tüketim Vergisi süper, 

normal benzin, motorin, fuel - oil ve makine yağ
larının tonundan en az 30 lira ile en çok 60 lira ola
rak alınır. 4109 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi bu 
vergide uygulanmaz.) 

İlgili Maliye vergi daireleri bu vergileri tahsilini 
takip eden bir ay içinde İHer Bankasındaki özel fo
na yatırırlar. Fondaki bu para nüfus esasına göre 
belediyelerle köylere dağıtılır. Köylerin hissesi özel 
üdare tarafından köy altyapı hizmetlerinde kullanıl
mak üzere alınır. 

Tarım makinelerinde kullanıldığı anlaşılan tevsik 
edilmiş olanlar bu vergiden muaftır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZtYA MÜEZZİNOĞLU 

(C Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Basjkan. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge reddolunmuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Mustafa Başoğlu ve arkadaşlarının önergesi : 
Madde 9. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 30. — Rafinerilerden yapılan akaryakıt 

(teslimleri Akaryalkıt Tüketinı Vergisine tabidir. 
Bu verginin uygulatnatsında; normal ve süper ben

zin, gazyağı, motorin ve fuel - diller akaryakıt; a'kar-
yalkıtın rafineri depolarından satışı teslim sayılır. İş-
lenımiş olarak ithal olunan akaryakıtın vergisi güm
rük idarelerince ithali sırasında tarh ve tahsil olu
nur, 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Rafi
neriler ve gümrükler bu vergiyi ilgili vergi dairelerine 
yatırmaktan sommludurlar. 

Sorumlu rafineri şirketleriyle, gümrük idareleri 
'birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri ve itha
latı kapsayaca'k şekilde düzenleyecekleri beyanname
lerini, söz konusu dönemi izleyen 20 gün içlinde bağlı 
oldukları maliye vergi dalireisine vermek ve Akarya
kıt Tüketim Vergisiyle, 4109 sayılı Asker Ailelerin
den Muhtaç Olanlara Yardım hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesi gereğince bu Vergiye eklenen % 50 
oranındaki payı, aynı süre içinde yatırmak zorunda
dırlar, 

İlgili maliye vergi daireleri bu vergileri ve asker 
ailelerinden muhtaç olanlara ait payı tahsilini takip 
eden bir ay içinde İller Bankasında açılacak özel bir 
lona yatırırlar. Fondaki bu para son nüfus sayımın-
dalkü nüfuslarıyla orantılı olaralk belediyelere dağıtılır. 

iBAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
IPLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Ba$kân< 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
©aşlkan. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Önerge reddolunmuşitur. 

Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesi1: 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Beledıiye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun tek

lifinin 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 
şdkıiüde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Rafinerilerden ve tüketiciye satış yapmayan 
dağıtım şirketlerinin mal stok ve şevkine ait depo
larından yapılan akaryakıt teslimleri Akaryakıt Tü
ketim Vergisine tabidir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başlkan. 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan* 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolummuştur. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Müfit Bayra'ktar ve arkadaşlarının önergesi: 
il . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun tek
lifinim 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değişltiril'mesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu verginin uygulamasında; normal ve süper ben
zin, motorin ve fuel - oiller akaryakıt; akaryalkıtın 
rafineri depolarından dağıtım şirketlerinin mal stok 
ve şevkine ait depolardan satışı (rafinerilerin, dağıtım 
şirketlerine sattığı hariç) teslim sayılır.», 

iBAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başlkan v 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan^ 

Onaya sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge reddolunmuştur. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

'Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«Bu verginin uygulamasında; normal ve süper 

benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oiller akaryakıt; 
akaryakıtın rafineri depolarından ve dağıtım şirketle
rinin mal sıtok ve şevkine ait depolarından satışı (ra
finerilerin, tüketiciye satış yapmayan dağıtım şirket
lerine satışı hariç) teslim sayılır.»: 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
(Başkan., 
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İBAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 

ı(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Balkan* 

'BAŞKAN — Onaya sunuyorum;: Kalbül edenler... 
Kalbül etmeyenler... Önerge redidolunmuştiur. 

Diğer Önergeyi okutuyorum: 
Müfiilt Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi: 
«Madde 30, benlt 3'ün derişik şekli: 
Verginin mükellefi akaryakıtı tükeficitere saltan 

dağıtıcı şirket ve şahıslarıdır. Mükdlefler tüketicile
re yaptıkları teslimlerden doğan vergileri ilgili verg'i 
dairelerine yatırmaktan soramlüduırlar.:» 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
(Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

'(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, 

(BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbül etmeyenler... Önerge reddblunmuştür. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Müfiît Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«Verginin mükellefi akaryakıt tükdti'cileridir. Ra

fineri ve tükdtÜdiliere satış yapmayan dağıtım şirket
leri bu vergiyi ilgili vergü dairesine yatırmaktan so
rumludurlar.!»! 

BAŞKAN — Sayın Kom&yon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet?., 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
(Başkan, 

BAŞKAN — Onaya--sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbül emmeyenler... Önerge reddolunmüşjtur. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Turgut Tolker ve arkadaşlarının önergesi: 
K<Kanun tdklifiriin 9 ncu madldeisiyle taidil olunan 

Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu malddeslnlin 
3 ntü fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlemmesini arz 
ve teklif dderiz. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüîke'tüöilierJdir.» 
'BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
(PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. ( 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
fiaşkan4 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum1: Kalbül eden
ler... Kalbül etmeyenler... Önerge reddblunımuşjtur. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
ıM'üflt Bayra'ktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal ben

zin, gazyağı Ve fuel - oillerin fonundan en az 20 lira 
ile en çok 200 lira olarak alınır. Bu vergi motorin 
İçin yukarıdaki ha'dlerin % SÔ si oranlında alınır.» 

'BAŞKAN — Sayın Kom'isyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkam 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan^ 

BAŞKAN — Önergeyi oylarımıza sunuyorum: Ka^ 
'bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunü 

muştur, 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal ben

zin, motorin ve fuel - oillerin tonundan en az 20 lira 
ile en çok 100 lira olarak alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(S. Senatosu Kayseri Üyesi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
!Baişkain< 

'BAŞKAN — Onaya sunuyorum»: Kalbül edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge redldolunmuştur. 

Diğer önergeyi okumuyorum : 
Ahmet Sayın ve arkadaşlarının önergesi : 
«Akaryakıt Tükdim Vergisi süper ve normal ben

zin, gazyağı, motorin ve fuel - oillerita tbnonldan en 
az 20 lira en çok 100 lira olarak alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MUH 

HARRJEM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

İBAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

C. Senatosu Kayseri Üydsi) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul demeyenler... Önerge rdddoMnımuştur. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkan, bir 
hususu öğrenmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özbay. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Bir madde üzerin

de bir milleltiveikÜli çeşitli önergeler verebilir mli, ve
remez mi? 

'BAŞKAN — Tabii verebilir efendim. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Aynı makide üze

rinde bir önerge veriyor, 10 tane önerge verebilir mi? 
BAŞKAN — Tabii, önerge tabJdidi yok Sayıln Öz

bay. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — O zaman hakkın 

suiistimali olur. 
(BAŞKAN — Hiçbir hükmü kanun koyucu kö

tüye kullanılsın diye yapmaz. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Bir milletvekili bir 

maddenin nalsıl değişmesini arzu ediyorsa, o şekilde 
önerge verir. 

BAŞKAN — Ama, yapılırsa kötüye kullanılmış 
olur bir deyimle. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Müfit Bayraklar 
10 tane önerge vermiş. 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Turan Kocal ve arkadaşlarının önergesi : 
Madde 9. — Aynı kanunun 30 ncu maddesinin 

4 ndü paraigrafn 
Bu verginin uygulamasında: Normal ve süper 

benzin, gazyağı, motorin ve fuel - o'iller akaryakıtlar
dan satış tutarı üzerinden % 2 Tüketim Vergisi alı
nıp 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU-

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz. 
(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
IBAŞKAN — Onayımıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edil'memişttjr. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 

Başkan, mukabil fikrlimİzi beyan edeceğiz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dalkıran, sanıyorum konuya 

benim gibi yanıt vereceksiniz, değdi mi? 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 

Başkanım, doğru beyanda bulundunuz. Yalnız, Sa
yın Başkan Türk Milleti adına kanun tedvin eder-
keıt.., 

BAŞKAN — Yok, hiç böyle bir kasıt yok efen
dim. 
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MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Hayır 
efendim, var efendim. 

BAŞKAN — Bir yanlış bilgi. Efendim, rica edi
yorum, Başkanınız olarak ben cevapladın! veya ya
nıtladım Sayın Dalkıran, teşekkür ederim. 

Önergeyi okutuyorum: 
Kemal Doğan ve arkadaşlarının önergesi : 
9 ncu maddenin 4 ncü fıkrasına aşağıdaki ibare

nin ilavesini arz ve teklif ederim. 
«Bu fnkada'ki nispetler Bakanlar Kurulunca tak

vim yılından en az bir ay önce tespit ve ilan edilir.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU< 

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Balşkan, 

\BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kabul ddenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmüştur. 
Hidayet Çelebi ve arkadaşlarının önergesi : 
!«9 ncu maddesiyle değiştirilmek istenen Belediye

ler Kanununun 30 ncu maddesinin 5 nci paragrafın
daki % 50 oranındaki payın % 55'e çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz.» 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
muşituf, 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim1: 
Koksal Toptan ve arkadaşlarının önergesi: 
«9 ncu maddesiyle değiştirilen Belediyeler Kanu

nunun 30 ncu maddesinin 5 nci paragrafındaki i% 50 
oranındaki payın % 60'a çıkarılmasını arz ve teklf 
ederiz.;» 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan< 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmüştur. 
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Esat Kıratlıöğlu ve arkaldaşlarınm önergesi : 
«Teklifin 9 ncu maddesiyle değiştirilen 30 ncu 

maiddesinin 5 rtci fıkrasının sonuna aşağıda belirtilen 
hükmün dklenmesini arz ve teklif öderiz. 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım payı, 
tiler Bankasınca, geçidi de olsa, başka hiçbir amaçla 
kullanılamaz. Fona gönlderilen paylar her ayın 15 ndi 
gününe ka'dar eksiksiz olarak ilgili belediyelere gön
derilir,»' 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELt (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
ıfia§kan< 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DBMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendini. 
BAŞKAN — Ortaya sunuyorum': Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Önerge rdddolunimuştür eferidim. 
Esalt Kıratltoğlu ve arkada'şlarının önergesi : 
Kanun teklifinim 9 ncu maddesiyle değı^Mlen 

30 ncu maddesinin sön fıkrasında yer alan «İller Ban
kasında açılacak özel bir fona yaltırılır» ibaresinin, 
«tiler Bankasında bu amaçla bulunan özel bir fo'n'a 
yaJtırıltr» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
ri* 

IBjAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DBMİR (Sıvais) — Katilıyoruz Sayın Başkan. 
»BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kalbül ddenler..y 

Kalbul etmeyenler... Önerge reddölunmuştur. 
Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 30. — Rafinerilerden ve pdtrol ve petrol 

ürünlerinden yurt içinde üretimde veya ithalinde, 
firmasından tükdtime katılma payı adı altında bele
diye harcı talhsiil olunur. 

Gereğini, Yüce Meclisin kabulüne arz ve teklif 
ederiz.»* 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELt (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
•Başkam 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Ortaya sürtüyorum1: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddölunmuştur. 

iMdhirridt Irmak ve arkadaşlarının önergesi1: 
Madde 30 fıkra 3'ün; 
'Verginin mükellefi rafineriler, petrol şirketleri, 

ıbaşlbayierdir, şeklinde değ̂ îşltlM'lmesirii arz ve tekit 
dderiz, 

IBAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELt (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başîkan< 

IBAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DBMİR (Sivas) — Katılıyoruz dfendim. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum': Kalbul edenler... 
Kalbül etmeyenler... Önerge reddölunmuştur. 

Turan Kocal Ve arkadaşlarının önergesi1: 
Madde 9. — Aynı kanunun 30 ncu maddesinanı 

3 ncü paragrafının teklifimiz : 
Verginin mükellefi akaryakıt tükdtlidileridir. Ver

gi anadepolardan tahsil olunur ve vergi dairesine 
yatırırlar. 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELt (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMÎR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum: Kalbul ddenler... 
Kalbul etmeyenler... Önerge reddölunmuştur. 

Ahmdt Sayın ve arkadaşlarının önergesi : 
9 ncu maddenin sön fikraisının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmeslinli arz Ve teklif ederiz: 
«İlgili Malîye vergi daireleri bu vergileri ve as

ker ailelerinden muihitaç olanlara ait payı, tahsili ta
kip eden bir ay içinde İller Bankasında açılacak özel 
ibir fona yatırırlar. Fondaki bu para belediyelerifo ve 
köylerin son infülfus sayımındaki nüfuslarıyla orantılı 
olarak köylere ve belediyelere dağıtılır. Köylerin his
selerine düşen miktarlar ilgili Merin özel idarelerince 
Iklöy ihtiyaçları için harcanur.»» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELİ (Aydın> — Katılıyoruz Saym 
Başkan., 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet?,. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz dfendim. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum. Kabul edenler..? 

Kabul etmeyenler... Önerge reddölunmuştur. 
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Mehmet Irmak ve arkadaşlarının önergesi : 
Madde 30. — Son fıkra olarak aşağıdaki fıkra

nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
İstisnalar : 
a) 'Belediyeler, 
>b) Resmi devlet daireleri, 
c) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 
ç) Sendikalar, 
d) Kamu yararına kurulmuş bütün dernekler, 
e) Derneklerinden alacakları belgelere göre köy

lü - çiftçilerin tahsisen ziraat işlerinde kullanacakları 
akaryakıtlar, 

Akaryakıt Tüketim Vergisinden müstesnadır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musunuz 
efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKlU MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, önerge işlemlerini bitirdik. 
Maddenin açık oya sunulmasına dair 15 değerli 

arkadaşımızın önergesi var, imzaları arayacağım 
efendim. 

Oylarınızı alayım efendim : 
Sayın Sarıoğlu?.. Burada. 
Sayın Ablum?.. Burada. 
Sayın GürSoy'un yerine Sayın Sayın tekabbül et

tiler, 
Sayın Başoğlu?.. Burada. 
Sayın Oral?.. Burada. 
Sayın Gül?.. Burada. 

Sayın Köylüoğlu'nun yerine Sayın Kelleci tekab
bül ettiler. 

'Sayın Köklü?.. Burada. 
Sayın Elverdi?.. Burada. 
Sayın Topuz?.. Burada. 
Sayın İlhan Ersoy?.. Burada. 
Sayın Erzurumluoğlu?.. Burada. 
Sayın Kemal Şensoy?.. Burada. 
Sayın Nihan İligün?.. Burada.. 
Sayın Kemal Cevher yerine Sayın Danışman?.. 

Burada. 
Açık oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
Noksanlık olmaması için açık oylamanın biçimini 

tespit edeyim. Açık oylamanın, sayın üyeler bulun

dukları yerden, ismi okunduğunda kabul, ret, çekin-
ser biçiminde oy kullanmasını onayınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir; bu biçimde yapılacaktır. 

(Oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
Değerli arkadaşlarım, oylamaya 267 sayın üye 

katıldı; 209 kalbul, 57 ret, 1 çekinser oy kullanıldı. 
Madde kabul edildi. 

10 ncu maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 10. — Maktu Resim ve Harçlarla, Para 

Cezaları : 
Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen ve bu 

Kanun ile değiştirilmemiş bulunan maktu resim ve 
harçların miktarı 50 kat artırılmıştır. Çeşitli belediye 
kanunları ile tüzük ve yönetmeliklerinde öngörülen 
para cezaları en çok 30 katına kadar artırılmıştır. 

Sözkönusu kanun, tüzük ve yönetmelikler uya
rınca hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten men 
cezaları, beher günü için 1 000 lira (Bar, gazino ve 
pavyonlarda beher gün için 10 000 lira, diğer eğlen
ce yerlerinde beher gün için 5 000 lira) hesabı ile ve 
mükellefin isteği halinde para cezasına çevrilebilir. 

Yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibi yer
lerden paralı geçişler nedeniyle alınan geçiş ücretleri
ne ı% 50 oranında Bakanlar Kurulunca belediye pa
yı eklenir. 

Bu pay, paralı geçişin sınırları içinde bulunan ilin 
belediyelerine nüfusları oranında dağıtılır. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adlna Sayın 
Timuçin Turan. (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADINA TİMUÇİN TURAN (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Yasasının değiştirilmesiyle il
gili olarak, Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy
sal ve 16 arkadaşının vermiş bulunduğu yasa teklifi
nin 10 ncu maddesi ile ilgili olarak, Adalet Partisi 
Millet Meclisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Teklifin 10 ncu maddesi diğer maddelerde değinil
meyen, yani değiştirilmemiş olan maktu resim ve 
harçların miktarını 50 kat artırmakta, çeşitli belediye 
kanunları, tüzük ve yönetmeliklerinde öngörülen pa
ra cezalarının da en çok 30 katına kadar artırılacağı 
hükmünü, hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten 
men cezalarının paraya çevrileibilme imkânını getir
mekte; yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibi 
yerlerden paralı geçişler nedeniyle alınan geçiş üc
retlerinden % 50 oranında belediye hissesi alınması 
imkânını sağlamaktadır. 
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Buna göre daha önce, mesela belediye hudutları 
dahilinde satılan bir kuzunun satışından 5 kuruş olan 
maktu rösim 2,5 lira, bir koyunun satışından alınan 
10 kuruş maktu resim 5 lira olmaktadır; örnekler 
çoğaltılabilir. Düzenlenen maddeyle uzun süreden 
beri uygulama maliyetleri vergi rakamının çok üs
tünde olan ve uygulanma imkânını kaybetmiş olan bir
çok maktu ve nispi rüsuma yeniden işlerlik kazandırıl
mak istenmektedir. . 

Yalnız «50 kat» denirken ölçü ne alınmıştır? Bu 
anlaşılamamaktadır. 

Biraz önce arz ettiğim misallerdeki rakamlar, ma-
'kul gibi görünmekte ise de, 50 kat gibi bir artışın se
bep olduğu birtakım adaletsizlikler ve terslikler de 
teklifte yok değildir. 

Bu tür detaylar üzerinde durmayacağım. Çeşitli 
belediye kanunlarında, tüzük ve yönetmeliklerinde ön
görülen para cezalarının en çok 30 katına kadar ar
tırılmasını öngören paragrafta da, 30 katsayısının han
gi esasa göre alındığını yine anlamak mümkün de
ğildir. Şayet kriter, paranın değerindeki düşme ise, 
bir yandan 50, öte yandan 30 olarak düşünülen kat
sayılar arasındaki bir münasebet hiç olmazsa makul 
esaslar içinde eşitlik aranması gerekmez miydi? Tek
lifte ticaret, sanat ve meslekten men cezalarının beher 
günü için 1 000 lira hesabıyla, mükellefin isteğiyle 
para cezasına çevrilebileceği de yer almaktadır. Bu 
şekilde maktu bir cezanın, çeşitli gelir seviyesindeki 
ticaret ve sanat erbabı arasında eşitsizlik yaratacağı 
izahtan varestedir. Yaptığı bir hatadan dolayı bir 
kundura tamircisinin günde 1 000 lira ceza ödemek 
suretiyle dükkânını açması mümkün değildir. Ama 
günlük kazancı bu kundura tamircisiyle mukayese 
edilemeyecek durumdaki bir ticaret ya da sanat erba
bının 1 000 lira cezayı ödeyerek işyerini açması 
pekala mümkün görülmektedir. 

Getirilen teklifte öngörülen parasal cezai müey
yide âdil davranılmadığı bu örnekten açıkça anlaşıla
bilir. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. 
Teklifin, meslek gruplarına göre cezanın paraya tah
vili konusunda kademeİendirme esası getirilerek, ye
niden düzenlenmesinde âdil davranılması açısından 
yarar görmekteyiz. 

Teklifin görüşmekte olduğumuz bu 10 ncu madde
siyle yeni bir vergi uygulaması daha getirilmektedir. 
Teklif yasalaştığı takdifde bundan böyle yurt için
deki her türlü yol, köprü, tünel gibi yerlerden paralı 
geçişler nedeniyle alınan geçiş ücretlerine % 50 ora
nında belediye payı eklenecektir. Bu uygulama ka

naatimizce yine adil olmayacaktır. Örnek vermek ge
rekirse, halen paralı geçiş yapılan Boğaz Köprüsü İs
tanbul Belediyesi için iyi bir gelir kaynağı olacak; fa
kat boğaz geçişi olmadığı için köprüsü de olmayan bir 
Anadolu belediyesi bu esaslı gelirden mahrum kala
caktır. Bu geçiş paylarının, Akaryakıt Tüketim Ver
gisinde olduğu gibi Maliyece toplanıp, hiç olmazsa 
nüfus kriter alınmak suretiyle bütün belediyelerimize 
dağıtılması daha adil olmaz mıydı? İstanbul Beledi
yesinin Boğaz Köprüsünün yapımına katkısı ne ol
muştur ki, onun nimetinden de tek başına istifade et
sin? Devletin, topladığı vergilerle yaptırdığı bir bü
yük eserin, sadece bir büyük şehrin belediyesinin ka
zanç makinesi haline getirilmesini akılla mantıkla bağ
daştırmak mümkün değildir. Eser milletindir. İstifa
de ettirilecekse bütün millet, eskiden olduğu gibi 
istifade ettirilmeye devam olunmalıdır. Ne garip te
cellidir ki, yıllardır köprü aleyhtarlığı yapanlar şimdi 
onun nimetlerine sığınarak militanlarına cep harçlığı 
çıkarmaya çalışıyorlar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Tu

ran Kocal, buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılma
sına dair Cumhuriyet Hal k Partisi Grup Başkanvekili 
Sayın Hayrettin Uysal ve arkadaşlarınca verilen ka
nun teklifinin 10 ncu maddesi üzerinde, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 ncu maddede, maktu 
resim ve harçlarla para cezaları; bu bölümde belediye 
Gelirleri Kanununda bahsi geçen ve bu kanunla de
ğiştirilmemiş bulunan maktu fesim ve harçların mik
tarlarının bir oran dahilinde artırılması öngörülmüş
tür. 

Muhakkak ki, miktarların yükseltilmesi doğrudur 
ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz de bu 
fikre katılmaktayız. Yalnız, bu oranların tespit edili-
şindeki rakam ve cezaların 50 katı hesabı yapılırken 
bazı cezalarda 50 kat az kalmakta ama, bazı cezalar 
da var ki, o cezalardan 50 kat artırılmsı mümkün de
ğil, mükellefin yahut da o cezayı işleyen kişinin o ceza 
miktarını vermesi mümkün değil. 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (İçel) — Ceza 30 
kat, 50 kat değil, 

TURAN KOCAL (Devamla) — 50 ve 30'u ayrıca 
bir bölüm. 
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ALÎ HAYDAR EYÜBOĞLU ((tçel) — 50, resim 
harcı. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Okursanız ayrı bir 
bölüm o da. 

Bu nedenle onların üzerinde hassasiyetle durul
ması lâzımdı. Cezaların da - Sayın arkadaşın ifade et
tiği gibi - ceza bölümünde de 30 katıdır. 

Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıya geliyoruz: 
Bu kanun 1 . 7 . 194& tarihinde yürürlüğe girmiş; 
yani, 30 sene evvel. 1948 yılından bugüne kadar 
geçen zaman içerisinde 1948 - 1960 dönemini, 1960 -
1971 dönemi ve 1971 - 1978 yılı başı dönemi diye 
ayırırsak, bu dönemler içerisinde artan hayat paha
lılığı ve 1978 yılı başından şu ana kadar geçen zaman 
içerisinde artan hayat pahalılığı ölçüsü içerisinde aca
ba bu rakamlar bize neyi göstermektedir? Bundan 
evvelki Hükümet başkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Belediye Gelirleriyle ilgili kanun teklifinin Hükümet 
olarak kanun teklifinin metnini de okuduğumuzda, 
bu maktu resim ve harçlarla ilgili kısımda bu açık
lığı göremedik, daha doğrusu metni alınmamış idi. 

Şimdi metni alınmış olmasının manası şu : 1948 
yılından 1977 yılının sonuna kadar Türkiye'de artan 
hayat pahalılığının çok daha yüksek bir oranda 1978 
yılı başından şu dakikaya kadar geçen zaman içerisin
de artmış olmasından, bu 50 katı Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın 
getirmiş olmasıyla, Türkiye'de ekonomik birtakım 
sıkıntılara bu Hükümetin sebebiyet verdiğini kendi 
parlamenterleri tescil etmiş oluyorlar; bunu söylemek 
istiyorum. 

Ayrıca, söz konusu tüzük ve yönetmelikler uya
rınca hükmedilecek ticaret, sanat ve meslek men ce
zalarında beher gün için 1 000 lira bar, gazino, pav
yonlarda beher gün için 10 bin lira, diğer eğlence 
yerlerinde de beher gün için 5 bin lira hesabıyla ka
patma cezasına karşılık verildiği takdirde, kapatma 
cezalarının kaldırılacağı, bu metinde tetkik ettiğimiz
de karşımıza çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, belediyeye gelir getirmek 
düşüncesi içerisinde bar, gazino ve pavyonlarda ka
patılması için belediyelerin vermiş olduğu bir günlük 
cezaya karşı 10 bin lira para cezasını, ben Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu adına az bulmaktayım; daha 
da yükselmesinde fayda vardır. 

Yalnız, birinci bölümde 1 000 lira olarak nitelen
dirilen - ben tekrar saymıyorum - ticaret ve sanat 
mesleklerinden men cezası verilmesi bence çok ters 
bir anlam taşımaktadır. Çünkü, Anadolunun ve bü

yük şehirler olarak İstanbul'un Ankara'nın ve İz
mir'in de, mahalle köşelerinde zor zar küçücük bir 
kalaycı dükkanı açabilen, küçücük bir manav dük
kanı açabilen, çoluk çocuğuyla da beraber orada 
çalışan, ailesinin maişetini temin etmek için gecesini 
gündüzüne katan o vatandaş, herhangi bir suç işle
mesinden dolayı 1 000 lira para cezası vereceksin ki, 
1 gün dükkanını kapatmayasın. Hani fakir fukara
nın yanında olmak bu mudur? 

Sayın Cumhuriyet Halk Partililer samimi konuşu
yoruz, burada yine büyük tüccar, yapacağı her bir 
türlü suçtan dolayı, dükkânını kapatmamak için 
1 000 lira para cezasını verip kurtulacaktır; ama o 
fakir fukara 1 000 lirayı veremeyecektir ve dükkânını 
bir gün kapatmak zorunda kalacaktır. Samimi ifade 
etmek lazım gelirse, bu çok ters, hele hele Cumhu
riyet Halk Partisinin seçim progapandalarında konuş
tukları ve her yerde söyledikleri anlayışın yüzdeyüz 
tersidir. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Ceza alma
yalım da fukaraları suç işlemeye teşvik mi edelim? 

TURAN KOCAL (Devamla) — Siz öyle söyle
yin, biz fikrimizi söylüyoruz. 

«Yurt içinde her türlü yol, köprü, tünel gibi 
yerlerden paralı geçişler nedeniyle geçiş ücretlerine 
5?,' 50 oranında Bakanlar Kurulu kararı ile belediye 
payı eklenire» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi şu ana kadar bu
gün Türkiye'de yurt içinde yol ve köprü olarak 
- metinde olan tüneller gibi - nerelerden geçiş pa-

- rası alınmaktadır? Benim bildiğim, İstanbul Boğaz 
Köprüsünden başka belirli bir ücret alınan yer yok
tur; ama ileride buna benzer birtakım ücretli geçiş
ler olabilir. Şu andaki durum itibariyle İstanbul'da
ki Boğaz Köprüsü var; ama İstanbul'daki Boğaz 
Köprüsünün lüzumsuzluğunu, İstanbul'daki Boğaz 
Köprüsünün yapılmasının çok büyük ekonomik sıkın
tılar meydana getireceğini ve daima Batı'ya bu hü
kümetlerin hizmet ettiğini ve yine İstanbul'a büyük 
bir yatırım yaptığını söyleyen sizlerdiniz. 

ERTUĞRUL YOLSAL (İstanbul) — Doğru, 
doğru, 

TURAN KOCAL (Devamla) — Bak, «doğru,» 
dernekle de tasdik ediyorsunuz; ama şimdi bakın, 
bu doğru sözünüzün karşılığında da ne gibi bir te
nakuz içerisindesiniz. Bu köprüden Bakanlar Ku
rulu kararı ile Çf 50 geçiş ücreti alırken, sizin ifade
nizde okluğu gibi, bu €/c 50 oranındaki milyonları 
bulan rakamları, yalnız ve yalnız İstanbul Belediye-
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sine vermekle bu metni getiriyorsunuz. Hakkâri'nin 
belediyesi nerede kaldı? Metin bu. 

ABDURRAHMAN KÖKSALOĞUJ (İstanbul) — 
Her köye bir fabrika yaparız. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Metin bu, ben 
söylemiyorum. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Metnin ya
nında önerge var. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Metnin yanın
da önerge yok, metin burada. 

Bunu bu şekilde düşünmüş olmakla, İstanbul Bo
ğaz Köprüsüne karşı gelenlerin, şimdi nasıl, kimleri 
beslemek istediği de metinde kendiliğinden meydana 
çıkmaktadır. 

10 ncu maddenin son paragrafında da «Bu pay, 
paralı geçişin sınırları içinde bulunan ilin belediyele
rine nüfusları oranında dağıtılırı» demektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kocal, bir dakikanız var. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Bu son paragraf ile de İstanbul Boğaz Köprüsünü 
ele alırsak, İstanbul ili dahilinde olan belediyelere 
taksim olacak demek suretiyle, Hakkâri'yi, Hatay'ı, 
Van'ı dışarıda bıraktığınızın ikinci tescili oluyor. 

Halbuki bu Boğaz Köprüsünün yapılışında İstan
bul Belediyesinin tek bir kuruş katkısı var mı, hayır; 
Devlet hazinesinden yapılmıştır. Bunun doğrusu, bu 
gibi geçişlerde, bir ücret alınmasına bizde taraftarız, 
hatta o kadar ileri ki, karayollarının ücretli hale 
getirilmesi taraftarıyız; fakat devlet bütçesinden ya
pılmış olması nedeniyle yine devlet bütçesi içerisinde 
mütalaa edilmesi lazımdır. Belediye hizmeti olarak 
düşünülüyorsa dahi, bütün Türkiye'deki belediyelere 
bir nispet dahilinde - oranı kurulur ve o oran dahi
linde - verilmesi lazımdır kanaatini taşıyoruz. 

Siz fakir fukaranın propagandasını yapacaksınız; 
fakat devletin bütün imkânlarını yine belirli zengin 
kesimlere aktarma yapacaksınız. Buna da Türki
ye'de politika diyeceksiniz. Deyin bakalım, ne za
mana kadar gidecek. Biz de hayırlı olsun diyeceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (MHP ve AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
MSP Grubu adına Sayın Lütfi Göktaş, buyuru

nuz. 
MSP GRUBU ADİNA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve arkadaş

larının vermiş olduğu 5237 sayılı Belediyelere gelir 

getiren bu Kanunun şu anda 10 ncu maddesini mü
zakere ediyoruz. Bu kanunun 10 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasını okuduğumuz zaman görüyoruz ki, 
Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen ve bu ka
nunla değiştirilmiş bulunan maktu resim ve harçlar 
miktarı 50 kat artırılmıştır. 

Çeşitli belediye kanunlarıyla tüzük ve yönetmelik
lerinde öngörülen para cezaları en çok 30 katına 
kadar artırılmıştır. Burada tespit edilen 50 kat ve 
30 kat ölçüleri pek alışmadığımız ölçülerdir. Bir şeyi 
50 kat birden artırmak, ilk bakışta çok ağır neticeler 
doğuracak gibi akla gelebiliyor, ama belki başka 
ölçülerde bu az da olabilir. Eğer iyi tetkik edilip 
hesap edilmemişse, bu 50 ve 30 katlık artışlardan 
birtakım yanlış neticeler, haksız kazançlar da sağlan
mış olabilir. 

Burada da görüldüğü gibi, yine bu vergilerle va
tandaşın ezileceğinden endişe etmekteyiz. Esasen 
bugün ülkemizde hayat pahalılığı çok arttığı ve va
tandaşlarımızın her gün geçim sıkıntısı ile karşı kar
şıya buludukları bu devirde, özellikle paramızın de
ğeri de her ay otomatik olarak düştüğü bu devirde, 
belediyelerimize gelir kaynağı temin etmek için vatan
daşlarımıza bu şekilde yüklenmenin doğru olmadığını 
belirtmek isterim. Önce vatandaşlarımızın gelir sevi
yelerini yükseltmeyi görev edinmeliyiz ve onların 
gelir seviyelerini yükselttikten sonra vergilerle, bele
diyelere ve diğer kuruluşlara gelir temin etme yoluna 
gitmeliyiz. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasına gelince; ticaret ve 
sanat ve meslekten men cezalarının beher gününü 
1 000 lira ile tespit etmiş bulunmaktadır. Bu ölçü 
de bir kısım ticarethaneler için az olabilir. Özellik
le büyük şehirlerde bir çok milyonlar kazanan tica
rethaneler için bu ölçü az olabilir. Ancak, Anado-
lunun birçok yerlerinde ve çok küçük kazançları olan 
tacirler için bu miktar, zararlı ve ezici neticelerde 
doğurabilir. 

Yine bu fıkrada bahsedilen bar, gazino ve pavyon
larda beher günü 10 000 liraya kadar para cezası 
verilebilir, hükmünü getirmiştir. Bu miktar belki az 
da olabilir, hatta bizce milletin ahlak ve maneviyatını 
bozan bu gibi yerlerin tamamının kapatılması dahi 
daha uygun olur kanaatindeyiz. Çünkü bunlar para 
cezasıyla uslanmayan yerlerdir. 

Yine bu maddenin son fıkrasında, yurt içindeki 
her türlü yol ve köprüler için % 50'ye kadar vergi 
alınacağı belirtilmektedir. Bu hüküm, özellikle İs
tanbul için her halde düşünülmüştür, İstanbul Bele-
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diyesini zengin etmek için düşünülmüştür. Gerçi İs
tanbul şehrimiz büyük hizmetleri bekleyen bir şehir
dir. Ancak, bu % 50 oranındaki miktar bana çok 
fahiş geliyor ve diğer arkadaşlarımın da izah ettiği 
gibi, buradan elde edilen gelirlerin sadece İstanbul 
Belediyesi için değil, Anadolunun fakir belediyelerini 
de düşünmek daha uygun olacaktır. Her halde bu 
yönde arkadaşlarımızın bir kısım önergeleri vardır; 
şayet varsa bunları da destekleyeceğiz. 

Sözlerimi burada bitirir, hepinizi saygıyla selâm
larım. 

B A \ Ş K A N — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Ali Haydar 

Eyüboğlu, buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA ALİ HAYDAR EYÜ
BOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Görüşmekte olduğumuz yasanın 10 ncu maddesin
de maktu resim ve harçları görüşeceğiz. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, sanıyorum benim gördüğüm kadarıyla Divan 
eksik. 

BAŞKAN — Hemen tamamlayalım Sayın Sarı-
oğlu. 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (Devamla) — Fa
kat şu kanun huzurunuza gelmeden bir kaşık suda 
fırtına kopartılmak istenmiş, en yüksek tirajlı gaze
teler, kamuoyu yanıltılmıştır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sen de 
inanmıyorsun buna. 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Şöyle ki: 30 ve 50 katı birer birer arz edeceğim : 

«Maktrp deyince, sözlüğe bakarsak «kati, kat» 
tan gelmekte, «kesin, götürü» demektir. «Maktu» 
kelimesinin içine «nispi» girmez. Öyle olduğuna 
göre neler, ne kadar kat artacaktır; bunu arz edece
ğim : 

Belediye Gelirleri Yasasının 10 ncu maddesine 
göre, 1948 yılında çıkan 5237 Sayılı Yasada, koyun 
ve keçiden hayvan kesim ücreti 30 kuruş, kuzu ve 
oğlaktan 15 kuruş, danadan 60 kuruş, sığır ve do
muzdan 90 kuruş, deve ve mandadan 150 kuruş alın
maktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, 50 kat olunca ne oluyor? 
Koyun ve keçiden kesim ücreti olarak alınacak para 
15 liradır. Ben arkadaşlarıma, bilhassa Adalet Par
tili arkadaşlarıma soracağım, Kurban Bayramında 
bir koyunu kaç liraya kestiriyorlar? Bir but hariç, 
her halde 50 liradan aşağıya bir kurban, bir koyun, 

bîr kuzu kestirmenin imkânı yok ve şu getirdiğimiz 
yasayla koyun kestirme ücreti 15 lira oluyor 50 katı 
olmakla. Kuzu ve oğlak kestirme 7,5 lira oluyor, 
dana 30 lira, sığır ve domuz 54 lira, deve, mandanın 
kesim ücreti 75 lira oluyorki, bu paraların tahmin 
ediyorum 4 - 5 katına dahi kestirme olanağı yok
tur. 

24 ncü maddedeki hayvan alım satım resimlerine 
göre deve, manda, sığır, öküz, beygir, eşek ve katır 
gibi hayvanların satışından % 2,5 alınacaktır ki, ge
tirdiğimiz yasayla bunda hiç bir değişiklik yapılma
mıştır. Koyun ve keçi gibi hayvanlardan hayvan 
başına satış resmi yasada 10 kuruş idi. 

Değerli arkadaşlarım, kuzu ve oğlaktan alınan 
para 5 kuruştu. 9 yıl belediye başkanlığı yapmış bir 
arkadaşınız olarak tek bir koyun, keçi ve kuzudan bu 
parayı alma olanağı bulamadım; 10 kuruşa, 5 kuruşa 
makbuz kesilemeyeceğini kabul edersiniz. 

50 katı olunca ne oluyor? Bir koyun satışından 
5 lira, kuzu ve oğlaktan 2,5 lira olacak; yani 3 bin 
liralık bir koyundan alınacak para satıştan 5 liradır; 
ama muhalif arkadaşlar basına bunu 3 750 lira ola
rak yansıtmışlardı; yani abartmanın da, mübalağanın 
da bir derecesi vardır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — İnek ver
gisi ne oluyor? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, yani sizin arzu etti
ğiniz gibi konuşulmuyor bu kürsüde, istenildiği bi
çimde konuşuluyor mu kurallar içerisinde? 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (Devamla) — 
5 lira, 2,5 lira, 750 katı olarak artırılmıştır, gösteril
miştir. 

Yine 29 ncu maddede, kazan ve motorlardan 
alınacak resim, kurulurken bir defa olmak üzere 
1 0 - 5 0 lira idi. Şimdi ne oluyor 50 katı olmakla? Bir 
defa için 500 lira ile 2 500 lira arasında. 

Yine 33 ncü maddeye göre yapı ruhsat ve denet
leme harcından demir ve kagir binalarda metrekare
ye 15, yarı kagirlerde 10, ahşaplarda 5 kuruş iken, ge
tirdiğimiz yasayla demir ve kagir betonarmelerde 
metrekareye 750 kuruş, yarı kagirlerde 500, ahşap
larda 250 kuruş oluyor ki, 100 metrekare bir bina 
için alınacak betonarme binadaki miktar 750 lira ol
maktadır. Ve yine 35 nci maddeye göre tente, siper, 
saçak resmi metrekare için yılda - günde, ayda de
ğil - yılda 50 kuruş iken bu 50 katı 25 lira olmak
tadır ki, bir dükkânın cephesi 4 metre, 5 metre olur 
yılda vereceği para 100 ve 125 lira civarındadır. Yal
nız bir husus belki sayın bazı arkadaşlarımıza fazla 
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gelmiş olabilir. Süs köpekleri resmi, 50 liraydı, o 50 
lira olunca, süs köpekleri besleyen arkadaşlar 2 500 
lira vereceklerdir. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Kurt köpekleri ne 
oluyor?. 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (Devamla) — Yok, 
kurt köpekleri bu yasaya girmiyor. O, sıkıyönetim 
yasasına girer. 

Ve yine arkadaşlarım, cezalar 30 katı artmakta
dır. 1608 sayılı Belediye Cezaları Kanununun yaşı 
1930'dur. Bu yasaya göre, belediye encümenleri en 
çok 50 lira, il belediye başkanları 25 lira, ilçe ve ka
saba belediye başkanlarının vereceği en büyük ceza 
10 liradır. Bunun 30 katı encümene 1 500 lira, il be
lediye başkanlarına 750 lira, ilçe ve kasaba belediye 
başkanlarına 300 lira ceza verme yetkisini tanımış olu
yor. Ancak şunu da arz etmek isterim, «Ölçü ne
dir?» dedi bazı arkadaşlar, bundan önceki sözcü ar
kadaşlar, «Çok değil mi?»ı dedi. 1930 ve 1948'deki 
emtia ve mal fiyatlarıyla 1979 yılını kıyaslarlarsa 100 
ile 1 0OQ katı arasında para düşüşünü göreceklerdir 
ve bu cezalar ve bu harç ve resimlerin artış oranı 
hiç de fazla değildir, 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partili arkadaşım 
bu ölçüyü sordular ve bir de dediler ki, militan bes
lemeye ve militana harçlık verilmek için bu paralar 
toplanmaktadır. (AP sıralarından «Yalan» sesleri) 
Yalan, doğru olup olmayacağını kanıtlayacağım şim
di size. Şöyle ki: 1968 yılından bu Parlamentoya ge
linceye kadar belediye başkanlığı yapmış bir arka
daşınız olarak 1968'i, 1973'ü, 1977'yi düşünün. Hep 
bakacaksınız ki, CHP'li belediyelerin hizmet ettiği 
yerde ilerleme olmuştur; 1968, 1973, 1977 yıllarında, 
demek ki, CHP'li belediye başkanları militanlara 
değil, belediyelerine hizmet etmişler ki, halk kendi
lerini her geçen seçimde !% 20), % 30 fazla oyla tal
tif etmiştir. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Siz buna 
inanıyor musunuz? 

EKREM ÇETİN (Gaziantep) — Yeter be!... 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sana ne 

oluyor? 
BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu süre bitti. Lütfedi

niz bitiriniz. 
ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (Devamla) — Ta

mam bitiriyorum.! 
Cezalarda para değerinin düşmesi, şartlar dikka

te alınarak yapılmıştır. Nitekim... 
EKREM ÇETİN (Gaziantep) — Sus, otur ve 

dinle. 
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ADEM ALİ SIRAOĞLU (Kocaeli) — Ne ora
dan hava atıyorsun, gel buraya. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, oturun, buyurun efen
dim. 

Sayın Sarıoğlu, zatıâliniz de buyurun oturun efen
dim. 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu, süre bitti, rica edi
yorum, lütfediniz. Özellikle siz bu konuda kolaylık 
gösteriniz. 

ALİ HAYDAR EYÜBOĞLU (Devamla) — Bi
tiriyorum, bağlıyorum efendim. 

«Önemi ve zorunluluğu bu derece artan, ancak 
hâlâ 1948'lerdeki ekonomik ve mali imkân ve veri
lere uygun olarak yürürlükte bulunan belediye ge
lirleri sisteminin, bugün geçerli ve kendini duyuran 
koşullar uyarınca yeniden bir düzenleme ve geliştir
meye tabii tutulması gerekmektedir.» 

Tarih 7.1.1977, imza; günün Başbakanı, bugünün 
Adalet Partisi Grup Başkanı. 

İmza: Dünün Başbakan yardımcısı, bugünün MSP 
Grup Başkanı; 

Ve imza: Dünün Başbakan Yardımcısı ve bugü
nün MHP Grup Başkanı. 

Bu sözler sayın muhalefet grup başkanlarınındır.-
Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eyüboğlu. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan; sözcü, kurbandan bahsettiler. Bunu düzeltmek
te yarar vardır. Biliyorsunuz kurban kesiminin ma
nevi bir yapısı vardır. Kurban kesiminde hiçbir şe
kilde pazarlık yapılmaz. Kesici kişilere, kesenler gön
lünden ne geçerse verirler. Bu burada bir ölçü ola
maz. 

BAŞKAN — Evet, zaten kavaid cümle Müsli-
mince bellidir efendim, teşekkür ederim. 

Sayın Ersoy, buyurunuz efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; önce bu maddeyi hazırlayan, 
komisyonda kabul eden ve yüce huzura kadar geti
renlerin hepsini tebrik ederim. 

Gerçekten başlığıyla muhtevası arasında, fikriyle 
metni arasında, bentlerinin birinci bendiyle, üçün
cü bendi arasında ve bendi içindeki ifadeler arasın
da hiçbir irtibat bulunmayan, bundan daha insicam
sız - tabirimi mazur görün - bundan daha berbat 
madde bu Meclis huzuruna daha getirilmemiştir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Tebrik ederim, ben-
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deniz ömrüm boyunca çalışsam, bundan daha berba
tını yapamam. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sen kabili-
yetlisindir. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Bu kadar kısa za
manda nasıl yaptılar, hayran kaldım. (CHP sırala
rından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurun. Meclis
te kanun yapıyoruz arkadaşlar. Maddenin başlığında 
«Maktu, resim ve harçlarla para cezaları» diyor. De
min Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi arkadaşım da 
bundan bahsediyor: «Nispi harçlarla bunun alakası 
yok» diyor. Maddenin son fıkrasını okuyorum, son
dan bir evvelki fıkrasını; «Yurt içindeki her türlü yol, 
köprü, tünel gibi yerlerden paralı geçişler nedeniyle 
alınan geçiş ücretlerine 1% 50, oranında... «Maktu de
ğildir arkadaşlar, nispidir. «... Bakanlar Kurulunca 
belediye payı eklenir.» Nerede başlık, nerede metin, 
nerede insicam? Bırakınız bunu, madde ne getiriyor? 
Madde, resim ve harçları 50 kat artırıyor, cezaları 
30 kat artırıyor. 

Muhterem arkadaşlar, Belediye Gelirleri Kanunun
da elbette gerekli bazı tarifeler vardır, artırılması 
gereken resim ve harçlar vardır. Ama bunu seyyanen 
neye varacağını düşünmeden, ne getireceğini bilme
den 50 kat artırdık diyemezsiniz, değerli arkadaşla
rım. 

Kaldı ki, kanun yapma tekniğine göre de - çok 
affedersiniz biraz haddimi aşmış olmayayım ama - şu 
maddedeki şu harcı şu kadar kat, filanca maddedeki 
filanca harcı bu kadar kat, şu maddedeki şu cezayı 
bu kadar kat açtırır, diye gayet kesin hüküm getir
mek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, demin burada belediye baş
kanlığı yaptığını söylediğim çok değerli arkadaşımın 
fikirlerine hürmet ediyorum. Bendeniz de uzun sene
ler hasbelkader belediyelerde çalıştım. Ömrümün şu 
çağa kadar geçen mesaisini belediyeler adına verdim. 
Belediyeler bugünkü kanunu anlamıyorlar, elindeki 
kanunu doğru dürüst tatbik edemiyorlar. Açık hü
küm getireceksiniz arkadaşlar. Maktu resimler, harç
lar, para cezalan şu kadar miktar artmıştır. Nedir 
bunlar? Teker teker bunları tespit edip getirmek müm
kün değildir. Değerli arkadaşım yapabildiniz mi bu
nu belediye reisiyken? Yapamadınız. Çünkü yapa
madınız da bendenize geldiniz, «Bunu nasıl yapaca
ğız;» diye sordunuz* 

Ayrıca oranlar korkunç nispette artıyor arkadaş
lar. Ey muhterem belediye sakinleri, zam geliyor, 
zam; öylesine bir zam geliyor ki, altından kalkama

yacaksınız. Siz zaten bu zamların geleceğini çok de
ğerli Halk Partisi iktidara geleceği zaman biliyordu
nuz; ama böylesini belki tahmin etmiyordunuz. Gö
receksiniz değerli arkadaşlarım kanun çıktığı zaman, 
bunun acısını çekeceksiniz bir sıra; ama sabrediniz, 
Allah sabırlar versin, bir gün herhalde bir iyi niyet 
sahibi gelir, bunları düzeltir, sizi bunlardan kurta
rır. 

Arkadaşlar, getirilen hükümlerin insicamı yok, 
getirdiği fikirlerin de değeri yok. Bu, iki sebepten 
olabilir; ya bilgisizce, acemice getirilir ki, acemili
ğin de cezasını millete yüklemek mümkün değildir, 
yahut da iyi niyetli değildir. Eğer, iyi niyetliyseniz 
değerli arkadaşlar, getirdiğimiz teklifleri kabul edi
niz; getirdiğimiz, yaptığımız uyarıları kabul ediniz. 
Biz grupta hiçbirini değiştiremeyeceğiz şeklinde ka
rar aldık diye buradan saçma sapan hükümler ihtiva 
eden bozuk düzenli, bozuk metinli kanunlar çıkar
mayınız. 

Değerli arkadaşlarım; çeşitli belediye kanunlarıy
la, tüzükle, yönetmelikle öngörülen para cezaları en 
çok 30 katına kadar artırılmıştır, olmaz arkadaşlar. 
Bunlar 30 kat artırılmıştır denir. En çok 30 katına 
kadar artırılmıştır» kelimesi kanun diline uymaz, 
Türkçe değildir. 

Değerli arkadaşlarım, getirdiği miktarları, verdiği 
zararları bir tarafa bırakıyorum. Son maddeden de, 
son fıkradan da değerli arkadaşlarıma bir iki bilgi 
vermek istiyorum.» «ı% 50 oranında Bakanlar Ku
rulunca belediye payı eklenir.» Geçiş ücreti alınan 
yerlerde, Bakanlar Kurulu kararına lüzum kalıyor 
mu, kalmıyor mu bilmiyorum. «Bu pay paralı geçi
şin sınırları içinde bulunan ilin belediyelerine nüfus
ları oranında dağıtılır.» Paralı geçişin sınırları içinde 
bulunan il olmaz, muhterem arkadaşlar. Belediye hu
dudu içerisinden geçen, paralı geçiş olur, bunu da 
düzeltmek lazım gelir. 

Kaldı ki, şimdi bu garip millet, bu fakir millet 
sormaz mı ki bir gün size değerli arkadaşlarım: Ey, 
zamanında Boğaz Köprüsüne karşı çıkanlar, Boğaz 
Köprüsü yapılmasın diye barbar bağıranlar, bunun 
edebiyatını yapanlar, Boğaz Köprüsünde verdiğimiz 
ücrete bir de ı% 50 zam yapmak suretiyle... 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, süre geçti sanıyorum. 
Saatinize zatıâliniz baktığı için ben ikaz etmedim. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Çok değerli Baş
kanım, tam zamanında temas buyurdunuz, lütfediniz 
cümlemi bitireyim. 
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...— Böylesine karşı çıktığınız bir Boğaz Köprüsü
nün parasından bugün fakir fukaranın cebinden na
sıl parasını alacaksınız diye, yıllarca seçim meydanla
rında fakir fukara edebiyatı yaptınız da, İstanbul'u, 
Ankara'yı besliyorsunuz dediğiniz halde, bunu bir 
tarafa bırakıp da, fakir milletin kesesinden aldığınız, 
istanbul Belediyesinin kasasına koydunuz, diye size 
hesap sormayacaklar mıdır? Elbette soracaklardır, 
bunun cevabını vermekte çok güçlük çekeceksiniz. 
Sizi korkarım ki, İsmet Paşa bile kurtaramayacak
tır. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Sayın Ekrem Ceyhun, buyurunuz efendim. 

EKREM CEYHUN (istanbul)'— Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; Yüce Meclisi saygı ile 
selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Üzerinde konuştuğumuz tasarının 10 ncu madde
sini vergilemenin gerçekçilik, eşitlik, adillik, verim
lilik ve açıklık ilkelerine aykırı bulmaktayım. 1 nci 
madde ile getirilen maktu resim ve harçların 50 ve 
30 kat artırılması, şiddetli ,bir enflasyonun hüküm 
sürdüğü ve bundan sonra da hüküm süreceği bir ül
kede gerçekçilik payı olan yüzdeler olarak kabul edi
lemez. Bu yüzdeler yerine, belki enflasyonla orantı
lı olarak veya enflasyon oranını bir gösterge olarak 
kabul eden bir sistemin getirilmesi, daha gerçekçi ve 
adil olabilirdi. 

2 nci maddede getirilen men cezalarının para ce
zasına çevrilmesi hususunu, bilhassa genel ahlak 'ku
rallarını bozucu kazançlarla uğraşan kişiler yönün
den sakıncalı bulurum. Bunların para cezasına çev-
rilmesiyle genel ahlakı ve düzeni bozucu hadiseler 
yaygınlaştırılabilir. Bu maddenin, vereceğimiz öner
geler istikametinde genel ahlak kurallarını bozmaya
cak tarzda, para cezasına çevrilmeksizin, normal ce
zalarla tecziye edici hale getirilmesinde yarar var
dır. 

3 ncü paragrafta, «Yurt içindeki her türlü yol, 
köprü, tünel gibi yerlerden paralı geçişler nedeniyle 
alınan geçiş ücretlerimin % 50 oranında Bakanlar 
Kurulunca belediye payı eklenir», buradaki «yol» ta
biri, mühendislik anlamında, kara, hava, deniz ve 
demiryollarının tümünü kapsar. 

Bu madde böyle kanunlaştığı takdirde, örneğin, 
Sirkeci'den Haydarpaşa'ya paralı olarak geçen yük
ten dolayı, akıllı bir İstanbul belediye başkanı bu 
maddeye dayanarak pay alabilir. Yine keza. Van Clö-

lü'nde, Tatvan'dan Van'a para ile taşınan yükten do
layı her ıiki belediye başkanı para alma hakkını ka
zanabilir. Yasanın çok acil olarak hazırlanması, ko
misyonlarda görüşülürken sıkıştırılması birçok hu
susları gözden kaçırmış bulunuyor. 

Yine bu maddeyle, bu belediyeler için alınacak 
pay, bu yoldan geçen tüm taşıyıcı ve taşntıcılara yük
lenmektedir. İstanbul veya herhangi bir (a) belediye
sine vereceğiniz bir paradan dolayı Hakkâri'deki va
tandaş veya Van'daki vatandaş veya Hatay'daki va
tandaş daha pahalıya giyinmek, daha pahalıyla ye
mek, daha pahalıya seyahat etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Binaenaleyh, bu maddeyle şayet belediyelere bir 
gelir getirilmesi arzu ediliyorsa, o _takdirde, Anaya
sanın eşitlik ilkesine uygun düşecek bir tarzın bulun
masında mecburiyet vardır. Bugün, paralı yol, 1981' 
de belki İzmit - İstanbul, Pozantı - Adana arasında 
meydana gelecektir. Bunun sonucu şu demektir; Ada
na Belediyesiyle İzmit ve İstanbul belediyelerine bir 
miktar para yardımı yapılacak; kimin sırtından?.. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Ceyhun. 
EKREM CEYHUN (Devamla) — 63 vilayetteki 

vatandaşın sırtından. Buna hakkımız yolk muhterem 
milletvekilleri. 

Binaenaleyh, Komisyondan da İstirham ediyorum. 
Bu paragraf üzerinde çok daha adil ve gerçekçi bir 
çözüm şeklini lütfen önersinler. 

4 ncü paragrafta bu pay, «Paralı geçişin sınırla
rı içinde bulunan İlin belediye nüfuslarına oranında 
dağıtılır» diyor. Hangi nüfusu, hangi yılın nüfusu, 
her yıl o belediyemin nüfusunun sayımı mı yapılacak, 
hangi esasa göre bu nüfus tespit edilecek? Muayyen 
bir nüfus sayımındaki nüfus kastedMiyorsa, o, bu 
maddeye eklenmelidir; 1970 nüfusu, 1975 nüfusu ve
ya 1975 nüfus sayımının yüzde şu kadar artımı gibi 
bir madde, bir fıkra buraya eklendiği takdirde bu 
geçerlilik kazanabilir. Aksi takdirde, bölünmesi müm
kün değildir. 

Bu maddeyle ilgili bir değiştirge önergesi vermiş 
bulunuyoruz. Muhterem Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekillerinin de bu önergemlize katılmasını ümit 
ediyoruz. 

Önergemiz, şu anda yalnız Boğaz Köprüsünü 
kapsayan bu maddeyle ilgili olarak, Boğaz Köprü
sünden elde edilecek gelirin tüm köy hizmetleri bi
tinceye kadar, köy hizmetlerine tahsis edilmek üze
re Hazinece irad edilmesi kaydını taşımaktadır. Böy
lece, köprü yapılırken, bu 'köprü yerine köye hizmet 

379 — 
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götürülmesinin daha doğru olacağını ifade etmiş bu
lunan muhterem Cumhuriyet Halk Partisi milletve
killerinin bu arzusu da yerine geleceğinden dolayı 
Yüce Meclis bir belediye yerine, Türk köylerimi kal
kındırma çabası içine gireceğinden dolayı daha mut
lu olacaktır kanaatini taşıyarak, Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (AP sıratlarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Değerli arkadaşlarım, «Üzerinde görüşülen konu 

gereğince aydınlanmamıştır. İçtüzüğün 73 ncü mad
desi gereğince görüşmelerin devamına delailetinizle 
saygıyla arz ederim»; diyor Sayın Başoğlu. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, önergemi izah edebilir miyim? 

BAŞKAN — Tabii efendim, elbette. Üzerinde 
değil de, bir usul meselesi olduğu için söz veriyo
rum., 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA' BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz 10 ncu maddeyle ilgili 

olarak gruplar adına ve kişisel olarak bir arkadaşı
mızın ileriye sürdüğü görüşlere her nedense sayın 
Komisyon ve sayın Hükümet cevap vermemekte ıs
rar etmektedir. 

'Böyle olunca, konu tam olarak aydınlığa kavuş
mamıştır. Gerçi Cumhuriyet Haiık Partisi Grubu 
adına konuşan değerli arkadaşımız bazı görüşleri ce
vaplandırmaya çalıştı ama, bununla beraber yine de 
ben, gerektliği kadar aydınlanmadığımı arz etmek is
tiyorum. 

Konunun aydınlığa kavuşmaması ve huzurunuza 
çıkmamı gerektiren bir başka konu, Komisyon rapo
runda ve teklifin gerekçesinde de maddeyi açıklığa, 
aydınlığa kavuşturabilecek ve rahatlıkla oy verme
mizi gerektirebilecek kadar berrak olmamasıdır. 

Bu nedenlerle Yüce Genel Kurulun, konunun ge
rektiği gibi aydınlığa kavuşabilmesi bakımından ve 
özellikle Hükümetin ve Komisyonun da hiç değilse 
görüşlerini öğrenip, durumu berraklığa kavuştura
bilmek bakımından, maddenin görüşülmesinin uza
tılmasının doğru olacağı düşüncesindeyim. Ümit edi
yorum ki, iktidara mensup değerli arkadaşlarımız da, 
bu ana kadar devam edegelen acelecilikten ve ısrarla 
sorulara da cevap vermemek gibi bir durumdan me
seleyi çıkaracaklardır ve daha iyi bir şekilde bir mad
deyi düzenlemek ve sonucunda da bu teklifi, acele
cilikle meydana gelen bu teklifi daha iyi şekilde açık
lığa kavuşturmak imkânını bulacağız. 

Teşekkür ediyorum. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 

Başkan, aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 

Başkan, çok muhterem arkadaşlar; 

Sayın Başoğlu'nun 73 ncü maddeye göre ileri sür
düğü fikirlere şu noktalardan iştirak etmiyorum. An
cak bu, burada tedvin ediliyor. Milletvekilleri, bir 
kanunun tedvini esnasında neye, niçin, neden, müs
pet veya menfi rey verdiklerini veyahut da müsten
kif kaldıklarını bilmek mecburiyetleri vardır. 

Şimdi bu teklifte gelen değişiklikler var. Zanne
diyorum ki, bunları hepimiz biliyoruz. Bunların içe
risinde neler var diye bakıyorum, bir vergi kanunu
nun şu 6 unsuru taşıması mecburiyeti var : Mükel
lef, matrah, nispet, tahsil şekli, istisna ve zaman aşı
mı. Mevcut Belediye Gelirleri Kanununu tadil eden 
bu teklifin içerisinde bunların hepsinin tamam oldu
ğunu mu zannediyoruz? Bir kısmı yok. Bunları gö
remiyoruz. Bunları kayıt etmek lazım geliyor. Milli 
iradenin temsilcilerine şunu ifade etmek istiyorum... 

BAŞKAN — Bu işin esası hakkında konuşma 
mı oluyor Sayın Dalkıran? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Hayır efendim. 

Efendim, bu maddeyle Türk Ceza Kanununun 
533, 536, 538, 557 ve 559 ncu maddelerini tadil edi
yorsunuz; ama neyi tadil ettiğinizi bilmiyorsunuz. 
6785 sayılı İmar Kanununun 6 ncı, 7 ne i, 35 nci mad
delerini tadil ediyorsunuz, milli iradenin temsilcileri 
bunların ne olduğunu bilmiyor. Burada müspet ve
ya menfi rey vermemiz söz konusudur. Milli irade
nin mağşuş hale geleceğinin kanaatindeyim. Ne ol
duğunu bilmeden, burada rey kullanılmaktadır. Ba
zı meseleleri elbirliğiyle, oybirliğiyle halledersiniz, 
kararlar da çıkar, kararlardan huzursuzluklar doğar. 
Bunlardan, hiç kimse kendisine müspet bir pay ala
maz. Meclisin, milli iradenin oyları mağşuş hale gel
miştir, bunu zabıtlara geçmesi için söylüyorum; Ana
yasanın 92 nci, 85 nci maddeleri bilerek veya bilme
yerek Meclis tarafından ihlal edilmektedir. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Öneriyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

(AP sıralarından «Çoğunluk yok»ı sesleri). Kabul et
meyenler... Önerge reddolunmuştur efendim. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 
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MEHMET HALİT DAĞLİ (Adana) — Sayın 
Başkan, yapamazsınız, siz oylamaya geçmeden yok
lama istedik. 

BAŞKAN — Efendim, bunun için fırsat çok. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Neden 

haksızlık yapıyorsunuz efendim? 
BAŞKAN — Sayın Dağlı, rica ediyorum. Efen

dim, bunun için fırsat var. Yaptığım haksızlıksa, ne
denlerini sunayım. Şimdi, saat 23.57'de 1 noi madde
nin oylamasını bitirdik, bir defa işin usuli tarafını 
anlatmak için sunuyorum, 23.57; bu yoklama sonun
da 240'a yakın sayın üyenin Parlamentoda bulundu
ğunu saptaduk. (AP sıralarından gürültüler). Tamam 
efendim, onu arz ediyorum. Dün akşam... (AP sıra
larından gürültüler). Efendim, bu konuyu bir esasa 
bağlamak içtin bunları söylüyorum. Dün akşam Sa
yın Avcı'nın ükazı vardı, benim bir beyanımı okudu
lar; o beyanı, bugün ben de okudum. Sonra, kendi 
yaptığım tatbikatları ve diğer arkadaşlarımın bu ko
nuda yapmış olduğu tatbikatları da inceledim. 

Değerli arkadaşlarım, durum şu : 10 tane sayın 
üye işaretle oylamaya geçerken, eğer yoklama ister
lerse Başkan yoklama yapar, diyor, İçtüzüğümüzün 
hükmü bu. Yalnız, ben ve diğer arkadaşlarım yaptık
ları uygulamalarda şöyle bir ifade de kullanmışlar : 
«Usulüne uygun olarak istek» Nedir, usulüne uy
gun olarak istek? Hukukun ilk prensibi, hakkın kö
tüye kullanılmaması meselesidir. Yani... (AP sırala
rından «Başka bir grup yaptığı zaman haklı oluyor, 
biz yaptığımız zaman haksızlık oluyor», sesi). 

Efendim, rica ediyorum, meseleyi izah edeyim : 
Şimdiki durum ayrı. Ben, bir meseleyi açıklığa ka
vuşturalım diye, bugün engellemeyi sizler yaparsınız, 
yarın bir başka siyasi parti yapar. İyi niyetle yapı
labilir, kötü niyetle yapılabilir, o ayrı şey; fakat, bir 
açıklığa kavuşmak zorundayız. Bakınız, değerli ar
kadaşlarım. 16 . 9 . 1976 tarihinde, yöneten Başkan 
yine benim, Birleşim 134, Sayın Ali Nejat Ölçen ve 
10 arkadaşı yoklama istiyorlar, Başkan olarak diyo
rum ki : «Yoklamayı bir süre önce yaptık Sayın Öl
çen, onun için yeni bir yoklama yapmaya gerek 

yok». 
ALİ YILMAZ (Hatay) — Ne ilgisi var Sayın 

Başkan?. 
BAŞKAN — Öbür olayı da izah edeceğim Sayın 

Yılmaz. Yarii, bunu kesinlikle bir açıklığa kavuştur
mak için meseleyi söylüyorum. Evet, yani şu anlam 
çıkıyor değerli arkadaşlarım bu maddeden : Eğer yok
lama istemi, makul bir süre geçmemişse, yoklama
dan sonra makul bir süre geçmemişse... 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Nedir o ma
kul süre? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, ben kendi 
yaptığım tatbikatı ve Cumhuriyet Halk Partisi Gru
buna karşı yaptığım tatbikatı örnek olarak sunuyo
rum Sayın Turan. 

Ve Sayın Ali Nejat Ölçen ve arkadaşlarının iste
ğine diyorum ki; hayır, yoklama yapmıyorum, biraz 
evvel Millet Meclisinde Genel Kurulda (Biraz evvel 
dediğimde beş dakika evvel değil) (AP şifalarından 
«Yarım saat» sesleri) 

Saat meselesi önemli değil efendim. Yani, bir so
nuca varacağız ve bunu bir şekle bağlamamız lazım, 
onun için arz ediyorum; sonunda yoklama yaparız, 
yapmayız, o ayrı şey. Ve... 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Haksız
lık yaptığın belli Sayın Başkan, bu kadar izah etmek 
gereğini duyuyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, yok kesinlikle; sadece tat
min etmek için söylüyorum. 

Sayın Avcı'nın söylediği mesele, Sayın Avcı'nın 
dün akşam ifade ettiği konuda da beyanım var, doğ
ru. Yalnız, 15.00'de oturumu açmışız; saat 19.00'a 
gelirken Sayın Etem ve arkadaşları, Sayın Uysal ve 
arkadaşlarım dört saate yakın bir zaman sonra yok
lama istemişler ve ben aynı beyanda bulunmuşum. 
Yalnız, usulüne uygun bir istemde bulunma şartını da, 
konuşmamın arkasına ilave etmişim. Usulüne uygun 
istem; hangi usule uygun istem?.. Herhalde o anda 
düşündüğüm, hakkın suiistimalinin önüne geçme 
meselesidir. Durum bu... 

vŞ'imdi, biraz evvel, (AP sıralarından «Takdir hak
kın yok» sesleri) 

Takdir hakkım yok demek, iki dakikada bir 10 
sayın üye ayağa kalksa, yoklama yap arkadaş de
se; Başkan, Millet Meclisi Başkanı 10 dakikada bir 
yoklama yapmaz değerli arkadaşlarım. Burada çalış
ma önemlidir, Meclisi çalıştırma önemlidir, rica edi
yorum. 

Şimdi, bu olaya gelince... 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sa

yın Başkan, 5 dakika, 10 dakika diye bir kayıt var mı? 

BAŞKAN — Yok efendim, hayır. Makul süre... 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — İzah 

şekliniz tamamen yanlış. 
iBAŞKAN — Yani, bunun ölçüsü başka bir şey 

olamaz. Burada çok değerli eski parlamenter arka
daşlarımız var. Hak kötüye kullanıldığı zaman 15 da-
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ki'da da olabilir bu, 1 saatte de olabilir; ama buraya 
seçtiğiniz Başkanın hüsnüniyetinden, bir ölçüde hiç 
olmazsa, emin olmak zorundasınız. Ben şjmdi diyo
rum ki, l saat evvel, 1 saat daha geçmeden bir yok
lama sonucu ilan ettik, 240'tan fazla sayın üyenin bu
rada bulunduğunu saptadık; şimdi bir daha yoklama 
istiyorsunuz. Kaldı ki geciktiğinizi ifade ediyorum bu 
yoklamada. Şimdi fırsat çıkar, gene istersiniz, o olayı 
da onun içerisinde değerlendiririm. Yalnız bu, şekil 
olarak, biraz evvel istediğinizde noksanınız vardır. 
(AP sıralarından gürültüler) 

Tamam efendim, yoklama istersiniz. 
CEMALETTİN KÖKLÜ (Bilecik) — Tamamla

dınız zaten, yoklama yapsanız mevcudunuz var. 
BAŞKAN — Sayın Köklü, yoklama yapsam her 

zaman çoğunluk olur burada, her zaman çoğunluk 
olur. 

CEM ALETTİN KÖKLÜ (Bilecik) — Yapma ar
tık, müsterih ol, hepsi geldi. 

BAŞKAN — Efendim, müzakereler tamamlanmış 
bulunmaktadır; sorularınızı alırım efendim, tabii so
rularınızı alırım. 

Sayın Dağlı, Sayın Şerefoğlu, Sayın Çakmakçı, 
Sayın Ekinci, Sayın Gül, Sayın Kılıç, Sayın Rona, 
Sayın Cevher... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yoklama 
ne oldu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, yoklama için fırsat var, 
şimdi önergelere geçeceğim, rica ediyorum. Hiç farket-
mez. 

Sayın Cevher, Sayın Bayraktar, Sayın Kaya, Sa
yın Sarıoğlu, Sayın Haznedar, Sayın Ablum, Sayın 
Yılmaz, Sayın Gürdrama, Sayın Ceyhun, Sayın Baş-
oğlu, Sayın İlgün, Sayın Angı, Sayın Dalkıran, Sayın 
Doğan, Sayın Başol, Sayın Köylüoğlu, Sayın Aksakal, 
Sayın Yılmaz, Sayın Toptan, Sayın Şahin, Sayın El
verdi, Sayın Kabadayı, Saiyın Kocal. 

Başka soru sormak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 

Sayın Dağlı, buyurunuz efendim. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Sayın 

Başkan; 10 ncu maddede, yurt içindeki her türlü yol, 
köprü, tünel gibi paralı geçitlerden geçiş ücretinin 
% 50'si oranında Bakanlar Kurulunca belediye payı 
alınır, denilmektedir. Ülkemizde istanbul Köprüsün
den başka paralı geçit var mıdır? Yok ise, bu sadece 
İstaribul şBeeldiyesi için geçerli olacak mı demektir? 
Resmin alınmasına, paralı geçidin tercih edilmesine 
hangi sebep neden olmuştur? İleride çeşitli belediye
ler buna benzer taleplerle gelirlerse bu işin sonu nere-
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ye varacaktır? Boğaz Köprüsünün geçiş ücretinin 
% 50'si oranından İstanbul Belediyesinin pay alması 
teklif olunmaktadır. Bugünlerde ikinci bir boğaz köp
rüsünün, ya da tünelin yapılacağı da bilinmektedir. 
Buna göre, burada elde edilecek geçiş ücretlerinin 
% 5Û'si oranındaki pay da İstanbul Belediyesine gi
decek midir? Bu durum diğer belediyelerin aleyhine 
işleyen bir mekanizma olmayacak mıdır? 

10 ncu maddenin başlığı, «maktu resim, harçlar ve 
para cezaları» olduğu halde, maddede ticaretten men 
gibi parasal yönü bulunmayan cezalar da düzenlen
mektedir. Buna rağmen, bu ticaretten men cezasının 
paraya çevrilebileceği ifade edilmektedir; acaba hangi 
hallerde çevrilecek, hanki hallerde çevrilmeyecektir? 
Tercihse bunun esası nedir? Bu tercihi uygulayacak 
merci kimdir? 

Son sorum, belediye gelirlerini değiştiren teklifle 
İstaribul Belediyesine köprü geçiş ücretinin % 50'si 
oranında belediye payı eklenecektir. Acaba, halen 
Boğaz Köprüsünün yıllık hâsılatı nedir? Buna göre 
İstanbul Belediyesine düşecek payın miktarı ne ola
caktır? İstaribul Boğaz Köprüsünün yapımına karşı 
tavır takınan Halk Partililer, bu köprünün geçişinden 
pay almayı nasıl teklif edebildiler? Cumhuriyet Halk 
Partili olan Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Bu soruyu sordurtmuyorum size 
efendim. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Sayın Şerefoğlu?.. 

AHMET SAYİN (Burdur) — Sayın Başkan, ya
zılı sorum vardı. 

BAŞKAN — Yazılı sorunuz mu vardı efendim? 
Sorarız. Yazılı sorunuz bendeyse sorarım. Biraz ge
cikir ama, sorarız. 

Sayın Şerefoğlu?. Yok. Soru hakkı düşmüştür. 
Sayın Çakmakçı. 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Belediye Ge

lirleri Kanununda bahsi geçen... (Gürültüler) Sayın 
Başkan, sükûneti temin edin. Olanak bulamıyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Olanak yaratalım Sayın Çakmakçı. 
Değerli arkadaşlarım, soru sormaya olanak yok. Lüt
fediniz biraz sükûnet içerisinde sorsun Sayın Çak
makçı. Buyurunuz efendim. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Belediye Ge
lirleri Kanununda bahsi geçen ve bu Kanunla değiş
tirilmemiş bulunan maktu resim ve harçlardan 1978 
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yılı içerisinde belediyelere toplam olarak kaç liralık 
gelir sağlanmıştır? Bu harçların 50 kat artırılmasıyla 
belediyelere ne kadarlık bir gelir artışı öngörülmüş
tür? Bu birinci sorum. 

İkinci sorum : 1978 yılında çeşitli belediye ka
nunlarıyla tüzük ve yönetmeliklerine göre kesilen 
para cezalarından tüm belediyeler ne kadar gelir sağ
lamıştır? Belediyeler bütün suç işleyenlerden ceza 
alabilmiş midir? Alamamışsa bu yüzden gelir kayıp
ları ne kadar olmuştur? Para cezalarının 30 kat ar
tırılmasıyla belediyelere ne kadarlık bir gelir sağlan
ması öngörülmüştür? Para cezalarının 30 kat artırıl
masının suçluları caydırıcı bir özelliği olacak mıdır? 
Halen geçiş ücreti alınan... 

BAŞKAN — Halen soru gibi bir soru sormadı
nız bana göre. Yani yönelteceğim bir soru sorma
dınız, sorular soruyorsunuz da Sayın Çakmakçı... 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Hepsi soru 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Tabii efendim, elbette soru da. Ba
kanlığa yöneltilecek bir soru halen gelmedi. Evet 
buyurunuz. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Belediye ge
lirlerinin 1978 yılının gelirini öğrenmek soru değil 
midir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İstatistiki bilgi istiyorsunuz. İçtüzü
ğü okuduğunuz takdirde, bunu biz, Bakanlığa verdi
ğiniz zaman veremiyoruz efendim. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Bir -başka so
rum Sayın Başkan : Halen geçiş ücreti alınan yol, 
köprü, tünel var mıdır? Varsa bunların yerleri ve alı
nan geçiş ücreti ne kadardır? 

Bir başka sual; yol, köprü ve tünellerden alına
cak belediye paylarını hangi kurum tahsil edecektir? 
Bu paralar nerede toplanacaktır? Toplanan paraları 
o il sınırları içerisinde bulunan belediyelere nüfus
ları oranında hangi kuruluş pay edecektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? Teşekkür ederim. 
Saym Ekinci... 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, tek

lifin 4 ncü paragrafındaki «bu pay, paralı geçişin 
belediyelere nüfusu oranında taksimi yapılır» den
mektedir. Nüfusları hangi esasa göre tespit edilecek
tir? Hesap edilen pay her iki belediyenin hudutları 
içerisindeki köprünün... 

'BAŞKAN — Yazı zatıâlinizin yazısı değil mi Sa
yın Ekinci? Bunlar zabıtlara geçsin diye söylüyorum 
efendim. 
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HASAN EKİNCİ (Artvin) — Zabıtlara geçsin 
diye yalan söylüyorlar. 

... Köprünün uzunluğuna göre veyahut da yolun 
uzunluğuna göre mi hesabı yapılacaktır? «Yurt için
deki her türlü yol, köprü, tünel gibi yerlerden paralı 
geçişler nedeniyle % 50 kadar pay belediyelere da
ğıtılır» denmektedir. Bu pay belediyelere nasıl dağı
tılacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet Sayın Gül. 

ABDULMUTTALİP GÜL (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Başkanlığınız vasıtasıyla Sayın Bakandan 
soracağım soruları, benden evvel konuşan değerli ar
kadaşlarım aynı soruları sordukları için, bu hakkım-
dan sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Teşekkür ederim. 
HASAN CER İT (Adana) — Yerinden niye söy

lemedin? 
BAŞKAN — Sayın Kılıç. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan; 
biraz evvel Meclisimizce kabul edilen 9 ncu mad
deyi Sayın Bakan izah ederken, akaryakıt vergisi
nin dağıtımın menbaından alındığını ve belediye rü
sum harçları alınmayacağını, ifade buyurmuşlardı. 
Halbuki şimdi sözünü ettiğimiz 10> ncu maddenin 
1 nci fıkrasının 1 nci cümlesinde daha Belediye Ge
lirleri Kanununda bahsi geçen resim ve harçların 
50 katına çıkarıldığı ifade ediliyor. Böylece akarya
kıta hem İstihsal Vergisinin, hem Tüketim Vergisi
nin, hem de belediye ve resim ve harçları gibi halen 
alınmakta olan bir verginin 50 katı olmak üzere 3 tür
lü vergi alınmış olmuyor mu ve Sayın Bakanın 9 ncu 
maddeyle ilgili beyanıyla 10 ncu maddenin 1 nci fık
rasının 1 nci cümlesi çelişki içerisinde değil mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Sayın Cevher. 
KEMAL CEVHER (Trabzon) — Belediye Gelir

leri Kanun Teklifinin 10 ncu maddesiyle ilgili aşağı
daki sualimin Sayın Bakan tarafından cevaplandırıl
masını rica ediyorum. 

Teklif içindeki «her türlü yol, köprü, tünel gibi 
yerlerden paralı geçişlerde alınan ücretler belediye... 
(Gürültüler) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Ne Ko
misyon var Sayın Başkanım, ne da Bakan var. Hiç
biri yok. 

BAŞKAN — Ben dinliyorum efendim. (Gürültü
ler) Efendim ben dinliyorum. Muhatabı benim. Mu
hatabı benim efendim. 



M. Meclisi B : 47 9 . 2 . 1979 O : 3 

Evet, buyurun Sayın Cevher. 
KEMAL CEVHER (Trabzon) — Belediye payı 

•olarak ekleneceği belirtilen bu pay hangi kıstasa gö
re tespit edilecektir. (Gürültüler) 

İkinci sualim : Belediye payı olarak geçiş ücret
lerine eklenecek ücretten bunu tahsil eden belediye 
pay mı alacaktır? Bu şekilde geçiş ücretlerine ekle
necek yüzde 50 nispetindeki payın getireceği tahsila
tın iller Bankasındaki fonda toplanarak bütün bele
diyelere nüfuslarına göre paylaştırılması hakkaniyete 
daha uygun olmayacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Cevher. 
Sayın Bayraktar, herhalde hazırladınız soruları, 

buyurunuz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
aracılığınız kanalıyla Sayın Bakan tarafından sorula
rımın cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yapılmış olan 
devalüasyonlar neticesinde, 10O lira 20 liraya düş
müştür. Söz konusu kanunun 10 ncu maddesinde yer 
alan 30 misli ve 50 misli olarak gösterilen para ce
zaları, ileride olacak devalüasyon nedeniyle caydırıcı 
gücünü kaybedecektir. Bu cezaların diri durabilmesi 
ve canlılığını taşıyabilmesi için katsayı esasına daya
nan veya göstergeye dayanan bir önlem tedbiri geti
rilmesi düşünülmekte midir? (Gülüşmeler, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bu «önlem, tedbir», ikisi yan yana 
olduğu için bu soruyu sormuyorum Sayın Bayraktar. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu sorudur, 
takdir size ait değildir, bana aittir. 

BAŞKAN — Hayır, takdir bana ait, bana... Ne
yin Hükümete yöneltilip yöneltilmeyeceğim Başkan
lık takdir ediyor. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Hayır Sayın 
Başkan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum siz sorula
rınızı sorun. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu soruları 
önlemek... 

BAŞKAN — Siz sorularınızı sorun Sayın Bayrak
tar, bana usul öğretmeyin; siz sorularınızı sorun. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Hissi davranı
yorsunuz, soru olabilecek çok şeyi soru olarak kabul 
etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben hissi davranıyorum değil mi Sa
yın Bayraktar?... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Cezada kasıt 
nedir? Önleme tedbiri... 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam; hukuk bil
gisi tarafı tamam. 

Buyurunuz. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yine söz ko

nusu... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Buyurunuz 

Sayın Bayraktar. (İstanbul Milletvekili Orhan Birgit' 
in anlaşılmayan sözleri gürültüler) 

Sayın Bayraktar, buyurun. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Birgit 
söz atmaya başladı. Anlaşılan bir bakanlık boşalacak, 
ona talip, o nedenle hakkımı... 

BAŞKAN — Oldu, ben de size daha soru sor-
durtmuyorum Sayın Bayraktar. 

Sayın Kaya. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — İzin verin Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Rica ediyorum... Rica ediyorum Sa

yın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Söz konusu... 
BAŞKAN — Sayın Kaya. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Olmaz Sayın 
Başkanım, izin verin, müsaade edin... Söz konusu 
kanunda meslekler... 

BAŞKAN — Efendim, ne kadar izin verdim bi
liyor musunuz size? 

Sayın Kaya... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başka

nım, söz hakkımı gaspedemezsiniz. 
BAŞKAN — Rica ederim, çok rica ederim. Sayın 

Bayraktar, verdiğim karardan beni döndürmek müm
kün değildir. Zatıâliniz soru sormuyorsunuz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Soru soruyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, «Sayın Birgit'in 
söz atması, bir bakanlık boşalacak onun içindir» bu 
soru değil. Bunu Parlamentonun ciddiyetiyle bağdaş
tırmıyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Eğer ciddiyetle 
bağdaştırmryorsanız, bu çatının altında bu iş olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, soruyorsanız sorunuz 
efendim. (Gürültüler, gülüşmeler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ben bu soruyu 
soracağım Sayın Başkanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kaya, sormuyorsanız geçiyo
rum sizi efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Soru hakkı
mı kullanacağım. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Bayraktar... 
Sayın Bayraktar, rica ediyorum. Lütfediniz yerinize 
oturunuz efendim. 

Sayın Kaya, buyurunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Kanun mu çıkaracağız, 
soytarı mı dinleyeceğiz? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
bir soruma müsaade edin, onu sorayım. 

BAŞKAN — Hiç mümkün değil Sayın Bayrak
tar. (Gürültüler) 

Sayın arkadaşlarımın dediği gibi, sormuş kadar 
oldu zaten. 

Buyurunuz Sayın Kaya. (Gürültüler) 

Efendim, rica ediyorum... Gerçi şu geç saatte mü
zakerelerin yumuşak götürülmesinde ben de yarar 
görüyorum ama, bir ölçüyü de saklı tutalım, rica edi
yorum. 

GALİP KAYA (Antalya) — Belediye Gelirleri 
Kanununda bahsi geçen ve bu Kanun Tasarısına gö
re alınacak olan maktu resim ve harçlardan neler 
kastediliyor? 

2. Çeşitli belediye kanunları tabirinden ne kaste
dilmektedir? Bu kanunlar bilinmemekte midir ki, bun
lar zikredilmemişüir? Bu kanunlar bilinmiyorsa, böyle 
bir ifadeyi içine koymak, kanun yapma, tekniğine 
uygun mudur? Bu ifade tereddütlere yol açmayacak 
mıdır? 

3. İstanbul Boğaz Köprüsü Devlet bütçesinden 
yapılmıştır. Ülkenin bütün halkını ilgilendiren bir 
köprüdür. Gelirinin belediyelere paylaştırılması ye
rine yalnız İstanbul Belediyesine vermek doğru mu
dur? 

BAŞKAN — Sayın Kaya, bu Boğaz Köprüsü so
rusu soruldu. Cumhuriyet Halk Partisinin buna kar
şı olduğu, şimdi yararlanmak istediği falan soruldu, 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
'Buyurunuz Sayın Sarıoğlu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Belediye 
Gelirleri Kanun Teklifinin 10, ncu maddesi üzerinde
ki aşağıda belirteceğim sorularımın Sayın Bakan ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ediyo
rum. 

1. Çeşitli belediyeler, kanun, tüzük ve yönetme
liklerle hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten men 
cezalan hangi hallerde ve ne gibi sebeplerle veril
mektedir? 

2. Bu maddenin 2 nci fıkrası hükmü gereğince 
verilecek ticaret, sanat ve meslekten men cezaları do
layısıyla beher gün için istenen para cezası miktarı
nın bu derece yüksek tutulmasının, gelir sıkıntısı çe
ken veya partizanca davranan belediyeleri sık sık 
ticaret, sanat ve meslekten men cezası vermeye sevk-
edici bir etken olmaz mı Sayın Başkanım? 

3. Burada, istemediği kişiyi meslekten men ce
zasını üst üste tatbik eden ve anarşistliği tescil* edilen 
birçok belediyeler bu gayriciddi halleriyle orta sınıfı 
yok edici bir tutum içine girmeyecek midir? 

4. «Yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibi 
yerlerden parayla geçmeleri nedeniyle alınan geçiş 
ücretlerine % 50 oranında Bakanlar Kurulunca bele
diye payı eklenir» deniliyor. Buna göre, Cumhuriyet 
Halk Partisi 1950 öncesinin ayakbastı parasını mı 
geri getirmek istiyor? 

5. Bu Kanunun esprisine göre, bu Hükümet (ki 
mümkündür) bir kararname ile yolbastı, ayakbastı 
vergisi getirirse, doğacak anarşinin sorumlusu kim 
olacaktır? 

6. Boğaz Köprüsünü yıllarca yalan yere halkı 
aldatarak... 

BAŞKAN — Tamam, bu Boğaz Köprüsü sorusu
nu sor dürtmüyorum Sayın Sarıoğlu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yedinci 
sorumu soruyorum : 

7. Belediye cezaları artırıldı biliyorsunuz. Buna 
göre Sayın Bakanın özellikle cevaplamasını istiyo
rum, Hükümet cezayı bugünkü hesalba göre kaç lira 
düşünmektedir? 

8. Boğaz Köprüsüne 1975'te beş lira zam yapıl
dığı zaman kıyamet koparan bugünkü yeni Cumhuri
yet Halk Partisi acaba c/c 50 zam yapan MİP pro
jesi yani «militanlara iş projesi»'ne yatırım yapan... 

BAŞKAN — Kestim orada sorunuzu Sayın Sa
rıoğlu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Son bir 
soru daha var efendim. 

BAŞKAN — Yeter efendim, sağ olasınız. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Boğaz Köp

rüsüne «Koleradan daha tehlikelidir» diyenler, bun
dan sonra CHP'de fikir beyan edebilecekler midir? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, çok teşekkür ederim, 
lütfediniz. 

Sayın Haznedar, buyurun efendim. (Gürültüler) 
Efendim rica ediyorum. Sayın Ateş... 

Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — «Çeşit

li belediye kanunları ile tüzük ve yönetmeliklerinde 
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öngörülen para cezaları en çok 30ı katına kadar artı
rılmıştır» denilmektedir. Bu maddeye göre, kanun, 
tüzük ve yönetmelikte farklı para cezaları kesiliyor
sa, 30 kat emsali kimin için kullanılacaktır? 

2. Yurt içinde köprü, tünel gibi yerlerde geçiş 
ücretlerine % 50 oranında alınacak belediye payı, 
belediyeler arasında nasıl dağıtılacaktır? Bu pay sa
dece o yol, köprü, tünelin bulunduğu belediyeye ve
rileceğine göre; bu, Anayasanın eşitlik ilkesine uy
gun mudur? 

3. 10 ncu maddenin 4 ncü paragrafında geçen, 
«yurt içindeki her türlü yol» tabirine deniz yolu da 
dahil edilmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Ablum, buyurun efendim. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, teklifin 10 ncu maddesiyle, Plan Komisyo-. 
nundan geçen metnin 10 ncu maddesi aynı değildir. 
Halbuki teklifin 10 ncu maddesi, belediyelere, ihti
yaçları için yıl boyunca devamlı bir kaynak teminini 
ve böylece belediye hizmetlerinin devamının sağlan
ması amacını güden bir hüküm getirdiği halde, Ko
misyon bu maddeyi teklif metninden ne maksatla 
çıkarmış bulunmaktadır? 

Komisyon bu maddeyi çıkarmak suretiyle beledi
yelerin kullanması lazım gelen ve bu Kanun gereğin
ce belediyelere ait olan bir paranın kullanılmasını 
İller Bankasına bırakmış olmuyor mu? 

İller Bankasında toplanan belediyelere ait bu ve 
bu kalbi! fonlar, bu bankanın kanunen bulundurması 
gereken likidite miktarına ve bankanın keza kanunen 
'bulundurması gereken çeşitli karşılıkları bilinmekte 
midir? 

İkinci sualim, Sayın Bakandan şunu öğrenmek is
tiyorum : 

10 ncu madde metninde bulunan, işten men ce
zalarının paraya çevrilmesinde geçen her gün için 
1 000 lira hesabı ile para cezası miktarı, ticaret, sanat 
ve mesleki faaliyette bulunanların bulundukları şehir, 
iş hacmi ve ciro oranına göre neden eşit olarak tespit 
edilmiş, ayrı ayrı tespit edilmemiş? Bunu öğrenmek 
istiyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Sayın Yılmaz, buyurunuz efendim. 
ALİ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, soraca

ğım sorunun aracılığınızla Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

Boğaz Köprüsünden geçen vasıtalar, bu arada yük 
kamyonları, Anadolu'nun dört bucağından gelen taşıt

lar, ödeyecekleri geçiş ücretlerinin c/c 50'si oranında 
belediye payı ödemek durumunda kalacaklardır. 

Benzine zam, taşıma ücretlerine zam, şimdi ise 
köprü geçişine zam gelmektedir. Bu itibarla bu du
rum hayat pahalılığını daha da artırmayacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Gürdrama. 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sa

karya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşının 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununda... (Gürültüler) 

Sayın Başkan, bir parça huzuru temin ederseniz 
sorularımı tevcih edebileceğim. 

BAŞKAN — İşitiliyor efendim, işitiliyor. 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — İşi 

daha ciddi olarak mütalaa etmek gerekiyor. Bize 
uyan cezası veriliyor bu Mecliste, ama başka arka
daşlarımıza da verilmesini temenni ediyoruz. 

... 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda deği
şiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifiyle, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın aynı Kanuna ek Ka
nun Teklifinin 10 ncu maddesiyle ilgili olarak aşağı
daki suallerimin Sayın Başkanlığınız delaletiyle Sayın 
Bakana ulaştırılmasını rica ediyorum. 

1. 10 ncu maddenin ilk fıkrasının son bölümü, 
çeşitli belediye kanunları ile tüzük ve yönetmeliklerde 
öngörülen para cezalarının 30 katına kadar artırıldı
ğını belirtmektedir. Ancak, burada 30ı kat gibi kesin 
bir ibare kullanılmayıp, «30 katına kadar» dendiğine 
göre, bu miktarı kim tespit edecektir? Hangi ölçüye 
göre artırma yapılacaktır? 

2. Seyyar satıcılar, usulsüz park edenler, dükkân 
önüne mal çıkaranlara belediyeler 50'şer lira para ce
zası veriyordu meriyette olan kanunumuza göre. Şim
di soruyorum Sayın Bakandan... 

BAŞKAN — Sayın Gürdrama, beni bağışlar mı
sınız? Eliniz cebinizde gibi geliyor bana. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Affe
dersiniz. 

BAŞKAN — Estağfurullah. Benim kişiliğime de
ğil, Yüce Meclis ve Başkanlığa. Evet buyurunuz efen
dim. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sayın 
Başkan, ben uzun müddet belediye reisliği yapmış 
bir kişi olarak; seyyar satıcılar, usulsüz park yapan
lar, dükkân önüne mal çıkaranlar, yani bu seyyar 
satıcılar içerisinde simit, satanlar da var; 50 liraya 
kadar para cezası alınıyordu, bundan sonra 30' ka'tı-
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na kadar çıkarıldığı takdirde 1 500 lira, kasabalarda 
750 lira ve küçük belediye çevresinde 300 lira ola
caktır. Biz bu tutumumuzla küçük esnafı ortadan kal
dırmaya mı çalışıyoruz? 

BAŞKAN — Bu, soru değil Sayın Gürdrama, so
ru değil. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — So
rumuz devam ediyor Sayın Başkanım. 

Belediye zabıta memurlarının tuttuğu bu zabıtlar 
îeza olarak tahakkuk ettirildikten sonra, encümen ve 
riyaset tarafından ihtara çevrilebildiğine göre, yarın 
siyasi bir istismar, hangi partinin belediyesi olursa 
olsun küçük esnafı bir baskı altına alacaktır. 

BAŞKAN — Bunlar soru değil efendim. Kesiyo
rum sözünüzü Sayın Gürdrama, kesiyorum. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — So
ru soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır, hayır efendim; soru niteliği 
yok. Kesiyorum sorunuzu. Kesiyorum Sayın Gür
drama. 

Teşekkür ederim size Sayın Gürdrama. 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Te

şekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Ceyhun. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla biraz sonra ifade edeceğim sorularımın 
Hükümete iletilmesini saygıyla rica ediyorum. 

Sayın Başkan, Anayasanın 61 nci maddesi, «Her
kes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne 
göre, vergi ödemekle yükümlüdür» hükmünü getir
miştir. Üzerinde konuştuğumuz bu tasarının 1 nci 
maddesinin 1 nci paragrafında ise, mali güç ne olur
sa olsun herkese 30 ile 50 katına varan yükümlülük
ler getirilmektedir. 

Hükümet bu paragraf ile, Anayasanın 61 nci mad
desi 1 nci paragrafını uyumlu görmekte midir? 

İkinci soruma geçiyorum? 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Maddeyle ilgili 

olmayan sorular bunlar Sayın Başkan. Ne ilgisi var 
bunların maddeyle? 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Efendim, ben
deniz soruları Sayın Başkana arz ediyorum. 

ERTOZ VAHİT SUİCMEZ (Trabzon) — İlgisiz 
sorular soruyorsunuz beyefendi. 10 ncu maddeyle il
gili değin bu sorular. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurunuz. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Tabii değerli 

arkadaşlarım kürsüden görüşlerini- ifade ederlerse, 

onlardan istifade eder, öğrenirim. Görüşlerimiz varsa 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ceyhun, rica ediyorum soru
nuzu sorunuz efendim. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — 10 ncu madde 
görüşülüyor burada. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Bendeniz de 
10 ncu maddeye atıfta bulunarak, Anayasanın 61 nci 
maddesine... 

BAŞKAN — Sayın Ceyhun, sorunuzu sorunuz. 
Size olan saygımı biliyorsunuz. Rica ediyorum. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — İkinci soruda, 
kişisel görüşümü de arz ederken ifade ettiğim gibi; 
bar, gazino ve pavyonlarla diğer eğlence yerlerindeki 
suç işlemenin para cezasına çevrilmesini, Anayasanın 
11 nci maddesinde getirilen, «temel hak ve hürriyet
ler genel ahlakın ve genel sağlığın korunması ama
cıyla yasa ile sınırlandırılabilir» hükmüne göre, para 
cezasına çevrilmesini aykırı bulmaktayım. 

Hükümet bu aykırılığa katılmakta mıdır? Katılı
yor ise 2 nci paragrafı bu bahsettiğim suçları istis
na edecek şekilde düzeltmeyi düşünmekte midir? 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Önerge 
var kardeşim. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Önergemiz var 
efendim. Kabul buyurursanız geçerli olacaktır. 

Görüştüğümüz maddenin 3 ncü paragrafında «yutr 
içindeki her türlü yol» tabiri ile, örneğin bugün Bo
ğaziçi Köprüsü yerine araba vapuru ile yapılan taşı
malardan; şehir içi değil, şehirlerarası paralı taşıma
lardan bu paragrafta gösterilen % 50 oranındaki be
lediye payı alınacak mıdır? Eğer alınacak ise, o tak
dirde bilhassa transit geçişlerin taşıyıcısı olan bu ta
şıma araçlarıyla gelen ithal malı ve yurt dışına gi
den ihraç mallarının pahalılanması sonucunda mey
dana gelecek olan pahalılığı ve fiyat artışlarını ön
leme bakımından, Hükümet ne gibi tedbir düşün
mektedir? 

BAŞKAN — Bu maddeyle mi ilgili oluyor bu 
efendim? 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Evet efendim. 
Bu maddenin 3 ncü paragrafındaki «yol» tabiriyle 
ilgili; yani, o tabirin getireceği sakıncanın örneği ola
rak. 

BAŞKAN — Evet efendim, anlıyorum. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Son paragrafla 

ilgili olarak, «belediyelerin nüfusları oranında dağıtı
lır» ibaresine, bu nüfusu belirtici bir yılı veya o yı
lın yürüyebilen bir trendini eklemeyi Hükümet dü
şünmekte midir? 



M. Meclisi B : 47 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Başoğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, bundan önceki maddenin görüşülmesi sırasında, 
benim ve diğer arkadaşlarımın sorduğu sorulara Sa
yın Bakan yazılı olarak cevap vereceğini ifade ettiler. 
Kanun teklifi üzerinde soracağım sorulara Sayın Ba
kanın vereceği yazılı cevapların kullanacağım oy üze
rinde etkisi olmayacağından soru hak'kımdan vazge
çiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Sayın İlgün?.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu tatbikata 
istim sonradan gelsin tatbikatı denir. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Angı?.. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Mahal kalmadı Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dalkıran? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, soracağım soruların cevaplarını Sayın Ko
misyondan istirham ediyorum. 

10 ncu madde ile getirilen cezalar tatbikinde be
lediyenin hakları var. Bu 5237 sayılı Kanun 6 ncı mad
desi ile alakalı. Bunların, vakit geçirmeme'k için 
maddelerini söylüyorum, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38 ve 1580 sayılı Kanunun 15 nc!i maddesinin 3, 8, 
9, 56 ncı. fıkraları 72 nci fıkrası, 110 ncu maddenin 
2 bendi, 3434 sayılı Kanunun içindeki 3 ncü fık
ra, 56 ncı fıkra, 113 ncü maddenin Belediye Kanu
nunun 2 nci bendi, 1593 sayılı Kanunun 128 ve 131 
nci maddeleri... 

BAŞKAN — Bu maddelerden sonra neyi sormak 
istiyorsunuz, onu anlayım da Sayın Dalkıran, belki 
bir çare buluruz işe. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, öğrenmek istediğim husus, bize bir tek mad
denin içerisinde «Bu kanunda yazılı olmayıp da» di
ye gelen hükmün altında benim görebildiğim kada
rıyla bunlar var. Acaba Komisyon ve Hükümet be
lediye gelirleriyle ve belediyenin vazifeleriyle alakalı 
mevzuatın içerisindeki bütün kanunları ayıklayıp Ko
misyonunda tezekkür etmiş midir ki, çok yüksek 
olup... 

BAŞKAN — Yani, böyle bir genel tabir kullan
mıştır demek istiyorsunuz. 
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MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Evet, 
Anayasanın 61 nci maddesindeki «herkesin kamu gi
derlerine mali gücü nispetinde katılır» hükmünü tet
kik ederek mi koymuştur? Farzımuhal 6785 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinde ruhsatsız inşaat yapanla
ra, eğer rujhis&t... 

BAŞKAN — Tabii bunların hepsi Komisyonca 
biliniyor. Sorunuzu.. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Şimdi 
5 bin liradır cezası. 50 katı 250 bin liradır. Bir vatan
daş kaçak bir gecekondu yaptı... 

BAŞKAN — Anlıyorum, anlıyorum Sayın Dalkı
ran. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Beye

fendi, az evvel ifade ettiğim Millet Meclisinde milli 
iradeyi kötüye kullanma hakkını bize vermemişlerdir. 
Biz milli iradeyi milletin lehinde kullanmak mecburi
yetindeyiz. Burada görevimiz milletin hakkını gözet
mek olduğuna göre, milletin bazı haklarının bizim de 
muttali olmadığımız, öğrenemediğimiz, çünkü Ko
misyonun raporu ve tekliften gelen maddelerde bun
ları göremiediğiimıize göre rteylmizji, daha evvel arz et
meye çalıştık, hangi istikamette kullanacağımızı hiç
bir arkadaşımız, ben de bilmiyorum. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sayın Başkan, taraf tu
tuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sanıyorum biraz taraf tuttum. 
Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Sayın Doğan? 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

Hükümet veya Komisyondan aşağıdaki suallerimin 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ediyorum: 

1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 40 
ncı maddesini değiştiren 10 ncu maddesinin birinci 
fıkrasında 5237 sayılı Kanundaki maktu resim ve 
harçların miktarının 50 kat artırılmış olduğu denil
mekte ve keza çeşitli belediye kanunları tüzük ve 
yönetmeliklerinde öngörülen para cezalarının da 30 
kat artırıldığı ifade edilmektedir. Vergi harç ve para 
cezalarının 30 ve 50 kat artırılmasındaki teklif sahip
lerinin, Hükümetin ve Komisyonun isabetini ve ada
letini tespit bakımından, 5237 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği 1 . 7 . 1948 tarihinde altının bir gramı
nın fiyatı nedir? Bugünkü rayiçlere göre kaç misli ar
tırılmıştır? Bu sualin cevabını rica ediyorum. 

2. Et ve Balık Kurumuna ait kesimhanelerin bu
lunduğu yerlerdeki kesimlerden alınacak vergilerin 
bir belediyeye ait olması, vergi adeletini rencide et-
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mez mi? Başka belediyelerimizin de bu gelirlerden 
istifade ettirilmesi düşünülmekte midir? 

Sonuncu sualim; belki soruldu Sayın Başkanım, 
bir açıklama mahiyetinde olabilir: Ülkemizde paralı 
yol olmadığına göre «her türlü yol» ibaresinden ne 
anlatılmak istenmektedir? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Başol, buyurun. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, ti
caret sanat ve meslekten belli bir süre yapılan men 
cezalarının, paraya tahvili konusunda madde her gün 
başına 1 000 lira ödenmesine amirdir. 

Halbuki, gerek ticaret erbabı, gerek sanat erbabı
nın günlük ciro veya kazancı birbirine nazaran çok 
çeşitlidir. Bir mahalle... 

BAŞKAN — Soru?.. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Soruya geliyorum, 

zaten bir sualim var Sayın Başkanım. 
Bir mahalle bakkalı 500 liralık bir ciro yaparsa, 

5 bin liralık, 100 bin liralık ciro yapan mağazalar 
da var. Benim kanaatıma göre, hepsinin aynı şekil
de ödeme yapması, gerek sosyal adalet ilkelerine, ge
rekse ceza ilkelerine aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Başol, soru rica ediyorum. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Bakan, bu 

kanaatıma katılıyor mu? Katılıyorsa yapılacak olan 
bir teklife de katılacak mıdır? Bunu öğrenmek isti
yorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim de, yeni bir soru 
biçimi bu; yani, Sayın Başol, tabii değerli arkadaşla
rımızın soru sorma hakkına herhangi bir şey söyleye
ceğimiz yok, olamaz da zaten, doğal hakları. Yal
nız, benim kanaatim şu: «Sayın Bakan buna katılı
yor mu?» Yani, yeni sistem bir soru gibi geldi bana, 
kusura bakmayın. 

Sayın Aksakal, buyurun. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, 20 nci asrın son çeyreğinde kabala vergi 
salınamıyacağı gerçeği karşısında, kabala yük yükle-
nemiyeceği gerçeği karşısında, şu sualler aklıma ge
liyor. 10 ncu maddenin 1 nci paragrafında «bu ka
nunla değiştirilmeyen maktu resim ve harçlar 50 
katına çıkarılmıştır» deniyor. 

Sualim : 1978 yılı itibariyle 1 yılda kaç lira - yurt 
çapında - maktu resim ve harç tahsil edilmiştir? 50 
kat yükseltme ile bu kanun hangi hedefi amaçlamak
tadır? 

2. Çeşitli belediye kanunları ve tüzük ile yönet-
melikleriyle öngörülen para cezaları da 30 katına çı

karılıyor. Yine 1978 yılı itibariyle, ne kadar ceza tah
sil edilmiştir? Bunu 30 kat artırma ile belediyeler ne 
kazanmak istiyor? Bunu anlamak işitiyorum. 

Şimdi kafama takılan önemli bir sual var: Şurada 
ceza, kanun, tüzük, yönetmelikleriyle kapatılan iş 
yerlerini günlüğüne 1 000 TL. verdiğiniz zaman aça
biliyorsunuz. Bar ve pavyon gibi yerlerde ise 10 000 
TL. diğer eğlence yerlerini 5 000 TL. verdiğiniz za
man açabiliyorsunuz. Aklıma kötü şeyler geliyor. 
Eğer bu yerlerde suç işlenmişse ve maksat o işyeri
nin sahibinin tedip etmek, teşhir etmekse, parayı ver 
işine devam et; pavyonda suç işlenmişse, ayıp edil
mişse, devletin buna aracı olmasını, devletin itibariy
le nasıl bağdaştırırlar? Bunu özellikle merak ederim. 

3. «Diğer eğlence yerleri» ifadesi vardır. Eğer 
bu diğer eğlence yerleri, günlüğü 5 000 TL. dan açı
lacak yerlere Fuhuşla Mücadele Nizamnamesinin kap
samı içindeki yerler de dahil ise, devlet namına ayıp 
edilmiş olmuyor mu? Bunu merak ediyorum. 

Saygı sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özer Yılmaz, buyurunuz. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, zatıâ-

linizln aracılığı ile Sayın Bakandan bir sualim var efen
dim. 

Bar, gazino ve pavyonların kanun, tüzük ve yönet
melik hükümlerine uymayan durumlarına uygulanacak 
beher gün için 10 bin lira para cezası adil değildir. 
Şöyle ki : Köşk, Başkent gibi lüks bir gazino ile Sa-
manpazan'nda üçüncü sınıf bir pavyonun aynı nispet
te cezaya çarptırılmasını... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bu «şöyle ki» sözünün 
önünde üst üste 2 noktada var değil mi? 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Doğrudur efendim. 
BAŞKAN — Bu tabii bir açıklama oluyor, bir iza

hat oluyor, bir fikir beyanı oluyor. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Soru rica ediyorum Sayın Yılmaz. 

Yani, hiç olmazsa kalıbına uygun olsun. 
Bitti mi efendim?.. Yani bana küsmeyiniz. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan adil 
değilsiniz. Zatıâlinizde bilirsiniz ki, İçtüzüğe göre 
sorunun şeklini okumadan sormayacak bir arkadaşı
nızım. 

BAŞKAN — Rica ederim, kesinlikle sizin bilgi
nize saygım var; her arkadaşımın olduğu gibi. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bu hususların zapta 
geçmesini istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Toptan, buyurunuz. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Ko

misyondan bir hususun gerekçesini öğrenmek istiyo
rum. 

Görüşmekte olduğumuz 10 ncu maddenin 2 nci 
fıkrasında, arkadaşlarımızın da... 

BAŞKAN — Maddede mi bir gerekçe öğrenmek 
istiyorsunuz Sayın Toptan?.. Maddenin gerekçesini 
mi öğrenmek istiyorsunuz? 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Hayır, bir 
şey sormak istiyorum, gerekçe yönünden. 

BAŞKAN — Ben belki madde gerekçesiyse diye 
sordum. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 2 nci fıkra
sında ticaret, sanat ve meslekten men cezalarının na
sıl para cezasına çevrileceği gösterilmektedir. Tica
ret ve sanattan men cezası, bir ticarethane için, gazi
no, pavyon, bar işleten adam için çok önemli bir 
ceza; ama Türkiyemizde bir gecede 100 bin lirayı 
bir şarkıcıya, türkücüye veren gazino sahibinin 10 
bin lira gibi bir ceza ile tekrar çalışmasına ve orada 
yapmakta olduğu kanunsuzlukların devam etmesine 
yol açacaktır. 

BAŞKAN — Yani, az olmuş diyorsunuz, öyle mi 
efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Şimdi, gö
rüşmekte olduğumuz 10 ncu maddeye tekabül eden 
teklifin 11 nci maddesinde «para cezasıria çevrilebi
lir» denilmektedir. Halbuki, Komisyonun kabul ettiği 
metinde bu husus sadece mükellefin keyfiyetine bıra
kılmıştır. Sayın Komisyonun bu şekilde mükellefe 
meseleyi intikal ettirmesindeki, bırakmasındaki ge
rekçe nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toptan. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, Sayın Komisyon hiç dinlemiyor. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, dinliyorsunuz de

ğil mi efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP
ASLAN (Tekirdağ) — Bütün dikkatimizle dinliyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, soru hakkını devretti
ğini ifade ettiler, soru hakkı düşmüştür. 

Buyurun Sayın Elverdi. 
ALÎ ELVERDİ (Bursa) — Sayın Başkan, benim 

sorumu sordular. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocal? Yok. Soru hakkı düşmüştür. 
Sayın Kabadayı? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başka
nım, grubum adına sizi tebrik ediyorum, günlerden 
beri yorgunluğunuzu hissediyoruz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, ben yorgun 
değilim, sağolun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İradenizden do
layı, tabiri caizse, sizi tebrik edeceğiz. Bu ana kadar 
mümkün olmadı. 

BAŞKAN —' Rica ederim, teşekkür ederim, lütuf-
kârsınız. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bu soru kerva
nında benim de bir sorum olacak. 

Görüşmekte olduğunuz kanunun maddesinde mes
lekten men cezalan var; esnaf iştigal ettiği meslekten 
men edilebilecektir. 

Şu açık bir gerçektir ki, Türkiye'de bir kısım kü
çük vilayetler, kaza ve belediyelerde halk birbirinin 
hangi partiden olduğunu biliyor. Hal böyleyken, bu 
kanun belediyelere bir gelir sağlayacaktır; ama bele
diye hangi partiye mensupsa, mukabil tarafta esnafa 
partizanca fikirlerinden dolayı ayrı muamele yapıldı
ğında huzursuzluk olacağından endişemiz vardır. 
Bunları önleyici tedbirler var mı; buna iştirak edi
yorlar mı? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, takdim edeceğim, yazılı 
olarak sizin sorunuzu, özellikle... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Önergemi oku
yacaksınız değil mi? 

BAŞKAN — Okunmayacak kadar gibi geldi ba
na. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Önergemi oku
mayacak mısınız? Olur mu canım? 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim Sayın Bayrak
tar, meseleyi pazarlığa dökmeyelim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
söz hakkımı bir kere kesiyorsunuz. Takdir etmeyebi
lirsiniz belki sorumu, kabul etmeyebilirsiniz; ama ba
na sordurmama durumunda bulunamazsınız. 

Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Evet. 
BAŞKAN — Hayır, tutumum hakkında da söz 

vermiyorum Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — O halde izin 

verin Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim vereceğim, Hükümete so
ruyu soruyorsunuz değil mi efendim? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Efendim soru
yu okuyun, zapta geçsin efendim. Okuyun, belki bir 
açıklık getirecek Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu Karacaahmet meselesi 
halledildi. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Efendim, hal
ledilmedi, okuyun. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Karacaahmet 
meselesi neymiş; okuyun da biz de öğrenelim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu bana İçtü
züğün tanıdığı haktır arkadaşlar, önergeyi okumak 
zorunda, zapta geçecek. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Başkan, 
ben de soru sorma talebinde bulunmuştum, unuttu
nuz her halde. 

BAŞKAN — Sayın Rona, bağışlayınız beni, ben 
isminizi alamamışım efendim. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Köylüoğlu 
ile beraber yazdırmıştık. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Köylüoğlu için not al
mışım, sizi atlamışım, özür dilerim; zatıâlinizin iste
mini not alamamışım efendim, kusura bakmayınız, 
bağışlayınız. 

Buyurunuz Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, Belediye Gelirleri Kanununun değişti
rilmesiyle ilgili teklifin 10 ncu maddesiyle ilgili aşağı
daki suallerimin Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmasını rica ediyorum. 

1. Ticaret, sanat ve meslekten men cezalarının 
paraya çevrilmesinde esas alınan para cezası miktarı 
yüksek tutulmuştur. Bu hal ticaret ve sanat erbabının 
ezilip ekonomik hayattan çekilmesi neticesine mün
cer olmayacak mıdır? 

2. Ticaret ve sanat erbabının bu suretle uzunca 
bir süre faaliyetten men edilmiş olması bir çok va
tandaşımızın işsiz kalmasına sebep olmayacak mı? 

3. Bu suretle memleket ekonomisi ve Devlet Ha
zinesi zarar görmeyecek mi? 

4. Bu hal milli gelirimizi ve vergi gelirlerini ters 
yönde etkilemez mi? 

Biz âdil ve adaletli verginin yanındayız. Yalnız 
bu çıkarılan, vergi adaletiyle bir ilgisi olmayan bu 
kanunun karşısındayız, 

Bunların cevaplandırılmasını arz ederim. 
BAŞKAN — Tabii bu konuşma. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Benim sorumu 

okur musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, Karacaahmet meselesi şu; 
yani biraz yumuşasın hava diye yapıyorum bu işi, bi
lesiniz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Adalet olan 
yerde hak arıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani hakkınız olduğu için değil, ha
va yumuşasın diye okuyacağım. 

Efendim, Sayın Bayraktar diyor ki : «Rumeli ya
kasında ölen vatandaşın ölüsünden köprüden geçiş 
ücreti belediye payı olarak alınacaktır. Bu geçiş üc
retinden ne kadar gelir sağlanacak ki, bu hüküm al
tına alınıyor?» diyor. 

«Meslekler nelerdir?» diye soruyorsunuz; ondan 
sonra, «Birtakım evlerin faaliyetleri buna dahil mi
dir?» diyorsunuz; tamam, sorduk. Hem öyle oku
dum ki, sizinki Başkanın ağzından oldu. 

Teşekkür ederim. 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Önergeler var, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 ncu mad

desinin başlığının «Maktu resim, harç ve para cezala
rı ile paylar» olarak değiştirilmesi, bu maddenin 1 nci 
ve 2 nci fıkralarının (A), 3 ncü ve 4 ncü fıkralarının 
ise (B) fıkrası olarak kabulü ile bu maddeye aşağı
daki (C) ve (D) fıkralarının eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«C) Belediyeler yanığın sön'dürme araçlarını ta
mamlamak ve bu alanda yeterli hizmet yapabilmek 
amacıyla kendi sınırları içindeki taşınır ve taşınmaz 
mallar (sabit tesisler dahil) için yapılan işlemlerden 
dolayı yangın sigorta ve mükerrer sigorta şirketle
rinin aldıkları primler üzerinden % 10 oranında yan
gın söndürme harcamalarına iştirak payı alınır. Bu 
paylar hiçbir surette müşteriye intikal ettirilemez. 

D) Belidye ve mücavir alanlarda bulunan ka
mu ve özel kuruluşlara ait maden kömürü üretim 
bölgelerinden veya ilk yükleme liman, istasyon veya 
depolarından satılan kömürün tesliminde, satış 
değerine en az % 1, en çok % 3 oranında belediye 
payı eklenir. Bu pay satışı izleyen ayın sonuna kadar 
ilgili yer belediyesine yatırılır.» 

Zonguldak Zonguldak 
Kemal Anadol Avni Gürsoy 

Zonguldak Sinop 
Burhan Karaçelik Tevfik Övet 

(Kayseri İstanbul 
Mehmet Gümüşçü Doğan Onur 

Çanakkale Hatay 
Altan Tuna Sabri Öztürk 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, be
nim de sorum vardı. 

BAŞKAN — Sayın Sayın'ın sorusunu da vere
ceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 10 ncu 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Belediyeler, yangın söndürme araçlarını tamam
lamak ve bu alanda yeterli hizmet yapabilmek ama
cıyla kendi sınırları içindeki taşınır (çiftçiye ait ta
rım ürünleri hariç) ve taşınmaz mallar (sabit tesisler 
dahil) için yapılan işlemlerden dolayı, yangın, sigor
ta ve mükerrer sigorta şirketlerinin aldıkları prim
ler üzerinden ,% 10 oranında yangın söndürme har
camalarına katılma payı alırlar. Bu paylar hiç bir 
'sumeftle mlüıştariye imitiikal eMM'lmez.» 

Sakarya Ankara 
iHaiyröt'tüın Uysal Aftan Oyman 

İçel İstanbul 
Ali Haydar Eyüboğlu Zeki Eroğlu 

Hatay Ordu 
Sabri Öztürk Temel Ateş 

IBAŞfKAN — Bu arada Sayım, Ahmet Sayın'ın da 
yazılı bir sorusu vardı : 

Teklifte, «Belediye Gelirleri Kanununda bah
si geçen ve bu kanunla değiştirilmemiş bulunan mak
tu resim ve harçları 50 kat artırılmıştır» denmekte
dir. «Bu madde ile ele alınmayan ve 50 kat artırı
lan rmm ive harçlar niiçün farlklı bir zanı ni'spelVme 
taib'i tutulmuştur? Gözetilen amaç nedir? Maktu re
sim ve harçları, para cezaları, kanun teklifiyle 30 
kjaltına (kadar arftırimiakltaidır, vergi ınıispetlsnlnii genel-' 
likle 10 ila 15 katına kadar artırırken, cezaların 30 
katına kadar artırılmasının teknik bir anlamı var 
mıdır?» deniliyor. 

Şia'yım, Baıkjaın bumu yazılı mı cevap'landıraüaiksınız? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

OEİMİR lOSıvas) — Evet Sayım Bıa^kiatt, 
•BAŞKAN — Diğerleri die ayını şidkild© dıeğıll mli 

efendim? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ— 

DEMİR (Sivas) — Evet. 
(BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

Millet Mecis'i Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 10 ncu maddesinin 

1 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenme
sini arzı ve teklif ederiz. 

ı«Ancak, 1 . 1 . 1960'tan sonra yürürlüğe giren 
Belediye kanunları ile tüzük ve yönetmeliklerinde 

öngörülen cezalar 10 katma kadar artırılmıştır.» 
Gerekçe : 
Belediye Cezaları Yasası (1608 No. lu Yasa) 1930 

tarihlidir. En büyük ceza 50 liradır. 30 katı azdır 
!' bile. 

1960 tarihinden sonra çıkan hal yasası ve imar ya
salarındaki cezalar 6 000 liraya kadar yükselmekte
dir. O yılın para değerine göre saptanmıştır. Aynı katı 
her ikisine uygulayarak 1 500 - 150 000 gibi farklı 
cezalar olur. Bu da suç - ceza dengesine aykırıdır. 

İçel Ankara ' 
Ali Haydar Eyüboğlu Selahattin Öcal 

Adana Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu Hasan Cerit 

Adana 
Mus'llihiîttin Yılmaz Mete 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 ncu mad

desinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Bu pay tahsil edildiği ayı içinde İller Bankasında 
bu konuda kurulacak ortak fona yatırılır. Payın ya
rısı paralı geçişin sınırları içinde bulunduğu ilin bele
diyelerine, kalan yarısı diğer tüm belediyelere nüfus
larına göre dağıtılır. 

Türkiye'de 1 716 belediye mevcuttur. Paralı yol
lar, tüneller, geçitler ve köprüler devlet tarafından 
yaptırılmakta ve tüm vasıtalar bu olanaklardan ya
rarlanmaktadır. İstanbul köprüsünden 1979 yılında 
1 milyar 40ö milyon lira hâsılat sağlanacağı beklen
mekte, Gebze - İzmit ve Pozantı - Tarsus yollarının 
yakında açılarak önemli gelir elde edileceği umul
maktadır. Teklifimizle sağlanan ve geçiş gelirlerinden 
alman payın yarısının paralı geçişin il sınırları için
deki belediyelere, diğer yarısının ise diğer tüm bele
diyelere dağttılacağı öngörülmüştür. 

Saygılarımızla. 

Tunceli Adana 
Ali Haydar Veziroğhı Hasan Cerit 

Adana Ordu 
Oğuz Yazıcıoğlu Ertuğrul Günay 

İçel Adana 
Ali Haydar Eyüboğlu Musiihittin Yılmaz Mete 

Ankara' Adana 
Selahattin Öcal Nedim Tarhan 
Afyonkarahisar Denizli 

İsmail Akın Ömer İhsan Pak öz 
Niğde 

Burhan Ecemiş 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun ,40 ncı maddesini değiştiren 10 ncu mad
denin son fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

«Bu pay, Yerel Yönetim Bakanlığı veya Maliye 
Bakanlığında bir fonda toplanır ve nüfusuyla müsavi 
olarak tüm belediyelere tevzi edilir.» 

Gerekçe : 

Boğaziçi Köprüsü veya sair köprülere harcanan 
paralar milli bütçeden sarf edilmiştir. Milli bütçe ise 
tüm belediyelere hitap etmektedir. 

Kayseri Erzurum 
Kemal Doğan Gıyasettin Karaca 

Tokaii: Hatay 
Feyzullah Değerli Ali Yılmaz 

Kastamonu Kütahya 
Fethi Acar Ali İrfan Haznedar 

Sayın Başkanlığa 
Madde 10'un 3 ncü paragrafının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Artvin Kocaeli 

Mustafa Rona İbrahim Topuz 
Ankara Sakarya 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Güngör Hun 
İstanbul 

Nilüfer Gürsoy 

Yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibi yer
lerden paralı geçişler nedeniyle alınan geçiş ücretleri
ne % 5 oranında Bakanlar Kurulunca belediye payı 
eklenir. 

Bu pay Türkiye'deki bütün belediyelere nüfusları 
oranında dağıtılır. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 10'un 2 nci paragrafının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Söz konusu kanun, tüzük ve yönetmelikler uya
rınca hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten men 
cezalan beher gün için o il ve ilçenin belediyesinin 
tespit edeceği kazancı kadarı, mükellefin isteği halin
de para cezasına çevrilebilir. 

Artvin Antalya 
Mustafa Rona Galip Kaya 

Kayseri Antalya 
Kemal Doğan Kaya Çakmakçı 

Bursa Bursa 
Özer Yılmaz Mehmet Emin Dalkıran 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 10 ncu maddesinin 3 ncü paragrafının metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Antalya Bolu 
Kaya Çakmakçı Müfit Bayraktar 

Antalya Antalya 
İhsan Ataöv Galip Kaya 

Trabzon Erzincan 
Kemal Cevher Timuçin Turan 

Bilecik Ordu 
Cemalettin Köklü Kemal Şensoy 

Ankara Hatay 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Ali- Yılmaz 

Kahramanmaraş Adıyaman 
Mehmet Şerefoğlu Halil Ağar 

Gerekçe : 
Kanun teklifinin 3 ncü paragrafında «Yurt içinde

ki her türlü yol, köprü, tünel gibi yerlerden paralı ge
çişler nedeniyle alınan geçiş ücretlerine % 50 oranın
da Bakanlar Kurulunca belediye payı eklenir» ifadesi 
yer almaktadır. 

Bilindiği üzere Türkiye'de karayolları üzerinde 
bulunan tek ücretli geçiş yeri İstanbul Boğaz Köprü
südür. Bunun dışında hiçbir yerde paralı geçiş yok
tur. Zaten Türkiye'de bugün paralı geçişe hak verdi
recek şekilde standartları yüksek, ekspres yol vasfın
da her hangi bir karayolu şebekesi de mevcut değil
dir. 

Böylece kanun teklifinde açıkça yazılmamakla be
raber, teklifin İstanbul Boğaz Köprüsünü ifade ettiği 
aşikârdır. 

Boğaz Köprüsünün yapımı maliyetine, İstanbul 
Belediyesi ve civar belediyelerin hiçbir katkısı olma
mıştır. 

Boğaz Köprüsü Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçesinden yapılmıştır. Karayol
ları Genel Müdürlüğü bütçesi, yurdumuzun her kö
şesinden vatandaşlarımızın verdiği vergilerden mey
dana gelen milli bütçemizden karşılanır. 

Boğaziçi Köprüsünün yapımı için ödenen parayı, 
36 bin köyümüz, 1 800'ü geçen belediyelerimiz, do
layısıyla 40 milyon vatandaşımız ödemiştir. 

Böylece yapımında Edirne'den Kars'a, Sinop'tan 
Hatay'a, İzmir'den Hakkâri'ye kadar bütün yurdu
muzun her köşesinin katkısı bulunan Boğaz Köprü
sünden sadece İstanbul ve civar belediyelerinin pay 
alması fırsat eşitliğine tamamen aykırıdır. 
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Boğaz Köprüsünden alınan ücretten bütün illerin, 
kasabaların ve köylerin hakkı ve payı olmalıdır. 

Boğaz Köprüsünden elde edilen gelirle Türkiye' 
nin İstanbul'a nazaran daha geri kalmış bölgelerinin 
kalkınması, gelişmesi sağlanmalıdır. 

Kanun teklifindeki bu madde, İstanbul ve çevre 
belediyelerinin dışında hiçbir belediyeye gelir sağla
mayacaktır. 

Tüm belediyeler için hazırlanan kanun teklifinde, 
sadece İstanbul Belediyesini ilgilendiren bir madde
nin bulunması, ayrıca kanun yapma tekniğine de ay
kırıdır. 

Yukarıda sıraladığımız gerekçelerin ışığı altında 
teklifin 10 ncu maddesinin 3 ncü paragrafının metin
den- çıkarılması gerekir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 10 ncu maddesinin 2 nci paragrafının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzincan Bolu 
Timuçin Turan Müfit Bayraktar 

Antalya Antalya 
Kaya Çakmakçı İhsan Ataöv 
Kahramanmaraş Antalya 

Mehmet Şerefoğlu Galip Kaya 
Trabzon Bilecik 

Kemal Cevher CemalettÜn Köklü 
Ağrı Ordu 

Halil Ağar Kemal Şensoy 
Hatay Ankara 

Ali Yılmaz İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Madde 10. — Söz konusu kanun, tüzük ve yönet

melikler uyarınca hükmedilecek ticaret, sanat ve mes
lekten men cezaları, beher günü için 1 000 lira, (Bar, 
gazino ve pavyonlarda beher gün için 100 000 lira, 
diğer eğlence yerlerinde beher gün için 25 000ı li
ra) hesiaıbülyle ve mükellefin isteği halinde para ce
zasına çevrilebilir. 

Gerekçe : 
Kanon tdkliıfindie; bar, gazino ve pavyonlarda 

beher gün için 10 000 İtina, diğer eğlence yerlerin
de beher gün için 5 000 lira hesabiyle ve mükel
lefin isıteği halinde para cezasına çevrilebilir ifade
li yer afaakıtadır. 

/Bar, gazino ve pavyonlar için günlük 10 000 
lira para cezası buigünlkü santiarda fevkalade azdır, 
çekindliırıicli biir özelliği yokta". Sadece bar masaldan 
10 000, lira hesap ücreti alian gazinoların, gümıdle 
10 000 lira ceza ödemesi bunların suç işlemesini 

önleyici bir tedbir olamaz. Kanuna konacak ceza 
miktarı; bunları suç istemeyi önleyici miktarda ol
malıdır. 

Bu bakımdan teklifimizin bu mahzurları önleye
ceği kanaaıtinideyiz, 

Millet Meclisti Başkanlığına 
1.7.1948 gün 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi
nin 10 ncu maddesinin birinci paragrafında yer alan 
«50 kat» katsayısının «20 kat» olarak değiştiritae-
sıini arz w (teklif ederiz. 

Antalya Kahramanımaıraş 
Kaya Çakmakçı Mehmet Şerefoğlu 

Bolu Antalya 
Müfit Bayraktar Galip Kalya 

Antalya Erzincan 
İhsan Ataöv Timuçin Turan 

Trabzon Hatay 
Kemal Cevher Ali Yılmaz 

Ordu Biledik 
Kemal Şensoy Cemalettin Köklü 

Adıyaman Ankara 
Hail Ağar İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Gerekçe : 
Kanun tekliflinde «Belediye Gelirleri Kanununda 

bahisi geçen ve bu kanunla değiştirilmemiş bulunan 
maktu resim ve harçların miktarı 50 kat artırılmış
tır» ifadesi yer almaktadır. 

Mükellef ve sorumluları, artan hayaıt şartlan 
, altında, daha çok sıkıntıya sdkimalmalk, daha ağır 
vergiler altında ezilmesine bir miktar mani olabil
mek, bunun yanında Türic parasının değer kaybı
nı da düşünerek bu kanunla dbğliışıtirlilmemiş bulu
nan belediye gelirlerine ait maktu resim ve harçların 
miktarının 20 kat artmasının uygun olacağı kanaa
tindeyiz. 

Millet Meclisli Biaşkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişjikliik yapılmasına ilişiklin kanun tek
lifinin 10 ncu madldleisıinin dördüncü paragrafının me
tinden çıkarıltoaisını arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Antalya 
Mehmet Şerefoğlu Kaya Çakmakçı 

Bolu Antalya 
Müfit Bayraktar İhsan Ataöv 

Antalya Trabzon 
Galip Kaya Kemali Cevher 

Bilecik Hatay 
CemalettÜn Köklü Ali Yılmaz 
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Ordu Adıyaman 
Kemal Şensoy Hafi Ağar 

Erzincan Ankara 
Timuçin Turan İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Gerekçe : 
Kanun teklifinin dördüncü paragrafında «bu pay, 

paralı geçişin sınırları içinde bulunan ilin belediye
lerine nüfusları oranında dağıtılır.» ifadesi yer al
maktadır. 

Tekiflin üçüncü paragrafının metfinden çıkarılma
sını teklif ettliğiimizdlen, bu paragraf meltinden çıkınca 
dördüncü paragrafa da lüzum kalmayacaktır. Bu 
sebepten metinden çıkarılması gereklidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1.7.1948 gün 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu

nunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi
min 10 ncu maddesinin aşağıdaki sakilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Para cezalan 10 kat artırılmıştır. Alınacak ce
za miktarı 20 000 lirayı aşamaz.» 

Gerekçe : 
30 yıldır herhangi bir değişikliğe uğramamış bu

lunan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çağın 
değişim gerekleri içinde ihtiyaca cevap veremediiği 
ve özellikle küçük beledliıyelerin çok büyük güçlük
ler içine düştüğü doğrudur. Fakat artırılmak iste
nen kat ve oranların muhik oranlar içinde olması 
zorunlu olduğundan bu değişikliği öneriyoruz. 

Kırşehir Burdur 
Müsifafa Eşref oğlu Ahmet Sayın 

Bolu Manisa 
Müfit Bayraktar Sümer Oral 

Adıyaman Haltay 
Halil Ağar Ali Yılmaz 
Erzincan Ankara 

Timuçin Turan İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Kacaeli Gümüşhane 

İbrahim Topuz Mehmet Çaıtalbaş 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 282 Sıra Sayılı Yasa tasarısının 

10 ncu maddesi son paragrafına aşağıdaki paragra
fın eklenmesiini arz ve teklif ederiz. 

İlave edilecek paragraf : 
IBu dağıtım içimde İstanbul Boğaz Köprüsünden 

İstanbul Belediyes'ine düşecek payın tamamı köy hiz
metlerinde kullanılmak üzere Hazineye irat kaydedi
lip 

Nevşehir İstanbul 
Esat Kıraitlıöğlu Ekrem Ceyhun 

Manisa Tokat 
Sümer Oral Ali Şevki Erek 

Burdur 
Ahmet Sayın • 

Sayın Başkanlığa 
Madde 10'un üçüncü paragrafının aşağıdaki se

kilide değiştirilerek eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Bolu IBurdur 

Müfit Bayraktar Ahmet Sayın 
Ankara Bolu 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Avni Akyol 
Adana 

Halüt Dağlı 
Yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibi yer

lerden paralı geçişler nedeniyle cenaze taşıyan araç
lardan, ambulanstan, hastalık - doğum gibi acil has
talık hallerinde hasltanelere giden vasıtalardan, sakat
lara ait araçlardan, harp malûllerinden ve İstiklal 
Madalyası sahiplerinden 'belediye payı alınmaz, 

Sayın Başkanlığa 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 40 ncı 

maddesini değiştiren 10 ncu maddesine aşağıdaki iki 
fıkranın eklenmesini arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 

'1. Sanayide kullanıl'mak üzere kesimi yapılan 
büyükbaş hayvanlara ait alınmakta olan vergi 10 mis
li fazlasıyla alınır. 

2. Et ve Balık Kurumunun kesimhaneierinin bu
lunduğu illerdeki hayvan kesimlerinden tatıs'il edile
cek maktu resim ve harçlarla, para cezalarının tuta
rı il hudutları içerisindeki belediyelerle nüfusları ora
nında müsavi olarak dağıtılır. 

Kayseri Kars 
Kemal Doğan Hidayet Çelebi 

Kas'tamonıı Kütahya 
Fdthi Acar Ali İrfan Haznedar 
Burdur (Biledik 

Ahmet Sayın Cemalettin Köklü 
Kırşehir Manisa 

Mustafa Eşrefoğlu Sümer Oral 
Sayın Başkanlığa 

'10 ncu maddenin 2 ne i fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

'Saygılarımızla. 
«Söz komşu kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarın

ca hükmedilecek ticaret, sanat ve mesîeklterji men ce
zaları, beher gün için 500 ila 10 bin lira, (Bar, gazino 
ve pevyonlarda beher gün için 20 bin lira, diğer eğ
lence yerlerinde beher gün için 5 bin lira) hesabıyla 
mükellefin isteği halinde para cezasına çevrilebilir.:» 
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Gerekçe i 
Yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranış ha

linde bu aykırılıkta bulunan kurumların boyut ve ni
teliği gözönünde Itütülarak ceza. verilmesi gerekir. 

Önerdiğimiz şekliyle, ceza bir taban (500) ve bir 
tavan ı(10 000) sınırına kavuşmaktadır ve kurumların 
'boyutlarına göre bu sınırlar iç/iride uygulanacak ceza 
yönetmelikçe belirlenecektir. 

Ondu 
Eftuğrul Günay 

İzmir 
Akın Simav 

Sivas 
Mustafa Yılankııran 

Zonguldak 
Kemal Anayol 

Konya 
Ahmet Çobanloğlu 

İzmir 
Ferhat Arslanftaş 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 10 ncu maddenin 3 ncü pa

ragrafındaki «!her türlü yol», ibaresinin yerine «her 
türlü karayolu» İbaresinin konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

tsitanlbul Bursa 
Ekrem Ceyhun Özel Yılmaz 

Kahramanmaraş Bolu 
Mehmet Şerefoğlu Avni Akyöl 

Bilecik 
Oemalettin Köklü 

Gerekçemizde ifade edilmiştir. 
'BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım Sayın Emin 

Dalkıran ve arkadaşlarınnn önergesi 5237 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesiyle, 

Sayın Mehmet Şerefoğlu ve arkadaşlarının öner
gesi, yine aynı yasanın 6 ncı maddesiyle, 

Sayın Sümer Oral ve arkadaşlariinın önergesi, ay
nı yasanın 23 ncü maddesiyle, 

Sayın Dalkıran ve arkadaşlarının bir başka öner
gesi, aynı yasanın 24 ncü maddesiyle, 

Sayın Elverdi ve arkadaşlarının bir önergesi, ay
nı yasanın 25 nci maddesiyle, 

Sayın Şerefoğlu ve arkadaşlariinın bir başka öner
gesi, yine aynı yasanın 25 nci maddesiyle, 

Sayın Dalkıran ve arkadaşlarının bir başka öner
gesi, aynı yasanın 26 ncı maddesiyle, 

Sayın Şerefoğlu, Sayın Dalkıran ve arkadaşlarının 
bir başka önergesi, yine aynı yasanın 27 nci madde
siyle, 

Yine aynı arkadaşlarımızın bir başka önergesi, 
aynı yasanın 31 nci maddesiyle, 

Yine aynı arkadaşlarımızın bir başka önergesi, 
aynı yasanın 32 ndi maddesiyle, 

Yine aynı arkadaşlarımızın bir başka önergesi 
33 ncü maddesiyle, 

Yine aynı arkadaşlarımızın bir başka önergesi 
34 ncü maddesiyle, 

Yine aynı arkadaşlarımızın bir başka önergesi 
35 nci maddeyle ve bir başka önerge de 37 nci mad
deyle ilgili, aynı imza sahiplerinin. 

'Bir başka önerge, aynı imza 'sahiplerinin 38 nci 
maddeyle ilgili. 

39 ncu maddeyle ilgili, aynı yasanın, yine aynı im
za sahibi sayın arkadaşlarımızın ve son olarak da, yü
ne aynı yasanın 40 ncı maddesiyle ilgili olarak Sayın 
Sümer Oral, Sayın Elverdi ve arkadaşlarının önerge
leri var. 

Görüştüğümüz maddeyle hiçbir ilgisi olmadığı 
için, bu önergeleri işleme koymuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 10 ncu madde üzerinde ve
rilmiş olan önergeleri okutmuş bulunuyorum. Ay
kırılığına göre okutup, işleme koyacağım efendim. 

Kaya Çakmakçı ve arkadaşlarının önergesi: 
10 ncu maddenin 1 nci paragrafında yer alan 

«50 kat» katsayısının « 20 kat» olarak değiştirilmesi. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MU

HARREM SÖKELt (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan^ 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI HAHMUT ÖZ-

DBMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. (AP sırala
rından «Çoğunluk yok» sesleri.) 

(10 milletvekili ayağa kaltı.) 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Bakın, defteri bile elime aldım. Şim
di isimlerinizi hemen tespit edeceğim. Zamanında ya
pılan isteğe can kuriban. 

Sayın Rbna, Sayın Evliya, Sayın Çelebi, Sayın 
Dağlı, Sayın Şerefoğlu, Sayın Gürdamar, Sayın Kök
lü, Sayın Başöğlu, Sayın Elverdi, Sayın Sayın. 

10 sayın arkadaşımız var efendim. «Çoğunluk 
yok» diyorsunuz, değil mi efendim? (AP sıralarından 
«Evet» sesleri.) 

Çoğunluk gözle görülür biçimde olmadığı için 
yoklama yapıyorum efendim. 

'(Yoklama yapıldı.) 
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BAŞKAN — Görüşmeler için yeterli çoğunlu
ğun olduğunu yine saptadık değerli arkadaşlarım. 

İVI. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER <<Devam) ; 

ıBAŞKAN — Önergeleri aykırılık dereceline göre 
işleme koyacağım efend'iim. 

Sayın Çakmakçı ve arkadaşlarının önergesini ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge reddoldnmuîştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Ali Haydar Eyüböğlu ve arkadaşlarının önergesi: 
'10 ncu maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi: 
«Ancak 1 . 1 . 1960'tan sonra yürürlüğe giren 

Belediye Kanunları ile tüzük ve yönetmeliklerinde Ön
görülen cezalar 10 katına kadar artırılmıştır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, Hal 
Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu arasımda bazı 
çelişkiler var İdi, bu çelişkilerin düzeltilmesine yöne
lik bir önerge olması nedeniyle katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kaiti'lıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI HAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Öneriyi onayınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

•Kaibul etmeyenler... Öneri kabul ddilmiştir efendim. 
Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Mehmet Şeref oğlu ve arkadaşlarının önergesi: 
«Para cezaları 10 kat artırılmıştır. Alınacak ceza 

milktarı 20 000 lirayı aşamaz.» 

-BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efen
dimi, 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Rize) —- Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka
'bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolün-
muştuf. 

Ertuğrul Günay ve arkadaşlarının önergesi: 
10 ncu maddenin ikinci fıkrasının ek değiştiril

mesi: 
«Söz konusu kanun, tüzük ve yönetmelikler uya

rınca hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten men 
cezaları, beher günü için, 500 ila 10 000 lira (Bar, ga
zino ve pavyonlarda beher günü için 20 000 lira, di
ğer eğlence yerlerinde beher günü için 5 000 lira) 

hesabı ile mükellefin isteği halinde para cezasına çev
rilebilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELt (Aydın) — Katmıyoruz efendfm. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Rize) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN —• Önergeyi onayınıza sunuyorum : 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
lunrnuşjtur efendim. (AP sıralarından gürültüler, sıra 
'kapaklarına vurmalar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, kaça 
'kaç? Raka)m ver... 

'BAŞKAN — Efendim, itiraz, varsa yeniden saya
rına 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Kaça kaç reddo-
lundu? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, benimle kbnuşimanjn 
naisıll olduğu hakkında, sanıyorum sizinle çioik tartış
tık, bu konuyu. Yanii benimle dediğim Başkanlıkla...-
Bu işin usulü vardır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hadi ceza ver ba-
na< 

BAŞKAN —• Bu işin usulü vardır. 

IİHSAN ATAÖV (Antalya) — Kaç kaç? Rakam 
söyle bana. 

BAŞKAN — 72'ye 58. (Gürültüler) Ben kabul 
edenleri sayarım, ondan sonra kaibul etmeyenleri sa
yarım. Sonradan gelenler olacak diye kaibul edenler 
•deyip yarım saat, ki siz tecrübeli bir parlamientersli-
niz, aca'ba kim gelecek diye beklenmez. Sayın Ataöv 
rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bekleyeceksin, mec
bursun beklemeye (Gürültüler) 

BAŞKAN — Usulü vardır, itiraz edilirse rahat
lıkla yeniden sayarım değerli arkadaşlarım. Bunda 
kuşkunuz olmasın. 

Evet, önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler lütfen işaret buyursun... («Ayakta sayın»; sesleri). 
Gerekmiyor efendim, gerekmiyor... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
oylara tesir ediyorlar, oya tesir olmaz... Tesir ika 
ediyorlar. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Reddolunmuş-
tur önerge. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
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Mustafa Rona ve arkadaşlarının önergesi : 
2 nci paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi : 
Söz konusu kanun, tüzük ve yönetmelikler uya

rınca hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten men 
cezaları beher gün için o il ve ilçenin belediyesinin 
tespit edeceği kazancı kadarı, mükellefin isteği ha
linde para cezasına çevrilebilir. 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadırlar. Önergeyi onayını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge reddolunmuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
Söz konusu kanun, tüzük ve yönetmelikler uya

rınca hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten men 
cezaları, beher günü için 1 000 lira (Bar, gazino ve 
pavyonlarda beher gün için 100 00ü lira, diğer eğ
lence yetilerinde beher gün için 25 000 lira) hesabı ile 
ve mükellefin isteği halinde para cezasına çevrilebi
lir. 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadır. Önergeyi onaya sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge red
dolunmuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Kaya Çakmakçı ve arkadaşlarının önergesi : 
«10 ncu maddenin 3 ncü paragrafının metinden 

çıkarılmasının. 
BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmaktadır. Önergeyi onaya sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge red
dolunmuştur. 

Bir başka önerge vardır, okutuyorum : 
Müfit Bayraktar ve arkadaşlarının önergesi : 
«Yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibü 

yerlerden paralı geçişler nedeniyle cenaze taşıyan 
araçlardan, ambulanstan, hastalık - doğum gibi acil 
hastalık hallerinde hastanelere giden vasıtalardan, 
sakatlara ait araçlardan, harp malûllerinden, İstiklal 
Madalyası sahiplerinden belediye payı alınmaz.» 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadır. Önergeyi onayınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenller... Önerge 
reddolunmuştur. 

Bir başka önerge vardır, okutuyorum : 
Mustafa Rona ve arkadaşlarının önergesi : 
«Yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibi 

yetilerden paralı geçişler nedeniyle alınan geçiş ücret
lerine j % 5 oranında Bakanlar Kurulunca belediye 
payı eklenir. 

Bu pay Türkiye'deki bütün belediyelere nüfusları 
oranında dağıtılır.» 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadır. Önergeyi onaya sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge red
dolunmuştur. 

Bir başka önerge vardır, okutuyorum : 
Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının önergesi : 
3 ncü paragraftaki «her türlü yoıbı ibaresi, yerine 

«her türlü karayolu» ibaresinin konması. 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadır. Önergeyi onaya sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddolunmuştur. 

Kaya Çakmakçı ve arkadaşlarının önergesi : 
«10 ncu maddenin 4 ncü paragrafının metinden 

çıkarılmasını.»| 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) ~ - Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

Bir başka önerge vardır, okutuyorum efendim : 
Ali Haydar Veziroğlu ve arkadaşlarının önerge

si : 
10 ncu maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesi : 
«Bu pay tahsil edildiği ayı içinde İller Bankasın

da bu konuda kurulacak ortak fona yatırılır. Payın 
yarısı paralı geçişin sınırları içinde bulunduğu ilin 
belediyelerine, kalan yarısı diğer tüm belediyelerin 
nüfuslarına göre dağıtılır. 

Türkiye'de 1 716 belediye mevcuttur. Paralı yol
lar, tüneller, geçitler ve köprüler devlet tarafından 
yaptırılmakta ve tüm vasıtalar bu olanaklardan ya
rarlanmaktadır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
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Kemal Doğan ve arkadaşlarının önergesi : 
10 ncu maddenin son fıkrasına : 
«Bu pay, Yerel Yönetim Bakanlığı veya Maliye 

Bakanlığında bir fonda toplanır ve nüfusu il'e müsa
vi olarak tüm belediyelere tevzi edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının önergesi : 
«Bu dağıtım içinde İstanbul Boğaz Köprüsünden 

İstanbul Belediyesine düşecek payın tamamı köy hiz
metlerinde kullanılmak üzere Hazinece irat kaydedi
lir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Onaya sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Kemal Anadol ve arkadaşlarının önergesi : 
C ve D fıkralarının eklenmesi : 
«C) Belediyeler yangın söndürme araçlarını ta

mamlamak ve bu alanda yeterli hizmet yapabilmek 
amacıyla ıkendi sınırları içindeki taşınır ve taşınmaz 
mallar (sabit tesisler dahil) için yapılan işlemlerden 
dolayı yangın sigorta ve mükerrer sigorta şirketleri
nin aldıkları primler üzerinden % 10 oranında yan
gın söndürme harcamalarına iştirak payı alırlar. Bu 
paylar hiçbir surette müşteriye intikal ettirilmez.» 

«D) Belediye ve müdavir alanlarda bulunan ka
mu ve özel kuruluşlara ait maden kömürü üretim 
bölgelerinden veya ilk yükleme liman, istasyon veya 
depolarından satılan kömürün tesliminde, satış değe
rine en az % 1, en çok % 3 oranında belediye payı 
eklenir. Bu pay satışı izleyen ayın sonuna kadar il
gili yer belediyesine yatırılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Önergemiz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — İmzanız var değil mi efendim?.. 
Buyurunuz. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Baş-
kna, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'de 50'den fazla belediyeyi ilgilendiren bir 
sorun dolayısıyla bu önergeyi arkadaşlarımla beraber 
hazırladım. 

Aslında yöresel ve birkaç belediyeyi ilgilendiren 
bir konu değildir. 

Maden kömürü, en zor üretilen ve maden kömü
rü üretiminde cefa gerektiren, alınteri gerektiren ve 
çevresine zarar veren, bu üretimde yerin üstündeki 
insanların yaşamını zorlaştıran bir nitelik taşımakta
dır. Yerin yüzlerce metre derinliğinde kömür çıka
rılırken bugün 20 nci asırda en uygar ülkelerde bile 
ciddi boyutlara ulaşan ve çözümü için hükümet prog
ramlarında sayfalarca yer tutan çevre kirliliği soru
nu buradaki belediyeleri uğraştırır. Onların dar ola
nakları büyük masraf gerektiren çevre kirliliği «ile 
mücadele sorununda o belediyeleri çok zor durum
larda bırakır ve kömür üretiminde yoğun bir işçi ke
simi .olduğu için, işçi ailesi bulunduğu için konut so
runundan yol sorununa kadar o belediyeler çok güç 
koşullarda hizmet yürütmeye çalışırlar. 

Özellikle kamu kuruluşlarının bulunduğu beledi
yelerde bu kamu kuruluşları cereyanı alırlar, beledi
yeye satarlar, kârını ıkamu kuruluşliarının kasasında 
tutarlar. Belediye cereyan satışından bile yararlana
maz. 

Yerin altında meydanla gelen ocaklar çöker, bele
diyenin yaptığı asfalt bir hafta sonra tanınmaz hale 
gelir, yollar çöker, biinalar çöker, su boruları yıpra
nır, PTT hatları harap olur, elektrik tesisatı bir ay 
içinde tekrar onarılmak ister. Trakya'dan Doğu Ana
dolu'ya, Karadeniz'den Güneydoğu Anadolu'ya ka
dar 50'den fazla belediyenin içinde bulunduğu bu 
sorunları diğer belediyelerden farklı şekilde çözmele
ri için büyük bütçe isteyen, fakat dar olanaklarla 
bir beyaz gömlekle biir gün bile dolaşmanın imkân
sız hale geldiği bu belediyelerde hizmetin daha iyi 
yürümesi için, vatandaşa külfet de getirmeyecek şe
kilde, tüketiciye intikal etmeyecek şekilde % 1 gibi 
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büyük boyutlara ulaşmayan bir yardımın belediyele
re sağlanması, orada yaşayan yurttaşlarımıza ve di
ğer Türkiye'deki belediyelerden ayrı bir özellik taşı
yan, ayrı nitelik taşıyan bu belediyelere hizmet gö
türülmesi için bu önergeyi verdik. 

Kabulü yönünde oy kullanmanızı istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Öneriyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Öneri reddolunmuştur efendim. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının önergesi : 
«Belediyeler, yangın söndürme araçlarını tamam

lamak ve bu alanda yeterli hizmet yapabilmek ama
cıyla kendi sınırları içindeki taşınır (çiftçiye ait ta
rım ürünleri hariç) ve taşınmaz mallar (sabit tesis
ler dahil) için yapılan istemlerden dolayı, yangın si
gorta ve mükerrer sigorta şirketlerinin aldıkları prim
ler üzerinden '% 10 oranında yangın söndürme har-
öamalarına katılma payı alırlar. Bu paylar hiçbir su
retle müşteriye intikal ettirilmez.»; 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?,. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu önerge 
kanun teklifçileri tarafından ve Komisyonumuz tara
fından dikkate alınmayan çok önemli bir konuya 
açıklık getiriyor; belediyeler için fevkalade yararlı; 
o nedenle katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Aynı nedenlerle katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — İbrahim Akdo-
ğan'a söz vermediniz. 

BAŞKAN — Görüyorsunuz ki, bazen Sayın Ak-
doğan'a da vermiyorum. Efendim şundan vereme
dim : Sayın Hun, izah edeyim de belki bir yanlışlık 
yaparız diye söylüyorum. Eğer önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılmazsa ancak söz verebiliyoruz. Ka
tıldıkları için söz veremedim. 

Bağışlayın efendim. Evet buyurun efendim. 
Kemal Doğan ve arkadaşlarının önergesi : 
10 ncu maddeye (ilki fıkra eklenmesine ilişkin : 

1. Sanayide kullanılmak üzere kesimi yapılan 
büyükbaş hayvanlara ait alınmakta olan vergiler on 
misli fazlasıyla alınır. 

2. Et ve Balık Kurumunun kesimhanelerinin bu
lunduğu illerdeki hayvan kesimlerinden tahsil edile
cek maktu resim ve harçlarla para cezalarının tuta
rı, il hudutları içerisindeki belediyelere nüfusları ora
nında müsavi olarak tevzi ediiir.»r 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU-

HERREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Öönerge reddolunmuştur. 

Efendim, son önerge bu maddenin açık oya su
nulmasıyla ilgili. 

Sayın arkadaşlarımı arıyorum, imza sahibi arka
daşlarımızı. 

Sayın Hasan Gürsoy?.. Burada. 
Sayın Oral?.. Burada. 
Sayın Abdülmüttalip Gül?.. Burada, 
Sayın Başoğlu?.. Burada. 
Sayın Evliya?.. Burada. 
Sayın Elverdi?.. Burada. 
Sayın Danışman ?.. Burada. 
Sayın Haznedar?.. Burada. 
Sayın Köklü?.. Bumda, 
Sayın Sarıoğlu?.. Burada. 
Sayın Ali Şevki Erek?.. Burada. 
Sayın İlhan Ersoy?.. Burada. 
Sayın Halit Dağlı?.. Burada. 
Sayın Mehmet Şeref oğlu?.. Burada. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlü?.. Burada. 
15 imza tamamlanmıştır efendim. 

İsmini okuduğum sayın üyenin bulunduğu yer
den «kabul»', «ret»ı, «çekimser» biçiminde, sözle ifa
de ederek oyunu kullanması hususunu onayınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylama 'işlemine Adana ilinden başlıyoruz 
efendim. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye kal

dı mı efendim?.. Yok. 
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Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, açık oylama

ya 254 sayın üye katılmış olup; 210 kabul, 44 ret oyu 
kullanılmış ve madde bu suretle kabul edilmiştir 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 11 nci maddenin görüşme
lerine geçmeden evvel İçtüzüğümüzün 89 ncu mad
desine göre Komisyonun bir önerisi var, okutuyo
rum etendim : 

Sayın Başkanlığa 
Teiklifin geçici 1, 2, 3 ncü maddeleriyle 14 ve 

13 ncü maddelerinin İçtüzüğün 89 ncu maddesine 
göre Komisyona geri verilmesini dilerim. 

Saygılarımla, 
Plan Komisyonu Başkanı 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — Maddeler, önergelerle birlikte Ko
misyona verilmiştir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Komisyonu 
toplayıp o maddelerle ilgili yeniden görüşme yapıp, 
Başkanlığınıza hemen sunacağız efendim. 

BAŞKAN — Şimdi mi vereceksiniz efendim? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Evet efendim, hemen. 
11 nci maddeyi görüşmemizde bir sakınca yok. 

O görüşülürken biz... 
BAŞKAN — Siz 11 'i almadınız değil mi efen

dim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Almadık efendim. 
BAŞKAN — Affedersiniz. 
11 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

Müşterek ve Son Hükümler : 
Madde 11. — A) Bu kanunda yazılı vergi, re

sim ve harçların en az ve en çoik miktarları arasın
da değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılıncaya kadar 
maktu tarifelerdeki en az miktarlar uygulanır. 

B) Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen 
vergi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahak
kuk, tahsili ile ilgili olarak, belediyelerce yetkili kı
lınacak kişiler mükellef ve sorumlular nezdinde ge
rekli inceleme yapabilirler. 

C) Maliye Bakanlığı, Yere! Yönetim Bakanlığı
nın da görüşünü alarak, bu kanunla yeniden düzen
lenen veya değişiklik yapılan vergi, resim ve harçlar

la ilgili olarak, vergilemede güvenliği ve basitliği sağ
lamak amacı ile tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri de 
dahil olmak üzere, gerekli düzenlemeleri yapmaya 
ve önlemleri almaya yetkilidir. 

D) Emlak vergi değerlerinin, vergi dairelerince 
yeniden takdir ettirilmesi ile ilgili çalışmalarda ve 
emilalk vergisi uygulamasına ilişkin hususlarda bele
diyelerle vergi daireleri gerekli işbirliği yaparlar. 

E) Maliye Bakanlığı yıllık miktarı 1 000 lirayı 
geçmeyen vergi, resim ve harçları bir taksitte ödet
meye yetkilidir. 

F) 5237 sayılı Kanunun 40 ve 42 nci maddele
rinde yer alan «İçişleri Bakanlığı») ve «İçişleri Baka
nı»! deyimleri, «ıYerel Yönetim Bakanlığı»; ve «Yerel 
Yönetim Bakanı») olarak değiştirilmiştir, 

G) Bu kanun hükümleri uyarınca belediyelere 
verilmek üzere tahsil edilen vergi ve vergi payların
dan, belediyelerin Türkiye Elektrik Kurumuna olan 
borçları düşüldükten sonra, kalan miktar Maliye Ba
kanlığınca belediyelere ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Mehmet Emin Dalkıran; buyurunuz 
Sayın Dalkıran. 

AP GRUBU ADİNA MEHMET EMİN DAL
KIRAN — (Bursa) — Sayın Başkan, çok muhterem 
milletvekilleri; 

Bu maddenin tedvini esnasında, bundan evvel Sa
yın Hayrettin Uysal ve arkadaşları tarafından veıil'miş 
olan Belediye Kanununun 40 ve 42 nci maddelerinde 
İller Bankasında toplanan fonun % 20 olan miktarı
nın kaldırılması konusu vardı. Baktım ki, sayın ko
misyon bu sefer tedvin ederken bunu kaldırmış, bun
dan dolayı müteşekkirim komisyona. Çünkü, 4759 sa
yılı İller Bankası Kanununun hükümler1! içerisinde top
lanan ve özel olarak kurulan fonun belediyelerin hiz
metleri yanında köye hizmet götüren küsmı vardır. 
c/c 30'u doğrudan doğruya köy hizmatlilerinedir, 
c/c 10'u adi sermaye olarak, % 5'i ihtiyat akçesi ola
rak, feVkalade akçe olarak kullanılır, c/0 5'i de me
murlar arasında ikramiye olarak dağıtılırdı. Bu 25 
nci maddedeki tellallık resmi de bunun içerisinde idi. 
Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Yalnız, burada bu 
fıkranın (c) bendinde... 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — (CHP sıralarını 
işareit ederek) Sayın Başkan, müzakereyi dışarıda yap
maları lazım. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Efendim, kendi aralarında paylaşılamayan bir mesele 
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var, İstanbul Boğaz Köprüsüdür .herhalde, tahmin 
ediyorum. Onu paylaşamadıkları için oluyor bu iş. 

Öyle oluyor efendim, biz de burada herhalde ka
valın alt deliği değiliz. 

BAŞKAN — Efendim, yerlerinize lütfen oturur 
musunuz? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Saygı varsa, biz de saygı yaparız, ama saygı olmasa 
biz de müzakere ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, yerlerine oturmalarını rica 
ettim arkadaşlarımdan, oturdular. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Siz Tüıkiye'yi 
paylaşitırairnadınız. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 
Olabilir efendim, ben öyle yetiştim, özür dilerim sizin 
lisanınızı anlayamıyoruz; ama bu bir kabahat değil
dir. Sizinkini ben kabahat olarak da mütalaa etme
dim hiçbir zaman için. 

Kıymetli arkadaşlarım, (c) fıkrasında... (AP sıra
larından «Biraz yavaş, yavaş» sesleri) 

Buyurun siz galin konuşun beyefendi. (CHP sıra
larımdan alkışlar) 

'(c) fıkrasında iki balkandık konusu var efendim; 
40 ve 42 nci maddede, halkların tevzii esnasında İmar 
İskân Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı denirdi. Trafik 
fonundan, 6802 sayılı Kanunun akaryakıt istihsal 
vergisindbn alınan paylarınım toplandığı yerdi vs İller 
Bankasında toplanırdı. Şimdi Yerel Yönetim Bakanlığı 
olarak geçiyor, Maliye Bakanlığı olarak geçiyor. Tabii 
Yerel Yönetim Bakanlığı üzerinde geçen sena de 
Anayasanın 112 nci, 115 ve 116 ncı maddelerli üze
rinde de burada laflar ettik. Sayın M uaımmer A'ıv-
sıoy hocamıza da, «Bak hocam sana falanı yapıyorlar» 
dendi, tabii kabul edilmiş, Meclisten geçmiş bir konu
dur, Yerel Yönetim Bakalnılığının,, zannediliyorum henüz 
sayın Bakanımız Teşkilat Kanununu kuramadı; ama 
burada bir teşkilalt kanununa gidişin ayaklan var; 
çünkü, bunun Köy İşleri Balkanlığı kurulduğu zaman 
acıları çekilmiştir. Halen de bayındırlık müdürlükle
rinin birçok maaş bonolarında ihtilafları vardır; YSE 
teşkilata maaşı Bayındırlık Bakanlığı bütçesinden 
verilmiştir uzun zaman. Bizim acelecilikle yaptığımız 
hususlardır, bunlar, daha evvelden teşkilat kanunu
nun hazırlamamaisındandır. Nedenini şimdi bilmiyo
ruz, birçok laflar söylenebilir bunun üzerinde; ama 
bu saatlerde bunu söylemek istemiyorum. Bu kanu
nun içerisinde bunları getirmişiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, burada yine bir konu var; 
(g) fıkracında «Tahsil edilen bedellerden TBK'in, 

Türkiye Elektrik Kurumunun ücretleri kesildikten 
sonra geri kalanları belediyelere tevzi edilir» dianıilü-
yor. 

Şimdi, gelecekteki alacaklılarına, belediyeler bir 
yerden para tahsil edecekler, şimdiden belediyelere 
diyoruz ki, - benim anladığım manada bu bir işaret
tir- sen, TBK'in borcunu ödeme. Söylenen sözün 
manası budur. Senin oradan gelirlerin olursa, bu ge
lirler cüzidir, ben buradan onu keserim. 

Arkadaşlar, Türkiye'de ürettiğimiz enerjinin % 
17'sini kullanıyoruz, % 83'ünü de diğer sanayi kol
larında kullanıyoruz. Bunlar, istatistiklerin verdiği 
rakamlardır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın
da da bunlar yazılmış. TEK'i eğer ayakta tutacak 
maddi gücü belediyelere peşkeş çekersek, bu olmaz 
arkadaşlar; yanlış bir tutumdur. Geçen sene Bütçe Ka
nununun 69 ncu maddesinin 1 nci fıkrası üzerinde ko
nuşurken Sayın Bakana söyledim: «Belediyelerin 
borçlarını terkin ve tahkim edecek tasarı değildir bu, 
yalnız TBK'inkini ödersiniz» diye ifade etmiştim. 

Burada da bakıyoruz ki, Türkiye'de en güzel hiz
metlerden birisini gören ve hepimizin iftihar edebile
ceği bu büyük müessese için, şu 11 nci maddeyle bir 
noktada -belki ciddiye almıyorsunuz ama- «Tavşana 
kaç, tazıya tut» ifadesi var. Bunun manası, bu para
yı ödemeyin demektir ve ödenmemiştir. Şimdi duyu
yoruz ki, tahkim edilmemiş, kanunen tahkim edilme
miş borçlan ödenemezdi, o şekliyle ödenemezdi. 
Çünkü, ondan evvel belediyelerin borçlarını terkin 
eden 3 tane kanun çıkmıştı. Bunlar ayrı ayrıydı, hu
susiyeti vardı. Bunlardan hepimizin malumatı vardı, 
bizden evvel Mecliste olan arkadaşların ma
lumatı vardı. Ama şimdi, bununla getirdik. Bu, yan
lış bir düşüncedir ve yanlış bir istikamete gidilmiştir. 
Belediyeler borcu ödemeyecektir. Nitekim, öğrendiği
miz kadarıyla Büyük Millet Meclisi bu işe el koya
caktır. Birçok belediye hiçbir para ödemeden terkin 
edilmiştir belediyelerin borçları. Bunlar, İstanbul, An
kara, Adana ve İzmir belediyeleridir. Diğer küçük be
lediyelerin hepsinin borçlarını tahsil eettiniz. 

Bir noktada Çukurova da TBK'le alakalıdır. Tür
kiye'de enterkonnekte şebekeye bağlıyız. O, üretti
ği miktarın üzerinden alır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu 11 nci maddenin bir
biriyle olan ahenginde de noksanlıklar var. Eğer tam 
manasıyla okursanız, belediye memurlarının Maliye 
Bakanlığını kontrol edeceği manası çıkıyor. Lütfen 
iyi bakın, «Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakan
lığı, gerekli düzeltmeyi yapmaya, önlem almaya yet
kilidir» deniyor. 
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(b) Maddesi, «Belediye Gelirleri Kanunundaki 
bahsi geçen hususları, Maliyeci arkadaşlarımız da her
halde buradadırlar belediyelerce yetkili kılınacak ki
şiler, mükellef ve sorumlular nezninde gerekli incele
meleri yapabilirler» 

Şimdi bir belediye zabıta memuru vergi dairesi 
müdürünü mütahkik edecektir? Evraklarını Maliye 
Bakanlığı hazırlayacak, Yerel Yönetim Bakanlığına 
diyecek ki, ben seninle bunu yaptım. Çünkü, bu ça
tışma daha evvel îçişleri Bakanlığıyla Maliye Bakan
lığı arasında vardı. 

Şimdi, hükümetlerin bir bütünlüğü vardır. Devlet 
bütündür, hükümet bütündür ve beraber çalışılır. 
Bakanlar Kurulunun masası da odur. Bununla, bu ka
nunla belediye memurları hak arama yerine, gidip de 
bir daireyi tetkik ve tahkik hakkına sahip olacaklar 
mı acaba? 

Kıymetli arkadaşlarım, Belediye Gelirleri Kanu
nunu tadil eden bu teklifin sonuna doğru geliyoruz. 
Sayın Komisyon bazı maddeleri geri aldı. Niçin geri 
aldığını açıklamadan, «'Kom'isyonu toplayacağım» 
dedi. Buradan, Komisyonun kaç kişiyle toplandığına 
bakıyorum. Acaba bir İçtüzük ihlali var mı diye de 
mütalaa ediyorum. Çünkü «Cevap vereceğim» dedi. 
Bu sözlerin zabıtlara geçmesinde fayda mütalaa 
ederim. Komisyon toplanamadığına göre, 2 mad
deyi niçin geri aldılar? Bir zaman kazanma me
selesi var, ama Büyük Millet Meclisinin bütün aza
larının buna muttali olması iktiza eder. 

«Hazır elbise gibi» diye bahsettiğim bu kanunun, 
«Konfeksiyon fikirler» diye bahsettiğim gibi, katma 
fikirlerle geldiğini, eski kanunu yamalı bohça haline 
getirdiğini ifade ediyorum. Bunun yerine, düşünüle
rek, ihtiyaçlara göre daha güzel şeyler yapılabilirdi. 

Meclislerinin bir hükmüyle sözlerimi bitirmek is
tiyorum: «Ezmanın tebeddülü, ahkâmın tebeddülüne 
yapılabilir.» Yani, zamanı geçtikçe hükümde de de
ğişiklik olur denir. Ama, eski hükmü, 1948 senesin
de çıkan kanunu yeni bir şeymiş gibi, Türk belediye
cilerine yeni bir şey getiriyormuş gibi, üzerine yama
lar, zamlar yapmak suretiyle getirdiniz. Yeni bir fikir, 
bugünkü teknolojinin ve ihtiyaçların neler olduğunu 
düşünerek, yeni bir belediyeler yasasının hazırlanması 
lazım gelirken, eskiye nazaran biraz daha vatandaşın 
sırtına yük ki, güzel bir neşriyat olarak mütalaa ettik, 
yalnız kapağı güzel, vergi adaleti diye bahsettiğiniz 
adaleti kime dağıttığınızı 4 günlük görüşmelerde öğ
rendik. Bundan sonra gelecek demetin içinde de her
halde zengini daha çok zengin yapacak tedbirler ge
tireceğinizi anlıyoruz. Onun için bu kanunun Türki-

9 . 2 . 1979 O : 3 
I 

ye'de belediyelere ve halka faydalı olmayacaktır, ka
naatim o noktadadır. Arzum onlara daha çok yardım 
etmek, hakikaten ihtiyaçlarını karşılamak düşüncesi 
içerisindedir. Onun ızdırabını çekmiş bir insan olarak, 
ama yine tutulan kısrakla harman dövülür misali, 
siz tuttuğunuz kimseden vergi almak niyetindesiniz. 

Vergi tahsili hakkında ki, nasıl vergi alınır, onu 
nasıl genişletebiliriz, vergi ahlakını nasıl getiririz, bu
nun üzerinde hiçbir çalışma yoktur. Çünkü düşünme
den yapılmış işlerdir bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran 1 dakika da geçti. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — Ol

du Sayın Başkanım, hiçbir zaman başkasının zama
nına tecavüz etmek istemiyorum. 

Her neyse kıymetli arkadaşlarım, her şeye rağmen 
Meclisin büyük iradesine saygılıyım. Bunun memle
ketimize faydalı olmasını elbette ki temenn'i edece
ğim. 

Bu temenniler içerisinde Grubum ve şahsım adı
na hepinize saygılarımı sunuyorum. (AP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına buyurun 

Sayın Turan Kocal. 
MHP GRUBU ADİNA TURAN KOCAL (İstan

bul) — Saiyun Başkan, saiyın milleüjvekıilleri; 52137 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununun derişiklik yapıl
masına dair olan çerçeve imıadde 11 üzerinde Mil-
'liiyeüşi 'Harekât Part'is'i Grulbu adına göriJşleıljmiizıi 
açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

11 nıcii maddenin (A) bendimde «Bu kanunda ya
zılı verigi, resini ve harçların 'en az ve en çok ımûktar-
ları arasımda değişiklik yapmaya Balkanlar, Kurulu 
yetkiilidlir. Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılıncaya 
kadar imaktu tarifelerde en az miktarlar uygulanır» di
yor. 

ı(B) bendindeyse, Belediye Gelirleri Kanununda ta-
haikjkuk, tarih ve tahsile ilgili her ıbtir türlü işlemim 
nasıl yapılacağını ifade ettikten sonria, yine bu Ka
nunun son 15 nci maddesinde, simidi her ne kadar 
Kornıjsom gerii almışa dajhi, «Bu Kanunun ıhülküımlerini 
M)a!Myie ve Yene! Yönetim Bakanı 'yürlüjtiür» diylor. 

Yürütmeyi Maliye ve Yerel Yönetiim Bakanlığına 
(veriyor; fakat 11 nci maddede de Bakanlar Kuruluna 
veriyor; 11 nci maddenin (A) bendinde de Bakanlar 
Kuruluna geriliyor. IBir çelişki. ıBu çelişkiyi şahsen, 
ben pek olumjsuız kanşılamladım,; çümklü bundan evvel
ki ,mjaddelier üzierinde de fikirlerimizi söylerken belirt
tik; bu tasarının, daha doğrusu bu tekjK'fin, hazırla -
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raşınjda me teklifi hazırlayanlarım, ne yaptığımdan ha-
Ibiörii vardı me dle Korniisyonum bunun üzerimde me gibi 
Ibitf çalışmia yaptığından da Ihalberi yoktu. Onun içim, 
ıbu yanlışlıklada doludur. 

ıMulhıter)e!m, arkadaşlarım, (!B) bendinde; «Belediye 
Gelirleri Kanununda Ibalhsü göçen vergi, •resim, harç 
ive 'belediye paylarınım tarih, fcalhaklkjuk ve talhsİliylle 
ilgili olialrialk, belediyelerce yetkili kılınacak, kişiler 
mıjükellef ve sorumlular; •njeız(d)i,ınidıe gerekli iınlcelemıe ya-< 
paibiliırlerj». dlemiyor). Her nıe kadar yapar şartı değil
se Üjahii, yapalhilirie, Ibelediye reisleri ve belediye: yet
kilileri, daiımi enıcüjmen veya belediye reislerinin ala
cakları "karlarla, Ibelediiye gelirlerine baıhis olan resim, 
ihıarç ive payların doğru oluip olmıadjiğıını imcieleıme 
yapımia ye'ükisimıim: .bu Ibenltıte, (B) blenidiimlde yapılışıma 
Ida şalhjserij bir imama veremjeldim,; zaltem, belediye ge-ı 
Mrlerönjin, tahakkukumu, tajhsiiilini belediye yetkili or-
ıgfanjlarij talkjip etojekle görevlidirler. Acaba, bu (B) 
Ibemdjinde, burnum dışımda Ibaşka ıbir şey mi düşünü
lüyor? Bunlarım tahakkukunun, tahsilatının yapılı
şında [«'aıcalba, şu esnafım veyalhut da şu vatandaşım 
yapmış olduğu şu işten; dolayı belediyeye ödemesi ge
reken şu kjaidar M raiyi ıben az ıbuldum, ıbu vatandaş din 
toenıiımı Ihöşumsa gütimiiyorı» dleımek «suretiyle, 5-lQ katını' 
a'lmı̂  çalba'Ilalrınıni bir ifadesi miidir? Bunun açıklığa 
kavuşması gereklidir kamaaltiınii taşımaktayım. 

'(C) Ibenldiinde «ıMaliye Bakanlığı, Yerel Yömıe-
töim, Bakanlığınım d<a giörjüşümiü alarak]» diyor ive (A) 
benJdümde ise, bliraz eMvd ide ifade etmeye çalıştı-
ğıımı gibi, «Bakanlar KurUlumüa» dSyıor. Bakamlar! 
iKurjulu ajoajba yıalnız; ve yalnız Maliye Bakanıyla Ye
rel Yöneltinı Bakamından! mı İbarettir? Bu kanum-
da yeniden düzenlenen veya değişiklik yapılan ver
gi, resim ve harçlarla ilgili olarak» verlglilemiede glü-
'Venıliği ve basitliği sağlamak amacıyla tarih, tabak -
Ikıulk ve tahsil usulleri dle dalhil olmak üzere gerekli 
düzienlejmıeyi yapmaya, önlemlileri almaya yetkinidir» 
der ve (D) bendinde de, «Emlak vergıi değerlerinim, 
vörlgi dairelerlimıce yeniden takdir ettirilmesiyle ilgili 
çalışmalarda ive emlak vergisi uygulamasına ilişkin 
husuislaırida belediyelerle vergi daireleri gerekli işbirr 
liğlnli yaparlar» diyor. 

Mulhtiereım arkadaşlarım, emlak verigilerlmıin de-
ğerfteriimim ne şekilde tespit olunacağı vazıih, kanunun
da /bellidir. Yemi tespit olunjaeak, vergi kanunlarıyla, 
Ibin değişiklik şu ana ıkaldar yapılmadığına göre, em<-
laık, vergisinin karşılığı olanak, tenvirat ve temzlifat, 
laydınlîatima, vie temizleme gibi emlak değ eri erinin de-
ğerfer|iyle ilgili belieidliye gelirlerimi temin edeıbilimıelk 

üiçim mleivcut eim'lalk, değerlerimi tespiilt eden kornisyon-
larldan 'harilç, bir de belediyelerce değer telsipiit ko-
mlisyomıu kurullması anlamlımda bir fıikramın buraya 
ıgdtürilimiiş olduğumu görlüiyoruz İki, 'bu, birltakım; ç'eliş-
ıkilere ve birtalkim görüşmielere ve birtakıım, Şikâyet
lere seibelp olacalkıtır. Haltta miajhk'eime kapılarınidam. 
eksik lolmayacaik 'birçok vatanidaşların olacağına ke
simlikle imamım akıtayım). Çiünlkü şundan,; bugün Tür
kiye'de •belediye reislieri ve beiödiye" meclıiislerıi Itaın 
manasıyla pOİltize olirnuş kişiilerlden. müteşelkikil-
dirler. (A) partisiine mensup bir ıbelediye reisi, (B) 
partisine ait vatandaşın gayrimenkulunun kıymet 
değerimi, haiküki değerli dafei olsa, onu müşkül du-
ruimjda ıbıra|k|albilm!ek içim değerimi artırıma yoluma bu 
maıddeyle, 'bu fıkrayla gidecektir iki, çok sakınca
lıdır vle 'burnum zararını bütün Türlk Milleti hatta 
ıbeilki sizler de ters yönlüyle görelbiiirsimiz. 

ili mci rrıalddemıin (E) ibendıime geDimıce okuyorum 
«Maliye Bakanlığı yıllık milklbarı 1 OjO|Q lirayı geç
meyen 'verigi, resim ve harçları ibi-r taiksitıte ödeitm'eye 
yeiUkilliıdlirı.» 

iMuh'tereim arkaidıaşılarım, bugünlkü hayat pahalılığı 
Ikarşısinıdla, para değeirlimin merjede 'isıe sıfırı tüketıir 
ıduruma gelişi karşıısımda ıbin lira büyük bir rakam 
değildir. Evet, ilk bakışta !bu bin liramıin taksitlerle 
alirılm'ajsiinda sakımicailar olalbilir; kııtaisıiyedliği im-
lemelk anlalmtimlda; bim lirıalya kadar olaını bu ödeime-
lerin bir döfada alınimıası doğru gibi gözükür; aıma, 
!bu !bim lirayı ıvereimıelyecelk, belediye hudutları içıe-
rlisiınlde birçok rvatamıdaşıimiiz da vardır. O bin lirayı 
'verejbiîmeik içim belki 4,5 ay, çoluk çocıuğumıuın n&-
fakasınidain kıelsmek suretiyle ıbir köşeiye koyacağı 
'beşer onar liraları toplamak suretiyle bu bin lirayı 
itlem'im 'edecektir. O balknmıdan, çeişiltli nedlenleriie bim 
lira ıbelediye harici tolorcu olan vatandaşlardan durtn 
mu mjüjsaüt olan taksitle ödömie yoluma gitmeyip bir 
kalemde Ödeyecektir; fakir ve fukaramın kor umması 
anlalmımda, Ibu çok yamllışltır. Bumun için, (E) bendi-
mıim, yani Maliye Bakaınlığımın yıllık miktarı bin li-
raiyı geÇimıeiyen vergi resiim ve harçları taksitle ödet-
ımıe yeltlkji'simlim kaldırılmalsını ve onum diğer rakamlar 
gilbi talksitle ödetilmeslilnldıe falyda rnlülalhaza etmieik-
iteyiZ: 

BAŞKAN — Toparlar mısınız efendim. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Hay hay. 
iMu'hterern, arkadaşlarım, (F) ıbenidıim/e geliyorum/: 

5237 sayılı kamumda ıbu hususlarım yetkisi İçişleri 
Bakanlığına, verilmiişti, -şilrndü 'bumu, «Yerel Yömetim 
Bialkanlığınja» diye geliirimiiışler. Taibii Yerel Yömıst'im, 
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Bakanlığı kurulduğu ııçiin böıylle geliyor ama, 'tah
min .öderim iki, 1-2 'ay sonra, bu kamun. fcikiifnni de-
ğ'ışjiijimak sureciyle, thizleir tarıafınldan bu yetkimin tek
rar İçişleri Balkıanılığnnıa vıeniaceŞ :nıi de iıfaıde ötmdk 
üsterliım. 

!(G) Bendimde de, Eîdkluiiik Kuruımıunıa olan 'borç
lar düşlüldlüîklten sonra kalaın rniktarum Bakaniıtaça bie-
lediyelerıe ödenıaoeği hiülkmıü yar alıyor. Bandan aw£.l 
Ikjonıuşam, Adaiıeit Paııfcisi söıacülstiinıüıîi söymü: ği gTa', 
ıburaıda da beledi Jyeledin Ibıonçilarnnıı öidıampırıe gibi tl'r-
takum isıalk'incıailarım doğacağı kanaatimi ayfci:n tanımak-
tay;z. 

Herihaüde zamanımız da doldu; Milliyetçi Hare
ket Partisi Grubu aıdnnıa, arzu .elüraamiDk̂ e barıafcer, 
ret oyu vereceğimizi Ifcdkırıar tekrar sö'yiCmekie bera
ber, CurmlıurüyJt Haük Paıtül! larfkaıdaşlariırniizm yanlış 
dahi olsa ısrarlı tutumlarıyla bu tdkl'ifın ç;ikiaca.ğ.;'n-
dan dolayı, hayırlı vıe uğurilıu O'knasını d'lar, Yüce 
M'ediise saygılar suuıaram. (MHP «ırıafjarınıdan alikış-
'lar) 

(BAŞKAN — Teşeiakiir ödlerim Sayrın Kocal. 
Siız Komisyon olarak mı eıfemdim? 
PLAN KOMlISYONiU BAŞKANI YILMAZ ALP

ASLAN (Telkıirıdağ) — Sayın 'Balkan, Korni'syorı 
adıma yeuiimdlan bir açııkilaiımada 'bullıuimmak İstiyorum. 

'BAŞKAN — Taibi'i efendim. (AP sıralarından 
«Grupîiar bitmeden Komiayoma söiz olur mu Sayın 
(Başkanım?» sösii) 

Kim söylıadli İse cevap vartnıe'k istedim. Küıkil-
metlin ve Komisiyomıum önoeliiAjleri var, îçi&dliık bu 
İnalklkı veriyor, banim lüiiiett'p.im, verdiğim bir şey 
'değil. 

Buy unumuz ©fendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Milliyetçi 
Hareket Partisi sözcüsü Sayın Kocal, kanun teklifin
de önemli bir çelişkinin olduğunu, kanunun 14 ncü 
maddesinde, bu kanunu Maliye ve Yerel Yönetim ba
kanlarının yürüteceği belirtilmiş olmasına rağmen, 
11 nci maddesinin (A) fıkrasında ise bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür iddiasında bulundu. Bu iddia 
bir yanlış değerlendirmeden ileri geliyor; 11 nci mad
denin (A) fıkrası Anayasanın 62 nci maddesine gö
re vergi resim ve harçlarda azami ve asgari hadleri 
tayine Bakanlar Kurulu sadece yetkili olduğu için, 
o maddeye istinaden Bakanlar Kurulu tabiri kon
muştur. Yoksa Bakanlar Kurulunun bu kanunu yü
rütmesi diye bir durum söz konusu değildir. Bu hu
susu arz etmek istedim, teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sö

züm ters anlaşıldı, düzeltebilir miyim? 
BAŞKAN — Sözüm yanlış anlaşıldı diyorsunuz... 

Yerinizden, elbette efendim. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Bakanlar Kurulu 

tarafından o rakamların ne şekilde olacağının tespit 
edileceğini ben de biliyorum, Anayasa ile ilgili; be
nim söylediğim Sayın Komisyon Başkanının ifadesi 
değil. Ben 11 nci maddenin «A» bendiyle Bakanlar 
Kuruluna yetki verirken yürütmenin de Bakanlar Ku
ruluna verilmesi lazım geldiğinin çok daha doğru 
olacağını ifade etmek istedim. Yani Komisyon Baş
kanının anladığının tam tersini ben söylemiştim. 

BAŞKAN '— Evet, yani anlaşılıyor ki, Sayın Ko
misyon Başkanına ne diyorsunuz desem,, o da bir 
aksisini söyleyecek; tamam, mesele bitmiştir, evet 
efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP
ASLAN (Tekirdağ) — Hayır efendim, ben bir şey 
söylemiyorum. Söyleyeceğimi söyledim ben efendim. 
Teşekkür ederim. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, «Ko
misyon Başkanına sorsak o da başka şey söyler» di
yorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, kim efendim? 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Zatıâliniz. 

BAŞKAN — Yok, böyle bir şey yok efendim. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — «Komisyon Başka

nı da aksini söyler» diyorsunuz, tahmin üzerine fi
kir yürütüyorsunuz. Bu duruma geldik. 

BAŞKAN — Yok efendim, yani Sayın Kocal 
dediler ki, «Tamamen ben tersini söyledim.» Sayın 
Komisyon Başkanı bir başka şey söylediler. Ben Sa
yın Komisyon Başkanına bir söz hakkı daha vere
cek değilim. 

Sayın Angı, bu kadarcık şeyleri de bize hoş gö
rünüz, yani her şeyi tam kalıbının içerisine oturtur
sak, ki, bunca süre burada oturuyoruz, konuşuyoruz, 
bu kadarcık hakkı da bize lütfediniz, bunu bir espri 
kabul ediniz lütfen. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, baş
ka Sayın Başkan vekilleri de var, üzülüyoruz. Ken
dinizi sıkıntıya veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Tabii onlar da 
gelecekler efendim. 

Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Kutan; 
buyurunuz efendim. 
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MEHMET RECAİ KUTAN MSP GRUBU ADI
NA (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; müzakere etmekte olduğumuz 11 nci maddeyi 
tetkik ettiğimiz zaman, 10 ncu madde hakkında ko
nuşan Adalet Partisinin muhterem sözcüsü Sayın il
han Ersoy arkadaşımın da 10 ncu maddeyle ilgili ola
rak ifade ettiği, maddeler arasındaki tutarsızlık, in
sicam eksikliği ve maddenin okunması halinde çok 
rahatlıkla anlaşılamaması ve okuyan değişik kimsele
rin değişik manalar verebilmesi gibi mahzurları mü
talaa ediyoruz 11 nci maddede de. Rahatlıkla oku
nan ve rahatlıkla anlaşılan bir madde değil. Bunun 
böyle olması da normaldir. Kanaatimiz o ki, bu ka
nun yeteri kadar incelenerek, üzerinde düşünülerek, 
etüt edilerek hazırlanmış bir kanun değildir. Mecli
simizde de, üzerinde yeterince düşünülüp, tartışılıp 
en hayırlı neticeye vardığımızı ifade edemeyiz. Ni
tekim, müzakere tarzımız, usullerimiz dahi bendeni
zin bu görüşünü teyit etmektedir. 

Tecrübeler göstermiştir ki, ciddi meseleler üze
rindeki müzakerelere insan beyni ancak 4 - 5 saat 
tahammül edebilmekte, 4 saat sonra yorgunluklar 
başlamaktadır. Biz şu anda günde 1 6 - 1 7 saat me
sai yapıyoruz. Diyelim ki ilgili Hükümet temsilcisi 
bakan arkadaşımız saat 09.00'da Bakanlığına gidi
yor, oradaki işlerini görüyor, saat 15.00'te Meclise 
geliyor, ertesi günün sabahı saat 05.00'e kadar bu 
müzakereleri yürütüyor ve biz de ondan sonra sakin, 
dikkatle bu müzakereleri yürüttüğümüzü ve en iyi ne
ticeleri istihsal ettiğimiz iddia ediyoruz. Birbirimizi 
aldatmayalım. Bu solunun içinde ve dışında pek çok 
arkadaşımız şu anda uyku durumundadır. Bunu 
bilhassa tespit etmek durumundayız. 

BAŞKAN — Salon içinde pek yok. 
MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Bunu 

bu şekilde tespit ettikten sonra maddeler hakkında
ki görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz. 
MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — 11 nci 

maddenin (A) fıkrasında, «Vergi, resim ve harçların 
en az ve en çok miktarları arasında değişiklik yap
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulun
ca değişiklik yapılıncaya kadar maktu tarifelerdeki 
en az miktarlar uygulanır» deniyor. Tabii az mik
tarların uygulanmasını canı gönülden temenni ediyo
ruz. Ancak bugüne kadarki tatbikatıyla bu durumu
nu, zamcı olduğunu teyit eden, tespit etmiş olan bu 
zamcı Hükümetle en kısa zamanda en yüksek rakam
ların tatbik edileceği hususunda endişemiz vardır. Bu
nu da gene burada belirtmek durumundayız. 
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I (B) bendi ilgili olarak önemli bir hususu bilhas-
I sa belirtmek mecburiyetindeyim; «Vergi, resim, harç 
I ve belediye paylarının tarh, tahakkuk, tahsiliyle ilgili 

olarak belediyelerce yetkili kılınacak mükellef ki-
I siler, mükellef ve sorumlular nezdinde gerekli incele-
I meleri yaparlar.» 

Belediyelerden yetkili kılınacak kimseler acaba 
hangü müktesebattaki kimselerdir? Belediye var; bu 

I işlerde ehliyeti olan personele sahiptir. Belediyeler 
I var; bu müktesebatta personele maalesef sahip değil-
I dir. Dolayısıyla çeşitli belediyelerde hiç de bu işlere 
I vukuf olmayan kimselerin bu tip tespitleri yapması 
I ve maalesef bazı partizan ve hissi düşünceler tahtın-
I da mükellefe âdeta zulümlerin yapılması mümkün 
I olabilecektir. 

Bunun yanı sıra, mükelleflerimiz, esasen maliye 
I memurlarının tetkikinden artık gına getirmiş durum-
I dadır. Maliye müfettişleri, hesap uzmanlarına ilâve-
I ten şimdi bir de belediye yetkilileri gelecek mükellef -
I leri tetkik edecek; hesabım, kitabını. «Ben iyice an-
I lamadım. Getir bakalım şu senin defterlerini» diye-
I cek. Bir de mükellef bunlara hesap vermek durumun-
I da kalacak. 

Benden evvel konuşan muhterem Milliyetçi Hare-
I ket Partisi sözcüsü arkadaşım da ifade ettiler; Mali-
I ye Bakanlığı yıllık miktarı bin lirayı geçmeyen vergi, 
I resim ve harçları bir taksitte ödetmeye yetkilidir.» 

hükmü var. Büyük şehirlerimiz için belki önemli 
I olmayabilir; fakat çok küçük kasabalarda öyle esnaf 
I mükellef olabilir ki, bir seferde bin lirayı ödeme gü-
I cüne sahip değildir. Bu itibarla Milli Selâmet Par-
I tisi Grubu olarak bu bin liranın da taksite bağlanma-
I sında fayda mütalaa etmekteyiz. 
I (G) bendi, belediyelerin Türkiye Elektrik Kuru-
I muna olan borçlarının tasviyesiyle ilgili olarak geti

rilmiş olan bir hükümdür. Burada iki hususu bilhas
sa belirtmek istiyorum: Bunlardan bir tanesi muhte
rem Dalkıran'ın ifade ettiği gibi bu hüküm belediye-

I lere şimdiden açık bono veriyor; «Aman ha aman 
Türkiye Elektrik Kurumuna olan borçlarınızı öde
meyin. Alın başka tarafa harcayın. Nasıl olsa yeni 

j çıkan Belediye Gelirleri Kanunu sizin borçlarınızı 
I şu veya bu şekilde tasfiye edecektir.» Gördüğümüz 
I mahzurlardan birisi budun 
I İkincisi; şu anda Cumhuriyet Halk Partili bazı 
I büyük illerin belediyeleri esasen Türkiye Elektrik Ku-
I rumuna olan elektrik borçlarını ödemiyorlar. Bunla

rın içerisinde birkaç yüz milyona varan borçlar var. 
I Belki son rakam olarak milyarı bulmuş olan büyük 
I illerimiz de olabilir. 
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BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Kutan. 
MEHMET RECAÎ KUTAN (Devamla) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan., 
Şimdi ortadaki problem şu: Bu kanun diyor ki; 

bu yeni kanunla temin edilecek olan belediye gelir
lerinden önceden enerji kurumunun borçlan alına
cak. Diyelim ki, İstanbul Belediyesinin 500, milyon 
lira Türkiye Elektrik Kurumuna borcu var. Bu yeni 
kanunla da 200 milyon lira geliri oldu. Bunun ma
nası, bu kanunun ifadesine göre, istanbul Belediye
sinin teşekkül etmiş bu gelirinden derhal 200 milyon 
birden çekilecektir. Yani bu kanun bu borç ödenin
ceye kadar İstanbul Belediyesine herhangi bir yeni 
gelir imkânı sağlayamayacaktır. Bunun da açıklığa 
kavuşturulmasında zaruret görmekteyiz. 

Netice olarak Milli Selâmet Partisi Grubu olarak 
kanaatimiz, görüşümüz odur ki, bu kanun yeteri ka
dar üzerinde düşünülerek, incelenerek, etüt edilerek 
hazırlanmış bir kanun değildir. En faydalı neticeyi 
vermesi için üzerinde daha uzun süre çalışılmasında 
zaruret vardır. Bu sebepledir ki, 11 nci madde hak
kında Milli Selâmet Partisi Grubu olarak ret oyunu 
kullanacağız. 

Yüce Meclise saygılar arz ederim. (MSP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 

Kişisel söz olarak; Sayın Ersoy'un, Sayın Aksa-
kal'ın, Sayın Ceyhun'un ve Sayın Külâhlı'nın istem
leri şu ana kadar geldi. 

Sayın Ersoy, buradasınız, konuşacaksınız; buyuru
nuz efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Madde üzerindeki görüşmelere başlamazdan önce 
bir hususu açıklamak isterim: Demin bu maddemin 
görüşülmesinden önce sayın Plan Komisyonu Başka
nı arkadaşımız bazı maddeleri geri aldı. Evet İçtüzü
ğümüzde göre mümkündür. Sanıyorum 4 veya 5 tane 
maddeyi geri aldı, görüşeceklerdir. Komisyonu el-
b'etlte toplantıya davet edecekler, üzerinde bir görüş
me yapacaklardır. Buna bir diyeceğim yok. Fakat 
görüyorum, takip ediyorum ve öğreniiyorum, kesin 
olarak öğreniyorum ki, bir toplantı daveti bahis ko
nusu değildir. Toplantı salonuna gidilmemiştir, top
lantı, yapılmamıştır, maddeler üzerinde müzakere ya
pılmamıştır. Yanında 4 tane arkadaşı ile beraber ka
rar vermişlerdir. Bunun zapta geçmesini evvelemirde 
işitiyorum. Onun için konuşmamın başında temas et
me lüzumunu hissettim. Bu İçtüzüğe aykırı, Anaya

saya aykırı bir davranıştır arkadaşlar. (Gürültüler) 
Efendim, mektupla anlaşmak bahis konusu değil. O 
kadar anlaşma imkânları var ise o zaman komisyon 
kurmaya da lüzum yoktu. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Telsizleri var on
ların. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Değeri arkadaş
larım, 11 nci madde, «Bu kanunda yazılı vergi, resmi 
ve harçların en az ve en çok miktarları arasında de
ğişiklik: yapmaya Bakanlar Kurulu ydtlklilidÜr. Bakan
lar Kurulunca değişiklik yapılıncaya kadar maktu 
tarifelerdeki en az miktarlar uygulanır» gtihi bir hü
küm getiriyor. 

Çok değerli arkadaşlar, bilirsiniz, Anayasamızın 
61 nci maddesi vergi, resim ve harçları koymayı ve 
bunları sınırlandırmayı ancak kanunla düzenlemeyi 
emreder. Hiçbir şekil ve surette Bakanlar Kurulu ver
gi miktarını hudutsuz artırmaya, hudutsuz azaltmaya 
yetkili değildir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Kanunla. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Sayın Paşam mü

saade buyurunuz. Eğer bildiğiniz bir şeyler varsa 
lütfedersiniz. 

Değerli arkadaşjknm, bu konuda bir değil, 2 de
ğil, 10-12 tane Anayasa Mahkemesinin bozma kararı 
vardır. Buna rağmen Bakanlar Kuruluna miktarı belli 
olmayan, nispeti belli olmayan, kaç katı olacağı bel
li olmayan bir tavan yapma, tavan tespit etmek hak
kını veremezsiniz burada. Bu itibarla evvelemirde bu 
kanunun bu maddesi Anayasaya aykırıdır. Tescil edi
yorum, tescil edilmesini rica ediyorum. 

Sayın Başkan, Anayasa hükmünü bilmediğimi 
emir buyurdular, lütuf buyurdular. Sayın Başkanın 
çok bilmediklerini söylemek mümkün burada, aıma 
bırakıyorum kendileri bildiklerini söylesinler kafi bi
zim için. 

Değerli arkadaşlarım, bir başika konu da, kanunen 
kuruluşu olmayan bir bakanlığa, yani kanunla kurul
mamış bir bakanlığa bir kanunla başka bir bakanlığın 
yetki ve görevlerini vermek mümkün değildir. Yerel 
Yönetim Bakanlığı bir kararnameyle kurulmuştur; 
kuruluş kanunu yoktur. 7116 sayılı İmar ve İskân 
Bakanlığı Vazife ve Selahİyetleri Kanununun bir 
maddesindeki vazifeleri oraya devretmek veyahut da 
aynı maddede zikri geçen 5237 sayılı Kanunun 40 ve 
42 nci maddelerinde yer alan İçişleri Bakanlığı ta
birinin Yerel Yönetim Bakanlığı olarak, İçişleri Ba
kanı tabirinin de Yerel Yönetim Balkanı olarak değiş
tirilmesi de kanunen mümkün değildir. Anayasaya 
göre de mümkün değildir. 
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Muhlterem arkadaşlar, bu itibarla kurulmamış, 
kanuni kurulu kanunu bulunmayan bir bakanlığa, ku
ruluş kanunu bulunan bir bakanlığın vazifelerini bu 
kanunla vermeye imkân yo'ktıır, mümkün değildir. 
Çünlkü, kuruluş kanununun tarihini, niMnaraGim zik
retmek zarureti vardır. 

Kaldı ki, bendenizin A n \ , . ' I ,\,ı. . _ ' ıdJ ı 
eden çok sayın Komisyon TÎJL\K ıi i . ' ui ı .' • P o 
kadar güzel biliyor ki, ırr ' o V p ^ , > - >(' ı 
İmar ve îsikân Bakanlığı Vu ' î c V ->jl-\< ' K -• ,ii u 
18 nci maddesi demek -IIK , J w b 1 ' n ^ L U • 
rnliş. İmar ve İskân Bakarıl ğı Vu/ îti r\ b il *• ' \ *• 
nun yoktur arkadaşlar, i'»1 ı \ e \,ı ' ., ' ı u-
ruluş ve Vazifeleri haki n da 7İ1 o v }^ K . I I-
dır. 

Saygılar sunarım. Komisyon Başkanma da bu 
konuda bir bilgi eğer vermiş oluyorsam kenc-mn 1 bah
tiyar addederim sayın arkadaşlar. (AP sirahrından 
.«•Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Er-oy. 
Sayın Aksakal?.. Yok. 
Sayın Külâhlı, buyurun. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Benden önce konuşan sayın 
arkadaşımın da temas ettiği bir konu var. Şimdi bu
rada, 11 nci maddemin «F» fıkrasıyla İçişleri Ba
kanlığı yerine Yerel Yönetim Bakanlığı, İçişleri 
Bakanı yerine de Yerel Yönetim Bakanı diyoruz. 
Ş'imıdi bu Sayın Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının 
teklifinde yok; Komisyonun teklifinde var. 

Bir diğer ilave de yine Komisyonda yapılmış. Bu 
çok daha mühim bir konu bence, 11 nci madde
min «G» fıkrasındia Komisyon bu ilaveyi yapmış. 
«Bu kanun hükümleri uyarınca belediyelere veril
mek üzere tahsil edilen vergi ve vergi paylarından. 
beled&yelerin Türkiye Elektrik Kurulmanla olan borç
ları düşüldükten sonra kalan miktar Maliye Bakan
lığınca Belediyelere ödenir.» 

Değerli arkadaşlarım, bu 2 fıkra, hazırlanmış 
olan ve müzakere etmiş olduğumuz kanunun ne ka
dar gayri ciddi bir şekilde ele alınmış olduğunu gös
termesi bakımından enteresandır. Bilhassa «G» fık
rası, hakikaten memleketimiz için bugün en ciddi 
konulardan birisi Türkiye'nin enerji konusudur. Tür
kiye'nin kalkınmasıyla, Türkiye'nin sianayileşmesiy-
le yak inen ilgilidir ve senelerden beri devam eden 
belediyelerin TEK'e borçlarını ödememesi konusu 
vardır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gel
dikten sonra birkaç inişli artmış, mlil.yoml'aırı bul

muştur, milyarları bulmuştur. 1977 seçimlerinden 
sonra gelen Cumhuriyet Halik Partisi Hükümeti za
manında bir komsolidasyon ameliyesi olmuştur ve 
halen evvela İstanbul, Ankara, İzmir belediyeleri, 
bilahara bütün belediyeler TEK'e borçlarını öde
memektedirler ve TEK'den aldıkları elektriğin bede
lini ödememek suretiyle yatırım yapmak yollarına 
gitmişlerdir. 

Bu hususta belediyeleri belki kısmen mazur gör
mek mümkündür; çünkü başka gelir kaynakları yok
tur. Yalnız değerli arkadaşlarım, bu fıkra ile bu 
meselemin çözülmesi mümkün değildir. Bugün TEK, 
Sayın Bakan da Senatoda ifade ettiler, yatırım ya
pamayacak durunıdiadır. TEK kendisine verilen gö
revi yaıpaınıaımafctaidır; çünkü para tahsil edememek
tedir. Bugün, bilhassa 3 belediyenin, 500ı milyon 
diyorlar, 1 milyarın üzerimde 3 belediyenin borcu 
vardır ve Türkiye çapında TEK'e olan belediye borç
larını toplasak bugün bir santral kuümak mümkün
dür kanaatindeyim. Buna Hükümetin çak daha cid
di bir çözüm getirmesi lazımdır. 

Şimdi belediyelerin bir kısmı borçlarını ödüyor, 
borçlarını ödemeyen belediyeler kârlı durumdla olu
yor. Bu hususun düzeltilmesi lazımıdır. Bir de 
şunu öğrenmek istiyorum ben: Bu fıkra ille beledi
yelerin borçlarına mahsup edilecek bir tedbir geıtii-
rlyoruz, belediyelerin borçlarını, TEK'e olan borç
larını, bu fıkra ile acaba İstanbul'un borçlarını, 
İzmirlin, Ankara Belediyesinin borçlarını kaç sene
de tahsil eıîmek mümkün olacaktır? 

Onun için bu gibi palyaıtif tedbirli erle bu mese
leyi hallörmıek yanlıştır. Hükümet bu konuda daha 
ciddi tedbirler getirmislidir. Bu hususta Sayın Hü-
kümaîıim ve mümkünse Sayın Komisyonun Meclisi
mizi aydınlatması lazımıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün TEK, bırakınız 
kendisine verilen yeni yatırımları yapmak, mütiaah-
hitlere olan kesinleşmiş sıtüasyonları ödeyemez du
rumdadır. Sayın Bakan da bunu çok iyi bilirler. 
Hakikaten bu mesele önemılidir. İş başında hangi 
hükümet olursa olsun, bu, Türkiye'nin anarşiden 
sonra em mühim meselesi enerji meselesidir; çünkü 
enerji meselesini halledfâmezsek Türkiye'nin sanayi-
leşmıasıi ve kalkınması mümkün değildir. Onun için 
bunu 11 nci maddenin (G) fıkrasıyla çözmek de 
mümkün dağıüdir. Bu itibarla bu maddenin kaldı-
nîması, daha ciddi bir tedbirin getirilmesi lazımdır 
kanaaıtiindeyinı. 

ı Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Külahlı. 
Değeri arkadaşlarım, bu suretle... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ)- — Sayıl Başjkan, Sayın 
Ersoy Konuşmasının başında bizimle ilgili bazı 
hiDgiler verdi. Verdiği bilgilerin hepsi yanlıştır. Ko
misyonumuz herhangi bir toplantı yapmamıştır, 
gerek görürse buraıda da yapıalbür, kendi toplantı 
salonunda da yapabilir. 

İkinci konu : Yine Sayın Ersoy, 12 noi madde 
ile ilgii görüşme yapmadığımız halde orayla ilgili 
de fevkalade ilginç bilgiler verdi. 7116 sayılı Ka
nundan söz ediyoruz, sadece «Kuruluş» kelimesi 
matbaada düşmüş onu hatırlattığı için kendisine te
şekkür ediiyorum. 

Sayın Külahlı da, TEK'le ilgili olarak, «Tür
kiye Elektrik Kurumuna, belediyelerin olan borçla
rını ödemelerine ilişiklim 11 nci maddenin (G) fıkra
sının ihtiyaca cevap vermeyeceğini» belirtti. Ka
naatimizce, Komisyon olarak, belediyeler ilik defa 
bu madde ile yaktıkları elektriğin bedelini ödeyecek
lerdir. Bu da ihtiyaca yeterli bir fakradır kanaa
timizce efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle... 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Komisyon izahatta bulundular. Meclislin tö
relerine göre «Son söz milletvökilindir» olduğuna 
göre... 

BAŞKAN — Hemen efendim, hemen buyurun. 
Töreyi, kuralı çiğneyecek durumda değiliz; sıon söz 
milIetvflki'Enindir, doğru. Buyurunuz efendim. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisıin sayın üyeleri; Yüce Meclisi saygı 
ile selamhıyarak sözlerime başlıyorum. 

Kişisel kanaatime göre üzerinde müzakere yaptı
ğımız 11 nci madde, Anayasamızın İH 6, 117, 126 
ve 127 nci maddelerine aykırıdır. 

Şöyle ki: Tasarının 2 nci maddesinde «Belediye 
Gelirleri Kanununda bahsi geçen vergi, reislim, harç 
ve belediye paylarının tarh, tahakkuk, tahsili ile 
ilgili olarak belediyelerce yetk'ü kılınacak kişiler, 
mükellef ve sorumlular nezdinde gerekli inceleme 
yapabilirler» denmektödlir. 

Anayasanın 117 nci maddesi: «Devletin ve diğer 
ifcamu tüzelkişilerinin, genel idare esaslarına göre 

yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar elliyle 
görülür» demektedir. 

Aynı maddenin 2 nci paragrafı : «Memurların 
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları 
ve yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük 
işleri kanunla düzenlenir» hükmünü getirmiştir. 

Görüldüğü üzere, Anayasada kamunun devam
lılık arz eden hizmetlerinin kişiler tarafından yürü
tüleceğine dair bir ibare yoktur. «Kişi» ibaresi, ka
nun metninde, Anayasanın 117 noi maddesine ay
kırı olarak yer almıştır. 

Dolayısıyla, bu paragraf Anayasaya aykırıdır. 
Aynı maddenin (C) paragrafı; «Malye Bakanlığı, 

Yerel Yönetim Bakanlığının da görüşünü alarak, bu 
kanunla yeniden düzenlenen veya değişiklik yapılan 
vergii, restim ve harçlarla ilgili olarak, vergilemede 
güvenliği ve basitliği sağlamak amacı ile tarh, ta
hakkuk, ve tahsil usulleri de dahil olmak üzere 
gerekli düzenlemeleri yapmaya ve önlemleri almaya 
yetkilidir» hükmünü getirmektedir. 

Maliye Bakanlığı, Anayasanın 127 neti madde
sine göre hiçbir bakanlığa danışmaksızın bu görev
leri yapmakla yükümlüdür. Devletin Hazinesine 
sahiptir, devletin hazinesinin sarfından sorumludur. 

Binaenaleyh, bu sommliüluğuna bir ortak ara
ması Anayasamızın bahsi geçen maddesine aykırı
dır. 

(D) bendi, «Emlak vergi değerlerinin, vergi dai
relerince yeniden takdir ettiritaesiyle ilgilÜi çalışma
larda ve emlak vergisi uygulamasına ilişkin hususlar
da belediyelerle vergi daireleri gerekli işibirliiği yapar
lar» hükmünü getiriyor. İşbirliğinin sınırı nedir, 
ne değildir belli değil. 

Daha önce Yüce Meclisler tarafından kabul edil
miş olan Emlak Vergisi tasarısında bu vergimin na
sıl toplanacağı açıkça belirtilmiş. Bu kanunda açık
ça belirtilen bu hükme yeni çıkacak olan bir ka
nunla sınırları belli olmayan bir hükmün getirilmesi 
Anayasanın 61 nci maddesine aykırıdır. 

Tasarının (F) bendi «5237 sayılı Kanunun 40 ve 
42 nci madd'elerıinde yer alan «İçişleri Bakanlığı» ve 
«Iç'işierii Bakanı» deyimleri, «Yerel Yönetim Ba
kanlığı» ve «Yerel Yönetim Bakanı» olarak değiş-
tirilmiştiir» hükmünü getiriyor. Anayasamızda yerel 
yönetim yok. Anayasanın 116 nci maddesi, «Ma
halli idareler...» 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahfear) — Aynı şey, 
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EKREM CEYHUN (Devamla) — Efendini ay
nı şeyse «Mahalli idareler Bakanlığı» diyelim, ta
mam. 

«Mahallli idareler, 1, belediye veya köy kalkının 
müşterek mahallî ihtiyaçliarım karşılayan ve genel 
-karar organları halik tarafından seçilen kamu tü-
zelkişilieriildir.» 

O halde belediye, mabali idaredir. Üzerinde 
(konuştuğumuz tasarı, belediye gelirleri tasarısıdır. 
Bu tasarıyı uygulayacak olan belediye, mahalli 
idare olduğuna göre, Anayasamıza göre mahalli 
idare tabirini taşıyan bir bakanlık mevcut olmadığı 
sürece, kişisel kanıma göre, karşıt görüşte olan ar-
Ikadaışlarım lütfen kürsüye teşrif etsin belirtsinler 
görüşlerini, burada tartışma yapıyoruz... 

MUSLİHlTTlN YILMAZ METE (Adana) — 
Türıkçedir efendim, Türkçe. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — Efendim Türk-
çeyse, o zaman Anayasamızı hep beraber dieğliş-
(tirelm lütfen. Hem bu lafları değiştirelim, hem de 
Anayasada değiştirmek istediğimiz hususları değiş
tirelim; amenna. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Siz bilmezsiniz Tünkçeyi, Ekrem Bey; siz bilmez
siniz Türikçeyii, Türkçedir, Türkçe, 

EKREM CEYHUN (Devamla) — İşaret ettiğim 
bu hususlar ile bu 11 nci madde, kişisel kanaatim 
olarak arz ediyorum, Anayasaya aykırıdır, düzel-
/tiılmesii gerekir. 

Bu haliyle çıktığı takdirde sakat doğmuş bir ço
cuk olarak kalır. 

Yüce Meclise sıaygıl'ar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Değerli arkadaşlarım, önerge işlemine geçemi

yorum. Şu bakımdan: Önergelerin işlemi çok uzun 
sürecektir. Çalışma süremiz de dolmak üzeredir, 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Soru haklarımız 
bak'i değil mi eef ndkn? 

BAŞKAN — Sorular varsa alayım efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet, var efen

dim. 
BAŞKAN — O zaman bir değişik yöntem uy

gulayalım. Evet, alayım efendim, alayım. 
Soru sormak isteyen sayın arkadaşlarımın isimle

rini alayım.; 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan... 
ıBAŞKAN — Alayılm efendim. Bunu emretti

niz, bunu alıyorum Sayın Kıratlioğlü. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Size yar

dımcı olmak için Sayın Başkan. Eğer gelecek cel
sede soru halklarımız baki kalacaksa, şirndii Meclisi 
Ikapatabilirsiiniz efendim. 

ıBAŞKAN — Tabii efendim, ben de dinliyo
rum zaten sizi. 

Pazarlıkla iş yapmıyorum, Soru sormak iste
yen arkadaşlarımız lütfen 'isimlerini yazdırsınlar. 

Sayın Hun, Sayın Köylüoğlu, Sayın Sarıoğkı, 
Sayın Ersoy, Sayın Sayın, Sayın Çakmakçı, Sayın 
Külâhlı, Sayın Ilgüh, Sayın Ekinci, Sayın Gürdra-
ma, Sayın Kavurmacıoğlu, Sayın Keleci, Sayın 
Ceyhun, Sayın Haznedar, Sayın Turan, Sayın Angı, 
Sayın Evliya, Sayın Kocal, Sayın Bayraktar, Sayın 
Ali Yılmaz, Sayın Kabadayı, Sayın Erdal. 

BAŞKAN — var mı ismini almadığım sayın ar
kadaşım efendim?.. Yok. 

Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma saatimiz dlolrnıuş-

tur. Gündemde bulunan Gensoru önergeleriyle ka
nun tasarı ve teklliflerind görüşmek üzere, bugün, 
yani 10.2.1979 Cumartesi günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatiyorum., 

(Kapanma SassiB : 05.00) 
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7 • 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiktik Yapılmasına Il.şki'n Kanun 
Teklifinin 9 ncu Maddesine Verilen Oylatın' Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M'öhımıst Can 
Haisan Ceri't 
M. Kemal Rüçülktepepmar 
Muslhütıtin Yılma*; Mete 
İsmıa'il Halklkı Öztorun 
Nediim Tarhaın 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabaik 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mete Tan , 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA ' 
Erol Çevikçe 
Vehibi Meşhur 

ANKARA 
Bdkir Adııbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsimlet Çamalkçı 
Keman Durukan 
A. Hayri Elçiopu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıcı 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattm Öcal 
Altan Öymen 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 267 

Kaibul edenler : 209 
Reddedenler : 57 
Çekinserler : 1 

Geçersiz Oylar : — 
Oya kaitılmaıyanlar : 179 

Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenlses 

ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çdlatk 
A. Selami Gürgüç 
Mulharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
irfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlett'-.n Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karafbörklti 

BURDUR 
Cemal Akjtaş 

BURSA 
Nail Altlı 
Mehmet Emdkli 
Hasan Elsat Işük 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çanetıi 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömef İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Sabri Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfi Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündü Ökçün 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrerri Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
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Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metirt Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğraî Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araşit 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Veddli İlhan 
Safari Tığlı 

ADANA 
SeflâhalMin Kılıç 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Kerem Şalhiin 

AMASjYA 
Btöm Nadi AftUMay 
M'uıhamımet Keleci 

ANKARA 

MmsJfcaifa Başoğlıu 
İsrriaill Hakkı Köylüoğlu 
Hayrettim Turgut Tolker 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
ıMöhmtet Yüceleri 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KONYA 
Hüseyin Kaleli 
Farulk Sükian 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamettin Çoban 

MALATYA 
Lütfi Doğan ._ 
Turan Fırat 
Ahmet Kajraaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Erkin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafetftiin Eldi 
Metin Musaöğlu 
Ahmet Türk 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tumjcay Mataracı • 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
tlyas Kılıç 
1. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmıult Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

(Reddedenler) 

\NTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çalkimaikçı 
Gaîip Kaya 

ARTVİN 
Haisan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BİLECİK 
Cemakttin Köklü 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
A1S Elverdi 
Ha l i Kanaatli 
Cemal KülaMı 

ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

i VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
!BiM'enıt Ecevtit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

ERZURUM 

Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 

'GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 
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İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Ceyhun 
Nilüfer Gürsoy 
Turan* Kocal 
KAHRAMANMARAŞ 

Hasan Seyithanoğlu 

KASTAMONU 
Fethi Acar 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 

ADANA 
Cevdet Akçaıiı 
Hasan Alksay 
Mehmet Hafât Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Ahmet TopaîoğLu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Abdurrafhman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Özuıtiku 
Ali İhsan Uluıbahşi 

AĞRI 
Mlkâ'Jl Aydemdr 
Ahmet Hamdi Şam 

ANKARA 
Oğuzhaın Asltürk 
Seba î Ataman 
Oğuz Aygün 
Ahmet Hamdli Çelebi (t.) 
Orhan Eren 
Mustafa K/mal Erkovan 
Necati Gültelcin 
ftısajü Karaçam 
Fikrıi Pehlüvainlı 

ANTALYA 
Sadıfc; Erdem 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Behjc Tozkoparan 

KOCAELİ 
Adem Ali Sanoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
İlhan Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 

NFjVŞEetR 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Güngör Hün 

TEKİRDAĞ ' 
Nihan llgün 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

(Çekinser) 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Mıaın Aytekin 
Cihat BiÜgeıhan 
CemMettin İnkaya 
Emin Engin Tannverdi 
Hüsnü! Yılimıaz (1.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
AbMn İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Yılmaz Ergenekon 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyahoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmul) Kepottu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
İsmail özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M, Sait Reşa 

TRABZON 
Kemal Cevher 
Lütfi Göktaş 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 
Ömer Lütfü Erzurumlu-
oğlu 

ZONGULDAK 

AbduHmfuıttalip Gül 
Koksal Toptan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardîmcı (1.) 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan (t.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
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KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

. KAYSERİ 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan) Feyzioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELt 
Kenan Akman 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı . 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kubilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Hüseyin CavitErdemir 

MANİSA 
Zeki Karagözlü 
0nol Sakar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Halil Yurtseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Abdülkadir Timurağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Sami Gökmen 
Zeyyat Mandalinci 

(Açık Üy 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
Hüseyin Avni Kavurmacı-
oğlu 
Sadi Somuncuoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Haimdii Mağdert (t. Ü.) 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
I. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zelkli Çetiker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

1 

elikler) 

1 
1 
1 
1 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faırujk Derrtirtoliaı 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslin Görentaş (Bşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyülboğlu 
(Bşk< V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Cahüt Karakaş (Başkan) 
.Ahmet Gültekin Kızılışık 

Yekûn 

»>•« 
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1 .7 . 1489 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda 
Teklifinin 10 ncu Maddesin» Verilen 

Üye saytaı : 45Q 
Oy vereal-ör : 254 

Kabul edenler : 210 
Reddedenler : 44 
Çdkünserler : — 
Geçersiz oy : — 

Oya fcaıtülımaıyanlar : 192 
Açık üyelikler : 4 

Değişiklik Yapılmasına tliştkin Kanun 
Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Mehmet Can. 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHtSAR 

İsmail Akın ^ 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Meıte Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orham Allp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. îsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 

Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetıin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaf 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Bahatüin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbri Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Okçun 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
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Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

K AHRAM ANM AR AŞ 
Hüseyin, Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 

AĞRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Mustafa Başoğlu 
Mustafa Kılıç 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüiseıylin Kaleli 
Faruk Sülkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamettin Çoban 

MALATYA 
Lüftf i Doğan 
Turan Fırat 
AJ:i Kırca 
Mustafa Şeotürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zdki Karagözlü 
Eridin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Metin Musaoğlu 

MUĞLA 
Samıi Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tunjcay Maitaracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
Ilyas Kılıç 
Muzaffer Önder 

SİÎRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Azimet Köylüoğlu 

(Reddedenler) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BURSA 
Alıi Elverdi 
Halil Karaath 
Cemal Külahlı 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 

HATAY, 
Ali Yılmaz 

Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 

Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Su içmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 

URFA 
Ahmet Melrk 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet^Saliih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Nilüfer Gürsoy 
Turan Kocal 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şarefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
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KOCAELİ 

Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 

tbjsaıu Kabadayı 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Abjmıet Haindi ÇeJJdbi (t.) 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 

KÜTAHYA 
İlham Ersoy 
Al İrfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 

Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü; Yılmaz (İ.) 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

SAKARYA 
Güngör Hun 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu (B.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Nevzait Kösoğlu 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
AH Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

IÎÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 

TEKİRDAĞ 
Nihan Ilgün 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 
Koksal Toptan 

Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Recep özel 
Osman Özer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı (İ.) 

IZMlR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan (I.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Yusuf Özbaş 

KARS 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
ismail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
ı«B&, V.) 
Mehmet Doğan 
Tur'halnı Feyzioğlu „ 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Yılmaz Ergenekon 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
İtfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Afbdüllaltif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

(Oya Katılmayanlar) 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kufbiay îmer 
Necati Kaflayeıoğlu 
Aydım Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir A b t a ı 
Hifeeyta Cavıitt Erdelmir 

'MALATYA 
Ahmet Karaıaslan (B.) 

MANİSA 
ÖaxA Şalkar 
Faik TiMta 
Yahya Uslu 
Halil Yuntseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Şerafelttin Elçi (B.) 

VI. Meclisi B : 47 

Abdüikadir Timprağaoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldadh 
Zeyyaıt Mandaliiîici 

MUŞ 
Kasım Bmre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
Sadi Sontuncooğlu 

ORDU 
Memduh Eikşi (Bşk. V.) 
Eıtuğrul Günay 
Hamıdi Ma|d©n (İ. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 

(Açık Üy 

Aydın 
Ekünme 
Mantösa 
Muğk 

. 9 . 2 . 1979 0 : 3 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
t. Etem Ezgü 
1. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker (t. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
En/ver Atova (B.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 

elikler) 

1 
1 
1 
i 

Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
M. Salbri Kılıç 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

1 VAN 
Muslih Görenitaş (Bş!k. V) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyülboğlu (Bşk. V) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Burhan Karaçelik 
Cahiıt Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 

Yekûn 

İ>»<1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCt BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1979 Cuma 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — içtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka

daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından Önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/32) 

2. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 
arkadaşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri za
manında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ül
kede can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıy
la Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/33) 

3. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncü, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/34) 

4. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/31) 

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

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

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

8. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; partizan tutum ve davranışları ile devlet 
otoritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket 
ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler 
hakkında Anayasanın 89 nçu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/42) 

9. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğluve9 
arkadaşının; TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine göz 
yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddiasıyla. 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iljşkin; 
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önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (11/43) 

10. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
16 arkadaşının; Millî Eğitimimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla 
Mili Eğitim Balkanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (11/44) 

11. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; nükleer enerji santrallannın kurulmasını 
engelledikleri iddJaısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal ile Turizm ve Tanıtma Baka
nı Alev Coşkun haklarında Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/45) 

12. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; Türkiye Elektrik Kurumunla yaptığı parti
zan atamalarla enerji üretiminin azalmasına neden 
olduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 
Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/46) 

13. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 
yasalara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10*7 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/47) 

14. — İzmir Milletvekili ErolH. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşla
rını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Pla
nına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

15. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Deniz 
Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 

açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme. (11/36) 

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

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

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar

kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır^ 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 



5. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin soruruarını saptamak amacıyla Anayasamn 88 
nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi.(10/34) 

9. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl 
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri iş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi. (10/36) 

11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 ncı, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının. ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

15. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 ncı. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
mn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 ncı, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tarış ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtü 
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec 
üs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 



21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; içişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
.güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rıma tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
dasının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1. 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasalın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 
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29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

• 6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar

şik olaylara Üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına üişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nün, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somımcuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nün, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirtik eski Genel Müdürü hakkındaki Damştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. '6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları-

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so 
i rüya çevrilmiştir. 



na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'mn, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türküye Elektromekanlik Sanayi Anonıim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü som önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi^ (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başlba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri işletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi, (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Damşmamna ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'm, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi. (6/79) 
37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba

demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ah Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 

(*; İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so-
1 rüya çevrilmiştir. 



görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so 
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarş-,k olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun. 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyası 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna> seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. '6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili.!. Hilmi Uura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



Ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm. em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — istanbul Milletvekili Turan Kocal'in, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 , 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac İle 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy işleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
hun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 , 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi, (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'tn, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

107. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme

diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

10ı8. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

109. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alman bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

112. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'm, Cidde 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir 



121. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi. 
(6/211) (*) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi., 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın istanbul - An
kara uçak yolculuğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/213) (*) 

129. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

130. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/149) 

134. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakamn
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

135. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

136. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

137. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

138. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

139. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

140. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınma ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

142. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

143. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

144. — İstanbul Mületvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

145. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

. 146. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/182) 

147. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kamndan sözlü soru önergesi. (6/188) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 
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148. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Bhmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

149. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

150. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

151. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

152. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

154. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
. Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü

rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

155. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

157. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

158. '— Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

159. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alman önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1.— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 

arkadaşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 

kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, aynı kanuna ek kanun teklifi ve Plan Komisyo
nu raporu. (2/686, 2/215) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma 
tarihi : 6.2.1979) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 saydı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail* Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Hâkim, Savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Damştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Damştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

3. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

X 4. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanonunun Bazı Maddelerinin Değişttirilme-
siine Bazı Maddeler Eklenmeslinıe ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semıiıh Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
ndi Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarife 22.12.1978) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 .6.1978) 

6. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

7. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 ndi maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komisyonu 



raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 

X 8. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

9. — İsparta ili Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38?de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay) 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş bakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

10. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emıne'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de h <yıtlı Hacıbekir 
oğlu Emıne'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

12. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

13. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

14. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeıine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

15. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. S e n t e z S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VJ7Ü) 

16. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
nimoğlu'nun, 1136 sayılı Avukathk Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

17. — K)86 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
oununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu, 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

18. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşımn, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
*e 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 s 2 . 1978) 

19. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M.' Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

20. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28.2,1978) 

21. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 2.1978) 
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li. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S, Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

23. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

24. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

25. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele smııın-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

26. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve 
ündeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

27. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

28. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 s 6 . 1973 tarih ve 159 saydı Haftalık Karar Cet

velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C, Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

29. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihî : 
25 . 4 . 1978) 

30. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.1978) 

31'. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

32. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

33. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

34. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (E/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 



— 13 — 

35. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 saydı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S, 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

36. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532} (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

37. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine biı 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

38. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru, (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 , 6 , 1978) 

39. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 

• raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

41. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

42. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'in, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14. 6 .1978) 

43. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6.1978) 

44. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamıbahçeei'niın özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/1-28) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

. 45. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının,. 20 - 21 Mayıs 1.963 olayları, dolayı

sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15.6.1978) 

46. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hayanda kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 ? 1978) 

47. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Saibri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu rapora. (2/227) {S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6.1978) 

48. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 .6 . 1978) 

49. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu rapora. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

50. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

51'. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu rapora. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

52, — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20... 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S, Sar 
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27,6,1978) 
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raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

61. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
ili, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nm T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 62. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

53. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6.1978) 

54. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayıb 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve içişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6 .1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, içişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

58. — C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 nci maddesii'min tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

59. — izmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 . 1978) 

X 60. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve içişleri ve Plan Komisyonları 

X 63. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

64. — imar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

65. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı tş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

66. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı iş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10 .1 .1979) 

67. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/241) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 2 . 1979) 

68. -*- Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulmasına ilişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 'ile C. Se-
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natosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu : 2/138) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

69. — Türkiye'de tüketilen sivil akaryakıt ve do
ğal gazların boru hatları ile taşınması, depolanması 
ve dağıtılmasına ait teslislerin ihale esasına dair ka
nun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma 
tarihi : 5.2.1979) 

70. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 sa
yılı İspirto ve ispirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca Gün
deme alınmıştır.) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

X 71. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 
Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 72. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mül
kiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Milli Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 73. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne ilişkili 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair yasa tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 74. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indirimin 
yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin ön
lenmesine ilişkin kanun teklifi ile Konya Milletvekili 
Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-
lu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/525, 2/543, 
2/585, 2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 2 . 1979) 




