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m.-—YOKLAMA 

Sayfa 
127:128 
128:129 

130 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 130,139 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 130 
1. — 28 Mayıs 1985 tarihli 104 üncü Bir

leşimde vuku bulan olaylarla ilgili olarak 
MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, ANAP 
Grup Başkanvekiü Pertev Aşçıoğlu ve HP 
Genel Başkanı Necdet Calp'ın gündem dışı 
kanıuşımaıliaırı 130:137 

B) Çeşitli İşler 139 
1. — Nairobi'de yapılacak «Birleşmiş Mil

letler Kadınlar On Yılı Çalışmalarını Gözden 
Geçirme ve Değerlendirme Dünya Konferan
s ına katılacak heyete, Ankara Milletvekili 
Göksel Kalayeıoğlu ile İstanbul Milletvekili 
İmren Aykut'un da dahil edilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (5/50) 139 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 138 
1. — Çanakkale Milletvekili Onur al Şe

ref Bozkurt'a verilen üç birleşim Meclisten 
geçici çıkarma cezasının kaldırılması 138 

Sayfa 
VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞ

MELER 138 
1. — Başkanlığın ve tutanakların taraf

sızlığı hakkında 138:139 
VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 140,172 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 140 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşki
latına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/357) 140 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Türkiye Kömür işletmelerinin kö
mür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3.58) 140 

3. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/308) 140 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 140 

5. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
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Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/312) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/317) 

8. — içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
tasfiye halindeki bazı bankaların eski yönetim 
kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/325) 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
Türkiye'de F -16 uçaklarının yapılması proje
sine ortak olan bir firmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/328) 

10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/336) 

12. .— Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, cezaevlerinde bulunan fikir suçlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) 

13. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Atatürk Barajı göl alanında kala
cak olan Samsat İlçesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/344) 

14. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı ilçesinde ku
rulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin 
Enerji ve Tabiî.Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/345) 

15. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Türkiye Sakatlan Koruma 
Millî Koordinasyon .Kuruluna ait paranın 
amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/353) 

16. — Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref 
Bozkurt'un, millî gelir dağılımını gösteren ista
tistik! verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/354) 

Sayfa 

140 

140 

140 

140 

141 

141 

141 

141 

141 

141 

141 

141 

Sayfa 
il7. — Kamramanmaraş Milletvekilli Meh

met Turan Bayezit'in, muhtarların- birikmiş 
ödeneklerine ilişkin Maliye ve Gümrük ve iç-; 
işleri bakanlarından sözlü soru önergesi (6/355) 141: 

142 

142 

18. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç' 
lin, Kütahya ili eski Gediz İlçesinin belediye 
h'izmetleniniden faydalanalbilmesine ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

',19. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya ili Cihanbeyli ilçesi entegre süit mamul-. 
leri ve soğuk hava deposuna ilişkin Tarım Or-. 
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner-. 
gesi (6/361) 

20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya ilindeki telefon santral sistemine iliş-. 
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü re
zervlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya ili Beyşehir ilçesindeki spor tesislerine 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka-* 
nından sözlü soru önergesi (6/365) 

23. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, işkence yaptıkları iddiası ile yargılanan res-
mî görevlilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/367) 

B) Yazdı Sorular ve Cevapları 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-» 

'oğlu'nun, Kara Ulaştırma Daire Başkan-* 
lığında görevli bazı personele ilişkin-sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı ce
vabı (7/530) 172:173 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-* 
oğlu'nun, Mersin PTT eğitim tesislerine iliş-
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata
soy'un yazılı cevabı (7/531) 173:174 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Sivrihisar PTT binasının klima sis
temine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 'Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/532) 174:175 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Ankara Telefon Başmüdürlüğü bina
sının restorasyon ihalesine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Balkanı Veysel Atasoy'un yazılı ce
vabı (7/533) 175:176 

142 

142 

142 

142 

142 
172 
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Sayfa 
VII. — KANUN TASARI VE TEKLÎF-

LERÎYE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 142 

1. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Ko
misyonları Raporları (1/662) (S. Sayısı : 319) 142 

2. — 2977 sayılı İdarî Usul ve İşlemleriin 
Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanu
nunun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/695) (S. Sayısı : 325) 142:144,153,177:180 

3. — Antalya Milletvekilli Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesline Da
ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı: 82 ve 82'ye 1 inci ek) 145 

4. — 8.6.1959 Gün ve 7338 sayılı Veraset 
ve İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Ya-< 
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komli'syonu Raporu (1/684) (S. Sayısı s 
318) 145:153,163 

5. — 29.7.1970 Gün ve 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko-
misyonu Raporu (1/693) (S. Sayısı : 322) 153:158,181: 

184 
6. — 61'83 sayılı Amme Alacaklarının Tah-< 

sil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Madde-ı 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki 
oturum yaptı. 

Birinci Oturum 
Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 

A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, 

İtalya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına da 
Maliye ve Gümrük Balkanı Ahmet Kurtcdbe Alpte-
moçin'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Sayfa 
sinin Birindi Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/686) (S. Sayısı : 323) 158:163 

7. — 4,1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko-
m'isyonu Raporu '(1/696) (S. Sayısı : 324) 163:164 

8. — 4.7.1972 Tarihli ve 1602 sayılı Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci 
Maddecinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 326) 164 

9. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununun 5 inci Madesinin Değişjtii-
rilnıesi Kakında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayı
sı : 327) 165:167 

10. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal 
ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden 
Çıkarılması, Diğer Devletler Adına Yurt Dışı 
ve Yurt İçi Alımları Yapılması ve Eğitim Gö-
reobk Yabancı Askerî Personel Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 
328) 167:171,185:188 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/366) sayılı 
sözlü sorusunu/geri aldığına dair önergesi okundu; 
sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

TBMM'nin çalışmalarına, 29 Mayıs 1985 Çarşam
ba günü (1 gün) ara verilmesine dair ANAP Grubu 
Baışkaavekilinin önerisi kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın sıkıyönetimce 
işlerine son verilen kamu personeline ilişkin (6/326) 
sözlü sorusuna Devlet Bakanı Kâzım Oksay, 

'Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Anavatan 
Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memurlarının 
parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına ilişkin 
(6/350) sözlü sorusuna da Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 127 — 
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Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Erzurum Milletvekili Hikrîi Nallbantoğlu'nun 
(6/357), (6/358), (6/359), 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328) 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/3131), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/3412), 
IKonya Milletvekili Salim Erel'in (6/336), (6/361), 

(6/3163), (6/364), {6/365), 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özlbek'in 

(6/344), (6/345) 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un 

(6/354) ve 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/356), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün 

(6/308), (6/309), (6/3H2), (6/317) ve 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/353), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/3'25) sözlü 

soru önergesi, soru sahibi görevli olduğundan; 
Kahramanmaraş Milletvekili M, Turan Bayezit' 

in (6/355) ve 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/367), 
Sözlü soru önergeleri de mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen: Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğiu'nun, Türk Ceza Kanununun 

Teklifler 
1. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın; 6245 sayılı 

Harcırah Kanununun 2851 sayılı Kanunla Değişik 33 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/252) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.5.1985) 

2. — Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'nun; 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Kanunu Teklifi 
(2/253) (Plan ve Bütçe; Millî Eğitim komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1985) 

3. — Ankara Milletvekili Osman Işık ve 2 Arka
daşının; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
7.1.1959 Tarih ve 7184 sayılı Kanunla Eklenen Ek 
Maddenin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 

175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102), (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, görüş
meleri ertelendi. 

Mâden Kanunu Tasarısı (1/662) (S. Sayısı : 519) 
üzerindeki görüşmelere devam edilerek 13 üncü mad
desi kalbul edildi. 

Kâtip Üye Cüneyt Canıver'in Divandan çekilmesi 
üzerine birleşime, 16.55'te 15 dakika ara verildi. 

IBaşkan 
Başıkanvekili 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adana Giresun 

Cüneyt Canver Yavuz Köymen 

İkinci Oturum 
Maden Kanunu Tasarısı (1/662) (S. Sayısı : 319) 

üzerindeki görüşmelere devam edilerek 46 ncı mad
desine kadar (46 ncı madde dalbJİl) kalbul edildi; 47 
nci madde metinden çıkarıldı. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'a üç 
birleşim Meclisten geçici çıkarma cezası verildi. 

30 Maıyıs 1985 Perşembe günü saat 15.00'te topla-
ınılimalk üzere birleşime saart 19.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanıvekili 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Kırklareli 

Yavuz Köymen Cemal Özbilen 

Kanun Teklifi (2/254) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.5.1985) 

4. — Ankara Milletvekili Osman Işık ve 2 Arka
daşının; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
41 inci Maddesinin (b) Bendinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/255) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.5.1985) 

5. .— Ankara Milletvekili Osman Işık ve 2 Arka
daşının; 5434' sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/256) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tafihi : 23.5.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

30 . 5 . 1985 Perşembe 
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Tezkere 
1. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/802) (Anayasa ve Ada
let komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1985) * 

Raporlar 
1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu kanuna iki Ek ve Üç Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/530) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 
(GÜNDEME) 

2. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair 7.5.1985 tarih ve 3198 sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca, Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/699, 3/794) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 

30.5.1985) (GÜNDEME) 
3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 

Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Aynı Kanuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 ün
cü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Ka
nununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
7.5.1985 Tarih ve 3t97 sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/698, 3/793) (S. Sayısı: 
334) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) (GÜNDEME) 

4. — 11.2.1959 Tarih ve 7201 sayüı Tebligat Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı: 
316) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) (GÜNDEME) 

5. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı : 317) 
(Dağıtma tarihi : 30.5.1985) (GÜNDEME) 

6. — istanbul Milletvekili Ercüment Konukman' 
in, Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri 
Odaları Birliği Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 

30 . 5 . 1985 0 : 1 

İşler Komisyonu Raporu (2/45) (S. Sayısı : 309) (Da
ğıtma tarihi : 30.5.1985) (GÜNDEME) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 
7 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarih ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 sayüı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 24 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dâir Kanun Teklifi ve İçişleri ve 
Anayalsa komisyonları raporları (2/199) (S. Sayısı : 
320) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) (GÜNDEME) 

'8. — Edlirne Milletvekili Türkân Turgut Arı'kan ve 
3 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
PartÜler Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/205) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma ta-
ıtihi : 30.5.1985) (GÜNDEME) 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) (S. 
Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) (GÜNDE
ME) 

Sözlü Soru Önergesi 
il. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 

m, Türkiye'de belediyelere yapılan taşıt teslim ve sa
tışlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Barbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/377) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.5,1985) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun, 

bazı 11 ve İlçe karakollarında vatandaşlara usulsüz 
davranıfldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/567) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.5.1985) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m belediyelere taşıt satan yerli imalatçılara ilişkin 
Devlet Balkanı ve Barbakan Yardımcısından yazdı so
ru önergesi (7/568) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1985) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, yaban
cı ülke cezaevlerindeki Türk mahkûmlara ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/569) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28.5.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Ba$kanvekili Lcdüı Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Cemal üzbilen (Kırklareli), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105 inci Birleşimini açıyorum. 

IH, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama- ya
pılacaktır. 

(Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Rozkurt'a ka
dar yoklama yapıldı.) 

(BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — 28 Mayıs 1985 tarihli 104 üncü Birleşimde 
vuku bulan olaylarla ilgili olarak MDP Genel Baş
kanı Turgut Sunalp, ANAP Grup Başkanvekili Per
tev Asçıoğlu ve HP Genel Başkanı Necdet Ccdp'm 
gündem dışı konuşmaları 

BAŞKAN — Gündem dışı, iki parti lideriyle bir 
parti grup yönetim kurulu üyesinin söz isteği var
dır; sırasıyla ve bize geliş durumuna göre söz veri
yorum. * 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sayın 
Turgut Sunalp, buyurun. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA TURGUT SUNALP (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 28 Ma
yıs 1985 Salı günü cereyan eden olaylar dolayısıyla 
ve üzüntü duyarak söz almış bulunuyorum. 

Maksadım, bu olayları değerlendirirken, demokra-
tik parlamenıteır rejimin sağlıklı biçimde işletilmesi
ne yardımcı olmaktır. Bu vesileyle yüce Meclisin de
ğerli üyelerini saygıyla selamlarım. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, yüce Meclisin salı günü yap
tığı oturumda, tekrarını asla temenni etmediğimiz va
him olaylar cereyan etmiştir. Oturumu yöneten sayın 
başkan, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu üyeleri 
tarafından verilen bir değişiklik önergesinin kabulü 
üzerine, kendisinden hiç beklemediğimiz bir hareket 
tarzı içine girerek, önergenin tekrar oylatılması yo
luna gitmiş, böylece tarafsızlığını Mal etmiştir, 

Grubumuz, İçtüzük hükümleriyle bağdaşmayan 
ve aynı zamanda Meclis iradesine ters düşen bu dav
ranışı protesto etmek maksadıyla oturumu terk etmek 
zorunda kalmıştır. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak bu tutumu kı
nıyor ve oturumu yöneten başkanın, mensup olduğu 
iktidar partisinin temayüllerini hâkim kılmak maksa
dıyla değil, Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesin
de objektif ve tarafsız bir şekilde oturumu yönetme
sini asıl temel ilke sayıyoruz. (MDP sıralarından al
kışlar) Bunun aksine her tutumun yüce Meclise ve 
onun iradesine gölge düşüreceği inancındayız. 

Bir süreden beri oturumu yöneten iktidar parti
sine mensup başkanların İçtüzük hükümlerinin uy
gulanmasında ve özellikle oylama sonuçlarının alın
masında tarafsızlık kurallarına uymadıklarını ve hat
ta Meclis zabıtlarının dahi Mecliste cereyan eden 
olayları tarafsız bir şekilde aksettirmediğini üzülerek 
müşahede etmekteyiz. (MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 6 Kasım seçimleri sonu
cunda millî irade tecelli etmiş, meşru bir hükümet 
kurulmuş ve böylece demokratik parlamenter düzene 
yeniden geçilmiştir. İktidar ve muhalefet partileri mil
letten aldıkları vekâlete istinaden kendi programları 
istikametinde faaliyet göstermektedirler. Bu, yeni de
mokratik parlamenter düzende, iktidar ve muhalefet 
partileri arasındaki diyaloga önem verilmesine ve so
runların çözümüne bağnaz bir tutumla değil, akılcı 
ve yapıcı bir şekilde yaklaşılması ile mümkündür. 

Bu sebepledir ki, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
olarak, her türlü art niyetten uzak, millet ve memle-
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ket menfaatini her şeyin üstünde tutan yapıcı bir 
muhalefet stratejisini sürdürmeye özellikle itina gös
termiş bulunuyoruz. Esefle ifade etmek isterim ki, 
bu tutum ve davranışımız makesini asla bulamamış 
ve muhalefetimizi sürekli ve ağır yöntemlere başvu
rarak sürdürmek zorunda kalmışızdır. 

Yine ifade etmek isterim ki, maalesef iyiniyetle-
rimiz iktidar partisinin bazı yöneticileri tarafından 
iyi değerlendirilmemiş, son oturumda olduğu gibi bir 
kompleks tezahürü olarak görülmüş ve bir tertip ola
rak nitelendirilmiştir. Kompleks, ruhsal bozukluğun 
bir olgusudur. Bunun bu çatı altında kullanılması bü
yük bir talihsizlik olmuştur. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

Tertip ise evvelden bilinen bir olay için hazırla
nır. O oturumda o olayın çıkacağını oturum başkanı 
dahi bilemezdi. Bu sebeple muhalefetin davranışı bir 
tertip değil, bir tepkiair. Kaldı ki tertibi bu camia 
için düşünmek çok yakışıksızdır. Böylece bu girişim
lerin muhtevası dikkate alınmadan saikleri yanlış teş
his ederek hüküm vermek, parlamentoda diyalog 
ortamının kurulmasına ciddî bir engeldir. Hele otu
rumu yöneten Meclis Başkanının böyle bir ortamda 
tarafsızlık ilkelerine tam anlamıyla uymaması diyalo
gun kurulmasını ve geliştirilmesini daha da zorlaştır
maktadır. 

öyle tahmin ediyorum ve inanmak istiyorum ki, 
bu olay bizzat iktidar partisi milletvekillerinin büyük 
çoğunluğu tarafından da tasvip görmemiştir. 

gazda bocalamaktadır. Hayat pahalılığı tahammülü 
güç, hatta imkânsız boyutlara ulaşmıştır. İşsiz sayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. Bazı sınırlarımızda hepimizi 
tedirgin eden ve milletimizin bütünlüğüne yönelmiş 
müessif olaylar cereyan etmektedir. Bütün bu sorun
lara eğilmek ve devlet yönetiminde istikrar ve huzu
ru sağlamak yerine parlamentoyu cepheleşmeye itme
nin ülkemize ve yüce milletimize hiçbir yarar sağla
mayacağı açıktır. (MDP sıralarından alkışlar) Türki
ye'nin içinde bulunduğu bugünkü siyasî ortamda 
yüce Meclisin iktidar ve muhalefet partileri ile bir
likte asgarî müştereklerde, aynı görüş ve tutum için
de olması zarureti vardır. 

Değerli milletvekilleri, bu düşünceler içinde yüce 
parlamentonun saygınlığına gölge düşürmemek için, 
oturumu yöneten başkanın kendisini iktidara hizmet
le mükellef görmeyerek İçtüzük hükümlerini objektif 
bir biçimde uygulamasını asgarî şart olarak görüyo
ruz. (MDP sıralarından alkışlar) Bilinmelidir ki, 28 
Mayıs Salı günkü oturumda cereyan eden olayların 
tekerrürü halinde muhalefet ve iktidar arasındaki 
ilişki ciddî şekilde gerginleşme istidadını gösterecek, 
bundan ülkemiz ve demokratik parlamenter rejim 
ciddî şekilde zarar görecektir. Bu hususta Başkanlık 
Divanını uyarmayı ve tarafsızlığa davet etmeyi, aksi 
tutum ve davranışların vebalinin, tarafsızlığı ihlal 
edenlere ait olacağı gibi, muhalefeti de bazı tedbir
ler almaya zorlayacağını hatırlatmayı tarihî bir görev 
sayıyoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılarımı taze
liyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Genel Başkan Sa
yın Sunalp. 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Pertev 
Aşçıoğlu, buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA PERTEV AŞÇIOĞLU 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; Meclisimizde bir haftadır Maden Ka
nunu Tasarısının müzakereleri yapılmaktadır. Bugün 
4 üncü birleşim olarak aynı kanunun müzakereleri
ne devam edeceğiz. Ancak esefle şunu müşahede et
mekteyiz ki, muhalefet, bu kanunun müzakeresine 
başladığımız andan itibaren, Meclisimizde alışık ol
madığımız ve hele hiç arzu etmediğimiz sinirli, hır
çın, her haliyle engelleyici (HP sıralarından «Asla, 
asla» sesleri, gürültüler) sanki bu kanunun çıkmasını 
en azından geciktirme gayesine matuf... (HP sırala
rından «Asla, asla» sesleri, sıra kapaklarına vurma
lar, gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, hepimizin üzerinde hassa
siyetle durması gereken husus, Meclis içi müzakere 
ahenginin bozulmaması ve Meclisin sonu gelmeyen 
anlamsız sürtüşme ve çekişmelere sahne olmamasıdır. 
Bu hususta bütün partilerin, özellikle iktidar partisi
nin çok duyarlı olması gerekir. 

Türk siyasî tarihinde, Meclis iradesinin hür ve 
serbest bir biçimde tecelli etmesine imkân vermeyen 
teşebbüsler olmuştur. Ancak, bunlar, Türk siyaset 
hayatında buhranlara ve çıkmazlara yol açmış, de
mokratik parlamenter düzeni işlemez hale getirmiştir. 
Bu tür olaylar faillerine de siyasî yarar sağlamamış
tır. Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu 
üyeleri olarak siyasî tarihimizin yakın geçmişinden 
ders alınması gerektiğine iyice kaniyiz ve 1983 parla
mento üyelerinin aynı görüş ve düşünce etrafında 
toplanacakları ümidini de muhafaza etmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bizlerin başlıca görevi, va
tandaşın içinde bulunduğu sıkıntılara eğilmek ve on
lara çözüm yolu bulmaktır. Ekonomimiz dar bir bo-
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen dinleyelim 
efendim. 

-- PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — ...Telaş içe
risinde ağır tahrikler, davranış ve hareketlerle dolu 
bir tutum sergilemektedir. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Devlet hakkını koru
mak saygısızlık mıdır? 

SALİM EREL (Konya) — Suçluların telaşı için
desiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu cümle

den olmak üzere, 28.5.1985 tarihli celsede, bir bar
dak suda fırtına yaratmak kabilinden (HP sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) veya tasar
lanan bir tertibin tatbik sahasına konması izlenimini 
verebilecek şekilde gürültülü bir hareketle Meclis Ge
nel Kurulunu terk etmişlerdir. (HP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sözünü geri al, 
«tertipçi» sizsiniz. İftira ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, lütfen efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi sayın 

milletvekilleri, yaratılan bu kadar hadisenin altında 
ne var? (HP sıralarından, «ikaz etsenize Sayın Baş
kan» sesleri) 

BAŞKAN — ikaz ettim efendim. 
Sayın Aşçıoğlu, lütfen tahrikkâr konuşmayınız 

efendim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Za

bıtlardan tespit edelim efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — O günkü cel

seyi hep birlikte yaşadık, gördük ve müşahede et
tik. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Bu
gün de yaşıyoruz sayenizde. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Beyefendi
ler, 28.5.1985 gününün bütün zabıtları elimde. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Noksan o zabıtlar, 
noksan. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — İki gündür 
bu zabıtları en az 2 kere okudum. Benim gördüğüm 
manzara şudur, Meclis içinde ve kürsü önünde âdeta 
isteri nöbetleri geçiren, anlaşılmaz bir telaş içinde... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — İsteri 
nöbetlerini siz geçirirsiniz ancak. (HP sıralarından 
gürültüler, ayağa kalkmalar, kürsü önüne yürüme
ler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — ...Asabî, hır
çın... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, gene aynı 

yere dönmeyelim. Lütfen. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — (Kürsü önü

ne gelerek) Kime söylüyorsun sen bu lafı? «isteri 
nöbetleri geçiriyorsunuz» demek ne demektir? Geri 
al sözünü, utanmak yok mu sende? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — An
cak sen geçirirsin (isteri nöbetini. Utanmaz. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Halkın kürsüsünden 
utan. 

M. TURAN BAYEZrr (Kahramanmaraş) — 
Ayıp, ayıp; senin gibi bir adama yakışmıyor. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Bu kür
sü halkın kürsüsüdür, buradan böyle konuşamazsın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Utanmaz, ayıp 
nedir bilmez misin sen? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sanki pat
lamak için sebep ve bahane arayışı içinde... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Istartbul) — Geri alsın sö
zünü, geri alsın. (HP sıralarından ayağa kalkmalar, 
kürsü önünde toplanmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Tavzih ettiririz efendim.' 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) - ...Bir mu
halefet gördüm. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Ged alsın 
sözünü. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Al 
ısıözünü geriye, utanmıyor mosun sen? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Tutamakları getirtilip tetkik edeceğim efendim, lüt

fen. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sözünü ged aldı

rın. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu tansi

yon karşısında... 
BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlü, lütfen efendim. Sa

yın Aşçıoğlu, lütfen efendim., 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Istontoul) — Yazıklar ol
sun sana, yazıklar olsun. (Gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ya
zıklar olsuın, utanmaz. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Halkın kürsüsüe-
ıdem böyle Ikonuşamıazsın, utanmıyor musun? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Beyler, (bey
ler; söyledüğimıi ispat ûmlkânı veriyorsunuz. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — ispat im-

ikânı veriyorsunuz. İşte bu (tutumunuzun İfadesidir. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kaharamaınmaraş) — 
«İsteri nöbeti» sözünü ged alsın. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Terbiye
siz adıam, isteri nöbeti geçiren sanslin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — İşte bu tu-
itumiMiuzun ifadesidir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğhı..:. 
Saym İdare amirleri. Lütfen efendim... 
Sayın nıliMvdkilleri, lütfen. (Gürültüler) 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sözünü geni al. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Tutanakları ge
tirteceğim, gerekiyorsa sözünü geri aldıracağını efen
dim, lütfen. 

Say m Aşçıoğlu, Sayın Aşçıoğlu... (Gürültüler) 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Beyler, bu 

tutuma, şu harekete başka ine sıfat verebilirsiniz? 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, lütfen efendim; 
lütfen Hahrikkâr konuşmayın; ne söylediinizse tavzih 
edin efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU {Devamla) — Sayın üye
ler, ben burada hiç kimseyi ve grubu ne suçlamak 
ve ne de müdafaa etmek liçin bulunmuyorum; fakat 
çok rica ederim insafı elden bırakmayalım. (HP sı
ralarından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Satılmış adam, hâlâ 
konuşuyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sözünü geri alsın efendim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Bize 
hakarettir bu. 

BAŞKAN — Tutanağı getirtip gefi aldıracağını 
efendim. 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Evvela sözünü 
geri alsın., 

BAŞKAN — Sayın nTlMetvekıileri, fflütfen efen
dim... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — İçtüzük hüküm
lerine göre sözünü geri alısın, İçtüzük hükümlerini 
uygulayın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Uygulayacağım efendim, lütfen mü
saade buyurun, bu kadar gürültüde benli de duymu
yorsunuz, siz de meramınızı anlatamıyorsunuz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (fetartbul) — Grup 
başkanvekii bu adam... Bir grup toaşkanveklilıinıin ko
nuşma adabı vardır. 

BAŞKAN — Tutanağı getirteceğlim şimdi, tali
mat verdim efendim, tuıtamıak 'gelsin göreyim, ne 
olduğunu bilemiyorum. Gürültüden söylenen sözleri 
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işitmek, anlamak mümkün olmuyor, efendim. (HP 
sıralarından gürültüler) 

Lütfen efendim.., 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK ((İstanbul) — ela-

teni nöbeti geçtiriyorsunuz» dedi. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, tuta

nağı getirtiyorum, eğer varsa bir şey sözünü geri 
aldıracağım. Maalesef gürültüden duymak mümkün 
değil, lütfen, rica ediyorum oturun efendim. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Maden
leri holdinglere satmak içlin siz getirdiniz...! 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sözünü geri al
sın. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen efendim buyu
runuz. (Gürültüler) 

GÜNSELt ÖZKAYA (İstanbul) — özür dile
sin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri'.... 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu lütfen efendini, söz
lerimizi 'dikkatli kullanın, (kelimeleri dikkatli seçin 
efendim. (Gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — «İs
teri nöbeti» dedi, geri alsın. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Konuş
manı grubun da tasvip etmiyor. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sözünü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Sayın müietveldieri, Divan üyele
rinim hiçbiri işitmemiş efendim, tutanağı getirtiyo
rum, isteğinizi verine getireceğim, lütfen buyurunuz, 
sakin ölünüz. 

Sayın Aşçıoğlu, lütfen efendim, tahrikkâr konuş
mayın, çok rica ediyorum. 

GÜNSELt ÖZKAYA (İstanbul) — Evvela sözü
nü gerü alsın, yeter artık. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Za
bıtları tetkik edin Sayın'Başkan'. 

ARİF TOPRAK '(Niğde) — Senlin kafan çalışmı
yor be... 

IBAıŞKAN — Efendim, ne söylediği Divanca ma
lum değil, tutanağı getirtiyorum, lütfen müsaade bu-
vurun (HP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

Sayın Aşçıoğlu, arkadaşlarımızın dediği kelimeyi 
lütfen tavzih edin efendim. (HP sıralarından gürültü
ler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Beyefendi, 
!bu halinize ne sıfat verebilirsiniz, ne sıfatla tavzih 
edersiniz? (HP «ıralarından gürültüler) 
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ÖMER KUŞHAN (Kara) — Sözünü geri alsın. . 
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Bize ha-

karet edemezsiniz. 
(PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bütün mil

letin huzurunda, tariıh önümde Meclis müzakerelerini 
•aksatan bu tutumunuza başka türlü ne sıfat verebi
lirsiniz? 

IBAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, Sayın Aşçıoğlu... 
!QMER KÜLHAN (Kars) — Meclîsi ne hale ge

tirdiniz. Sözünü geri alsın. Divanı müdafaa etmek sa
na düşmez. (HP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen buyurun, öğ
rendim efendim. 

(Sayın Aşçıoğlu, lütfen efendim o kullandığınız 
kelimeyi geri alınız. Efendim, lütfen o kelimeyi geri 
alın; tavzih edin, geri alın. 

ISALÎM EREL (Konya) — Divan dışında sen kim 
oluyorsun? (HP sıralarından «Sözünü geri alsın» ses
leri, ^gürültüler) 

'BAŞKAN — Geri alınıyor efendim, lüflfen, geri 
aldırıyoruz. 

(PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın Riya
set Divanına hürmetle peki o kelimeyi geri alıyo
rum, 

BAŞKAN — Geri alıyor efendim, tamam efen
dim* 

Buyurunuz . efendim, lütfen iyi kelimeler kulla
nın, 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, muhalefetin Meclisi terk olayına kadar, tep
ki gerektirecek usulü hiçbir hata ve noksan muamele 
yapılmamıştır. Üstelik, usulsüz müdahaleler büyük 
Ibir kargaşa ortamı doğurmuştur. Usulsüz ve ısrarlı 
yoklama istekleri vuku bulmuştur. Hakkın suiistimal'' 
derecesine varan... (HP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
(PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Hakkın sui

istimali derecesine varan ve makul bir süre geçmeden 
istenen yoklamaların yapılmaması Meclisimizin tea
mülü gereğidir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Usul 
içinde mi yaptılar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — İçtüzüğün 

117 nci maddesi Meclisimizde ilk defa mı tatbik edil
di, İlk defa mı Divan üyelerinin aralarında anlaşa-
mayıp veya oyları tespit edemedikleri halde, başkan, 
oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağını 
ilk defa mı bildirdi? Bu her zaman yapılan bir tatbi
kattır,, 

(Sayım bitmiş, Başkan tereddütlü duruma düşmüş; 
Ibu durumda başka türlü ne yapabilirdi, oylamayı aya
ğa kalkmak suretiyle tekrarlamaktan başka? Yapılmış 
olan budur. 

İM. SEYFl OKTAY (Ankara) — Olayı saptırı-
yorsunuz^ 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu esnada 
her iki taraftan da, dışarıda bulunan üyeleri içeri 
almak gayreti igosterilir. Bunu da gayet normal kar
şılarız ve bu her zaman yaptığımız bir iştir. Ben bu
nun dışında herhangi bir şey bulamadım ve göreme
dim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sen göremez
sin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (DevaMa) — Esasen bü
tün suçlamalar bu olaya istinat ettirilmiştir. 

'Muhterem üyeler, biz-tutumumuzu Anavatan Par
tisi Grubu olarak açık seçik ta baştan ortaya koyduk. 
Biz bu Meclise kavga etmek için gelmedik; milletimi
zin zihninden kavga ve gürültülerin olduğu, sıra ka
paklarının vurulduğu, kanunların geçmediği, çantala
rın havalarda uçuştuğu bir meclis imajını mutlaka 
silmek karar ve mecburiyetiyle bu Meclise geldik. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Okus 
pokus için geldiniz. 

(M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Sebebiyet ver-
ımeyin. 

(MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Tahrik 
ediyorsunuz. 

[PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bunu da çok 
kereler ifade ettik. (ANAP sıralarından alkışlar, HP 
ve MDP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, Türkiye'de eğer demokratik parla
menter rejimi yaşatmaya kararlı isek, bu Meclisi ya
şatmaya ve itibarını en üst düzeyde korumaya mec-
'buruz. 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — O zaman Baş
kanlık Divanından elinizi çekin lütfen. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz bu inanç
tayız, biz bu inanç ve bu tatbikatın içindeyiz arkadaş
lar. Çünkü Türkiye'de demokrasinin yegâne tecelli-
gâhı ve teminatı bu Meclistir. Bu Meclis var ise 
Türkiye'de demokrasi vardır, bu Meclis yok ise Tür
kiye'de demokrasi de yoktur. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Her 
türlü antidemokratik uygulamaları yapın, sonra da 
demokrasiden bahsedin. 

İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Senin 
gibiler bu Meclisi yıkar. 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz burada 
400 kisıiyiz arkadaşlar, topu topu 400 kişiyiz. Fakat 
şunu unutmayalım ki, dışarıda 50 milyon kişi daha 
var. Bu 50 milyon çift gözün bütün nazarları bizim 
(üzerimize çevrilmiştir, bu 50 milyon kişi bütün ümit
lerini buraya bağlamıştın 

GÜNSELİ ÖZKAYA '(İstanbul) — Sizin düşünce
niz o. 
. ARİF TOPRAK (Niğde) — Ama yitirdiler. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Siz 
böyle devam ediniz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu ümitleri 
Ibbşa çıkarmaya şahsî ve zümrevî hesaplarla buranın 
havasını bozmaya, bu parlamentloınun itibarına gölge 
düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar; HP sıralarından gü
rültüler) 

Şunu da huzurunuzda samimiyetle ifade etmek is
terim ki; bu Meclis, iktidarıyla ve muhalefetiyle bir 
'bütündür. (HP sıralarından «Haa..» sesleri) Ve bu 
Meclisin temeli, 6 Kasım 1983 seçimleridir. Milleti
miz iradesini o gün tecelli ettirmiş ve 5 sene için bu 
Meclisi seçmiştir. Burada bulunan bütün partiler, ha
kîki ve meşru mîllet iradesinin temsilcileridir. 

(Beyefendiler, biz alışılmış... 

ÎBAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, lütfen efendim, «Sa
yın milletvekilleri» diye hitap ediniz. (HP sıraların
dan gürültüler) 

IPERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz, alışıl
mış sıradan bir iktidar değiliz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Mil
letvekilleri var, hanımefendiler de var. 

(SALİM EREL (Konya) — Hanımlar da var. 
ISAB1T BATÖMLU (tstanbul) — «Beyefendi» 

yok, milletivekili var burada. 
Neden müdahale etoılyorsunuz Sayın Başkan? 
IBAŞKAN — İkaz ettim efendim, ikaz ettim. 
Sayın Aşçıoğlu, «Milletvekilleri» diye hiitap edi

niz. 
IPERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz söyleye

cek sözü olan, yapacak işi olan, misyonu olan biir ik
tidarız. Bunun icalbı olan düzenlemeleri ellbette ya
pacağız, bunun gereği olan kanunları ellbette çıka
racağız. Bizim yaptıklarımızı sizin hayalinizin, hav
salanızın almamasından doğmaktadır bu kargaşa. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; HP ve 
MDP sıralarından «Yuh» sesleri, sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

İM. SEYFt OKTAY (Ankara) — Ayıp, ayıp; ger
çekten ayıp. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, biz bu Maden Kanununu da çıkartırız; 
çünkü çıkarmaya mecburuz. (HP sıralarından gürül
tüler) Çünkü biz biir ekonomik görüş ve programın 
sahibiyiz, 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, süreniz döldü, lütfen 
efendim. 

İPERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Türkiye'nin 
büyümesi, zenginleşmesi, en kısa zamanda dünyanın 
sayılı devletlerinden biri olmasını tazammun eden 
programımızın tatbiki için ne lazımsa hiç çekinmeden 
onu yaparız. (ANAP sıralarından alkışlar, HP sıra
larından gürültüler) 

İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Ülke toprak
larını satarak... 
. PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Siz ise, 

bunu parmak çoğunluğu ile her şeyi yaparız zihniyeti 
olarak görür ve böylece ilan ederseniz ve en azından 
demokrasiye olan inançsızlığınızı, çok dar ve kısır gö
rüşleri ifade etmiş olursunuz. 

Bu görüşlerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — O senin küçük 
ıgörüşün. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 
Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Calp; buyuru

nuz efendim. (HP Ve MDP sıralarından alkışlar) 
HP GRUBU ADINA NECDET CALP (Ankara) 

— Sayın Başkanlık Divanı, sayın milletvekilleri; biraz 
evvel burada Anavatan Partisi Grubu adına konuşan, 
tecrübeli olması gereken bir değerli üyeyi dinlediğim 
zaman çok üzüldüm. Geçmiş tecrübelerden hiç ders 
almamışçasına bir süre boş laflar söyleyerek, burada 
bulunan bir kısım milletvekillerine hakaret ederek söz
lerini bitirdi. Kürsüye çıkmamış olmasını ve o konuş
mayı yapmamış olmasını isterdim. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Calp, ayın 
28'inde burada yoktunuz. 

ıNECDET CALP (Devamla) — Siz yokmuşsunuz 
ki, beni burada görmemişsiniz. 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

Sayın hatip, buyurunuz, devam ediniz efendim. 
[NECDET CALP (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, ben, Halkçı Parti Genel Başkanı olarak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Ledin 
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Barlas'ın yaratmış olduğu olay ve partizanca tutu
mu hakkında gündem dışı söz almak zorunda kaldı
ğım için üzgünüm. (ANAP sıralarından «Başkanınız 
(kim?» sesi) 

|M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Bir par
tinin genel başkanına, «Parti balkanınız kim?» diye 
soramazsınız, çok ayıptır bu; yulh size. (Gürültüler) 
©ir partinin genel başkanına; «(Başkanınız kim?» diye
cek kadar hafif meşrep bir adamın burada işi yok. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, «buyurunuz 
efendim. 

'NECDET CALP (Devamla) — Yakın geçmişte 
parlamento hayatımızda yaşanmış kısır çekişmelerin 
anıları hatıralardan 'henüz silinmemişken, ıbir toaşkan-
vekilinin, basiretsiz, hoşgörüsüz ve partizanca tutumu 
nedeniyle geçmişün tozlu sayfalarında kalması ve tek
rar yaşamaması gereken olayları yaratıcı davranışları 
sürdürmesi gerçek bir talihsizliktir. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

Halkçı Partinin, parlamentonun saygınlığını koru
mak konusunda ilk günden bu yama gösterdiği titizlik 
ve sorumluluk, Meclisinizce ve kamuoyumuzca bilin
mektedir. Anamühalefet partisinin benimsediği bu so
rumlu tutuma karşılık, Sayın Ledin Barlas'ın şahsın
da iktidar partisi, aşağıda örneklerini vereceğimiz şe
kilde içtüzüğe, Anayasaya ve yerleşik teamüle aykı
rı davranışlarını ve alışkanlıklarını sürdürmüş ve Mec
lis Başkanlık Divanını bir parti divanı haline getir-
•mi$tdr. Bu partizanca ve militanca tutum, Meclis açıl
dığı günden bu yana parlamentonun saygınlığı için 
uygar ilişkileri kurmaya ve sürdürmeye çaba harcayan 
Halkçı Partinin iyi niyetinin kötüye kullanılması an
lamını taşır. (HP sıralarından alkışlar) 

Halkçı Parti, baştan bu yana partisel menfaatların 
Önüne çıkmasını bilmiştir, iktidar partisi ise, Meclis 
Başkanlık Divanının, Meclis komisyonlarının, ulus
lararası kuruluşlara gidecek parlamento heyetleri
nin teşkilinde sürekli olarak partizanca davranmış, 
anamühalefet partisi olarak Halkçı Partinin aley
hinde durumlar yaratmıştır. Biz bunları mesele yap
madık, çünkü parlamentoyu çekişme ortamına sü
rüklemeyi nekahat döneminde olan demokrasimiz 
için doğru bulmadık. Ancak, artık iktidar partisi son 
olarak 28 Mayıs 1985 günü o günkü oturumda gö
rüldüğü üzere Meclis Başkanlık Divanım kendi iste
ği doğrultusunda işleyen bir organ gibi görme eği
limine girmiştir. 
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Anayasanın 96 ncı maddesine aykırı olarak, ba
kanlar kurulu üyeleri, yetki belgeleri Başkanlık Di
vanına ibraz edilmediği halde usulsüz olarak otu
rumlarda bulunmayan bakanlar yerine oy kullanmış
lardır. Bu durum tutanaklara geçmiştir. Bu şekilde 
yetkisiz bir biçimde 'bazı hakanların, arkadaşlarının 
yerine oy kullanmak suretiyle çıkarılan kanunlar 
hakkında gerekli incelemeleri yapacağız. 

Meclis Başkanvekili Sayın Ledin Barlas'ın yetki 
belgesi konusunda, Genel Kurula gerçek dışı bilgi 
verdiğini tespit etmiş durumdayız. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Barlas'ın partizanca tutumunun son örneği, 
Maden Kanun Tasarısının 14 üncü maddesinin oy
lanması sırasında meydana gelmiştir. 14 üncü madde 
oylandığı zaman, oy sayımında devlet hakkının artı
rılmasını öngören öneri 6'5'e karşı 76 oyla kabul edil
miştir. 

MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Kim 
söylüyor bunu, kim? 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Cüneyt Bey mi söy
lüyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müsaade 
buyurun, hatip konuşsun. 

NECDET CALP (Devamla) — Sayın Barlas, 
oyların sayımında mübayenet olmadığı, çünkü Di
vanda ne kendisi ne de Divan Kâtibi Sayın Can-
ver'in dışında bir başka üye oyları saymadığı halde 
ve bir mübayenet beyan etmediği halde geçerli oy
lamayı geçersiz sayıp, İçtüzüğe aykırı olarak ikinci 
oylamaya kalkışmıştır. İkinci oylama batıldır. (HP 
sıralarından alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Talimatla yapmıştır 
o işi. 

NECDET CALP (Devamla) — Buna ek olarak, 
HP Grup Başkanvekilimiz Sayın Onural Şeref Boz-
kurt'un, tutanaklarda açıkça yer aldığı üzere, görevi
nin gereği olan uyarıların Sayın Barlas kendisine" 
hakaret sayarak, onu İçtüzükteki en ağır cezalardan 
biri olan 3 oturuma katılmama cezası ile cezalandır
ma yoluna gitmiştir. Tutanaklar meydandadır. Sa
yın Bozkurt hakaret teşkil eden tek söz kullanmamış
tır. Buna rağmen kendisine bu haksız ceza veril
miştir. Üstelik, İçtüzüğün 139 uncu maddesine göre 
kendisine savunma hakkı dahi verilmemiştir. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Savunma hakkını tanımak zorundadır tabiî 
başkan var ise tanır, başkan yok ki. 
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NECDET OALP (Devamla) — Bu haksız ceza
nın derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. (ANAP sı
ralarından «Kalkamaz» sesleri). Yapacaksınız, yapa
caksınız. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) Çünkü 
ben sizlerin 'hukuka bu kadar saygısız olabileceğinizi 
düşünemiyorum. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sözlerini geri 

al da hukuka saygıyı görelim. 
NECDET CALP (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Sayın Barlas Bakanlar Kurulu bölümünden 
ve ANAP Grup başkanvekillerinden gelen işaretlere 
göre Meclisi yönetmektedir. Bunun örneğini 28 Ma
yıs günkü oturumda gördük. Hatırlanacağı üzere, 
bir başka oturumda gene Sayın Barlas, bir bakanın 
açık hakaret teşkil eden ve herkesin duyduğu, tuta
naklarda yer alan ağır bir hitabından dolayı sataş
ma gerekçesiyle söz isteyen arkadaşımıza «Tutanak
larda sataşma yoktur» diyerek İçtüzüğü çiğnemiş ve 
gene de söz vermemiştir. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — O başkanın 
takdiridir. «Hukuku biliyoruz» diyorsunuz, «Hukuka 
saygı» istiyorsunuz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
NECDET CALP (Devamla) — Bütün bu davra

nışlar karşısında Halkçı Parti, Sayın Barlas'ın yöne
timine güvenini tamamen yitirmiştir. (HP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Büyük Millet Meclisi; 
her türlü usulsüzlüğün, tüzüğe ve anayasal teamüle 
aykırı işlemlerin fütursuz yapılabileceği bir yer de
ğildir. İktidarın, böyle bir gidişin üzerinde ciddiyet
le düşünmesi zamanı gelmiştir. Geçmişten ders alın
ması lazımdır; bu dersi almayanların parlamenter 
demokrasiyi zedelemesine göz yummayacağız. 
(HP sıralarından («Bravo» sesleri, alkışlar) Parla
mentonun saygınlığını, iktidara karşı da koruyacağız. 
(HP sıralarından alkışlar) Bu hususu yüce Meclisin 
kürsüsünden açıkça ilan ediyorum. Meclis Başkanlık 
Divanının tarafsızlığına gölge düşüren Sayın Ledin 
Barlas'ın bu görevden ayrılması kendisi ve parlamen
ter demokrasimiz için en hayırlı bir karar olacak
tır. (HP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bunu genel 
başkan mı söylüyor? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
NECDET CALP (Devamla) — Bu söylediğiniz 

sözler ne gerçekleri değiştirir, ne gerçeklerin üzerine 
yeni bir şey ilave eder. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. 

Sayın Calp, lütfen efendim, cevap vermeyin. 
NECDET CALP (Devamla) — Sizlerin kişiliğini 

ve karakterini ortaya koyar. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, süreniz de doldu za
ten efendim; lütfen bitirin. 

NECDET CALP (Devamla) — Bu Meclisin ça
tısı altında bulunmanın onurunu ve şerefini bugün
den idrak edemeyenler sonunda, bugünleri düşün
meye fırsat bulunacak günler eğer gelirse, ki gelme
mesini diliyorum, o zaman çok hayıflanacaklardır. 
(Gürültüler) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sizden fazla 
koruyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, süreniz 
de geçti zaten efendim. 

NECDET CALP (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, hepinize saygılar, sevgiler sunanm. (HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN ~ Teşekkür ederim Sayın Calp. 
Sayın milletvekilleri, bu konuşmalar üzerine şah

sımı hedef alan ve beni çok müteessir eden ithamlar
dan bir tanesindeki olayın kendi cephemden açık
lanmasını yapmama müsaade etmenizi rica ederim. 

SALİM EREL (Konya) — İstifa, istifa. 
BAŞKAN — 14 üncü madde ile ilgili önergenin 

oya sunulmasında oy sayımına başladım. Henüz oy 
sayısını tamamlamadan sağ taraftaki Divan üyesi 
ayağa kalkarak, «Tamam, önerge kabul edilmiştir» dedi 
ve birkaç defa tekrar etti. Hemen sol taraftaki Divan 
üyesine döndüm, neticeyi sordum; «Sayım yapma
dığını» ifade etti. Ben sayımı tamamladım; fakat 
sonuç diğer Divan üyesi ile mutabık çıkmadı. Bu 
durumda Divan üyesine ve Kanunlar Müdürüne sa
yım yapmalarını söyleyerek oylamanın yenileneceği
ni söyledim. Bu durumda, yapılacak başka bir iş
lem düşünemiyorum. 

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

— 137 — 



T. B. M. M. B: 105 30 . 5 . 1985 0 : 1 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'a verilen üç birleşim Meclisten geçici çıkarma 
cezasının kaldırılması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, Sayın 
Onural Şeref Bozkurt'un İçtüzüğün 59 ve 139 un
cu maddelerine göre söz verilmesini isteyen bir i 
önergesi vardır, okutuyorum... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sizin ıkiare ettiği
miz oturumda yoğuz. (HP m'iMetvekıileri Genel Ku
rulu ıterk ettiler) 

HALİL ORHAN ERÖÜIDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? 

ıBAŞKAN — Bir dakika efendim, bıiır dakika, söz 
vereceğim. 

Buyurun efendim, önergeyi okuyun. 
Türkiye Büyük Millet .Meclisi Başkanlığına 

28.5.1985 günlü Genel Kurulunda Başkanlığın 
önerisi üzerine tarafıma 3 ihirleşim için Meclisten çı
karılma cezası verilmiştik. Savunıma hakkımı kullandı-
ırnlimamıştır. Bu tutum, İçtüzüğün 139 uncu (maddesi
ne aykırıdır. Savunmada bulunmak üzere 30.5.1985 
günlü oturumda tarafıma İçtüzüğün 59 ve 139 uncu 
maddeleri uyarınca söz verıikneslini arz ve talep ede
nim. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale Milletvekili 

/., — \Ba$kantığm ve tutanakların tarafsızlığı hak
kında 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın İskender 
Cenap Ege'nin usul hakkında bir söz isteği vardır, 
gündeme geçmeden önce usul hakkında Sayın Ege'yi 
dinleyeceğiz. 

Sayın Ege, usulün nesi hakkında görüşmek isti
yorsunuz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Cereyan 
eden müzakerelerde, Başkanlık Divanının tutumu 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, çok üzüntü duyduğum bir 
müzakere tarzına şahit olduk. Başkanlık Divanının 
Mecliste her şeyin üzerinde olması lazım, Başkan
lık Divanının gerekli saygıya layık harekette bulun
ması ve üyelerin de Başkanlık Divanına karşı bü
yük saygı beslemeleri lazım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu konuda bir 
açıklama yapmama müsaadenizi rica ederim. 

Bildiğiniz veçhile, geçen birleşimde çıkan bazı 
usul tartışmalarının doğurduğu gürültü ve müdahe-
leler sonucunda Başkanlığımız, Sayın Bozkurt'un 
Başkanlığa karşı sarf ettikleri bir sözü hakaret ola-. 
rak değerlendirip İçtüzüğün 137 ve 139 uncu mad
delerine göre Genel Kurulun onayı ile Sayın Boz-
kurt'a geçici olarak Meclisten çıkarma cezası ver
miştir. 

Başkanlığımızca tutanakların incelenmesinden 
anlaşılmıştır ki, Sayın Bozkurt'un da iddia ettikleri 
gibi, gürültü ve müdahalelerden dolayı, zuhulen bir 
usul eksikliği yapılmış ve oylamadan önce Sayın 
Bozkurt'un savunması alınmamıştır. Başkanlığımız, 
'bu nedenle kararın hukuken tekemmül etmediği ve 
tutanakların incelenmesinden de esasen Sayın Boz
kurt'un sarf ettiği sözlerin hakaret maksadıyla söy
lenmediği kanaatine varmıştır. (MDP sıralarından 
«Vah vah» sesleri) 

Bu duruma göre, söz konusu ceza verilmemiş 
sayılacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA ŞÜKRÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
İşte hukuk. 

İBaşkanlık Divanı, Meclisin tümünü temsil eder, 
müzakereleri dikkatle takip ettim, gündem dışı söz 
alınıyor; gündem dışı söz, acil olan durumlarda her
hangi bir meselenin kürsüye getirilmesi için kullanılır. 
Burada ise gündem dışı değil de- söz alarak. Başkan
lıktan, daha doğrusu Divandan bazı sorular sorulu
yor. Onun için 60 ncı maddeye istinat ettirilerek 
gündem dışı alınan bir sözün, yapılan müzakere ile 
intibak ettirilecek yanını görmediğimi ifade etmek 
isterim. 

Şimdi, burada şu noktayı ifade etmek isterim: 
Başkanlık Divanı ne kadar tarafsız, ne kadar objek
tif olursa, Meclisi o kadar iyi temsil eder ve Mec
liste o kadar büyük bir saygı görür. O bakımdan Di
vanı yöneten başkanların çok dikkatli olmaları, çok 
hassas olmaları gerekir. Burada yapılan 3 gündem 
dışı konuşmada da Başkanlık Divanına tevcih edilen 
bazı sıfatlar var ki, Başkanlık Divanının bu konuş-

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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maları derhal alıp, üzerinde derin derin düşünmesi 
gerekir. Bu şekilde hitaplara muhatap olan bir baş
kan veya Başkanlık Divanı zede alır muhterem ar
kadaşlarım, burada da zedelenmiştir. 

Şimdi benim üzerinde durmak istediğim asıl me
sele şu : Burada Sayın Sunalp; «Meclis zabıtları ger
çekleri aksettirmiyor» şeklinde bir beyanda bulundu. 
Bu çok vahim bir şeydir muhterem arkadaşlar. Eğer, 
meslis zabıtları mecliste yapılan müzakereleri ob
jektif olarak, zabtetmiyor ve tarafsız olarak akset-
tirmiyorsa, o Mecliste herhangi bir şekilde müspet 
bir şey beklemeye imkân yoktur. 

Atatürk tarafından kurulan, kurulduğu günden 
itibaren en gürültülü, en heyecanlı müzakerelere sah
ne olmuş olan Meclisin bütün müzakereleri kelime 
değil, haff dahi eksik olmadan zabıtlara geçmiştir. 

Burada zabıt müessesesine, zabıtlara gölge düşü
rülmektedir; lütfen bunun tetkiki yapılsın. Hakikaten 
zabıtlarda bu şekilde tahrifat varsa; yani ifade edi
lenlerden başka şeyler zabıtlara geçiyorsa, bu çok 
hazin, hatta çok korkunç bir netice olur. 

Sayın Meclis Başkanını bu meselede hassasiyetle 
göreve davet ederim. Bu çok mühim bir meseledir ve 
dışarıda yankıları hakikaten bizim için üzücü olur. 
O bakımdan benim üzerinde durmak için bilhassa 
söz aldığım nokta budur. Bunu lütfen dikkatle ve 
hassasiyetle takip edelim ve zabıtlarda -var veya yok-
böyle bir durum varsa bunun Divan tarafından bü 
kürsüye getirilip ifade edilmesinde büyük yarar gö
rüyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

B) ÇEŞİTLİ İSLER 
1. ı— Nairobi'de (yapılacak «Birleşmiş Milletler 

Kadınlar On Yılı Çalışmalarını Gözden Geçirme ve 
Değerlendirme {Dünya Konferansına katılacak he
yete, Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu ile is
tanbul Milletvekili İmren Aykut'un da dahil edilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (5/50) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Başbakanlığın, 

Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tez
keresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15-26 Temmuz 1985 tarihleri arasında Nairobi'de 

yapılacak «Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı Ça-
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Teşekkür deerim. (ANAP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Lütfen, müzakere başlamadan söz rica ediyorum Sa
yın Başkan, lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, siz geçen birleşimle 
ilgili söz istiyorsunuz. Ancak İçtüzüğün 134 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasını okuyorum : «Uyarma 
cezası alan milletvekili kendisini savunmak için söz 
isterse, bu üyeye oturumun veya birleşimin sonunda 
Söz verilir. Başkan, gerekirse, daha önce söz vere
bilir.» Hüküm bu. Oturum ve birleşim o gün bitti. 
O gün söz istemediniz, bugün de söz verme durumu
muz yok. Lütfen efendim, rica edeyim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, o gün söz isteyecek durum yoktu. Lüt
fedin savunmamı yapayım. Bu adil bir karar ola
caktır. 

BAŞKAN — Geçti efendim. İçtüzüğe uysa, sa
mimi söylüyorum söz vereceğim, fakat geçti. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzüğün dar kalıpları içinde kalmayın, takdir sizin
dir. Ben savunmamı yapmak istemiştim. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Arkadaşlarını 
çağır^ 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

lışmalarmı Gözden Geçirme ve Değerlendirme Dünya 
Konferansına hükümetimizi temsilen katılacak olan 
heyete, Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu ile 
İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un da dahil edil
mesi uygun bulunmuştur. 

Uygun görüldüğü takdirde, Anayasamızın 82 nci 
Ve 3H.il 0.1984 tarihli ve 3069 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

IBAŞ/KAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

J39 — 
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VII. — SORULAR |VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bant-
ıoğiu'nun, bakanlıkların dış 'ülkelerdeki teşkilatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan? Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) 

'BAŞKAN — 2 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun Türkiye Kömür işletmelerinin 
kömür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Yok. 
(Sayın bakan?.. Buralda. 
ISoru bir 'defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş-

th\ 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

BAŞKAN — 3 ündü sırada, 'istanbul M'il'leitvekili 
Feridun Şakir Öğünc'ün, 'işsizlik sorununa ilişkin Ça
lışma ve ISoisıyal Güvenlik Bakanından sözlü 'soru öner-
gösii vardır. 

Sayın Öğliiniç?.. Yok. 
ISayın bakan?.. Burada. 
IBu soru da bir defaya mıateu's olmak üzere erte

lenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

IBASKAN — 4 üncü isırada Istanlbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünc'ün, memur Ve ilşçli emeklilerinin 
maaşlarına ilişkin Çalışma ve So'syal Güvenlik Baka
nından sözlü is'oru önergesi Vardır. 

Sayın Öğünç?.. Yok, 
Sayın bakan?.- Burada-
Sözlü soru bir defaya mahsus olmak üzere erte

lenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

BIAŞIKAN — 5 inci fsırada, İİls'tanlbul 'Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünc'ün, alsıgarî ücrete ilişkin Çaluşma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından 'sözlü soru önergesi 
vardır, 

Sayın Öğünç?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Burada. 
Sözdü soru bir defaya m'ahlsu's olmak üzere erte-

lenmişlt'k'. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) 

IBAŞIKAN — 6 nci isırada, Erzurum Milletvekili 
•Hilmi Nalabntıoğlu'nun, Türkiye KÖmlür tişle'tmelerine 
İlişkin Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanından isözlü 
Soru önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Burada. 
Bu soru da bir defaya ımaJbJsu's 'olmak üzere erte

lenmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

IBAŞIKAN — 7 nci 'sırada, İstanbul Milletvekilli Fe
ridun Şak'ir Öğünc'ün, çarşı Ve mahalle bekçilerine 
ilişkin İçişleri Balkanından 'sözlü sıoru önergesi vardır. 

ISayın Öğünç?.. Yok. 
ISayın bakan?.. Yok, 
Soru ertelcnmiişjtiir. 

8. — İçel Milletvekili Ali İhsan Ergin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

İBAŞıKAN — 8 inci sıradaki ısözlü «ora önergesi, 
soru sahibi tçel Miilleflvekili Ali Ih'san Elgindin izinli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

— 140 
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9. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

İBASKAN — 9 uncu sırada, Sinop iM'illdCvekiîi Hil
mi Biçer'in Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması 
projesine orta'k olan bir firmaya 'ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Biçer?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelemmiştir. 

10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İçel MilMvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, 'Bakanlıkta zorunlu nakil ya
pıldığı 'iddialarına 'ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 'Spor 
Balkanından S'özüü soru önergesi vardır. 

ISayın Fikri Sağlar?.. Yok, 
(Sayın bakan?.. Burada. 
Bu :soru da bir defaya mahsus olmak üzere erte-

lenmiştiT. 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 11 indi sırada, Konya Milletvekili 
Salim Ererin, ülsit düzey yöneticilerinin ek görevleri
ne 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere er'telenmiş-

'tJiı% 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

'BALKAN — T2 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, cezaevlerinde bulunan fikir suçlu
larına 'ilişkin Başbakandan sözlü 'soru önergesi var. 

Sayın Canıver?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

IBAŞiKAN — 13 üncü 'sırada, Adıyaman Millet
vekili Ahmet Sırrı Özbek'in, Atatürk Barajı göl ala
nında kalacak Samsat ilçesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergeso var, 

Sayın Özbek?., Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada, 
Soru, bir defaya 'mahsus olmak üzere ertelenm'iş-

tiı\ 

14. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN— 14 üncü sırada, Adıyaman Millet
vekili Ahmet Sırrı Özbek'in, Gölbaşı İlçesinde kuru
lacağı iddia ödlilen termik santrala ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Sırrı Özbek?., Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
15. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddi
asına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/353) 

'BAŞKAN — U'5 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Türkiye Sakatlan 'Ko
ruma IMillî Koordinasyon Kuruluna ait paranın amaç 
dışı kullanıldığı iddiasına 'ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Say un Yücel?., Yok, 
Cevap verecek sayın balkan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahpus 'olmak 'üzere er'tölenmiiştir. 

16. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistikî veri
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/354) 

>BAŞKAN — 1'6 'mcı Sırada, Çanakkale Milletveki
li Onural Şeref Bozkurifun, millî sedir dağılımını gös
teren fetaitilsitikî verilere iliglk!in Başbakandan sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın Şerefi Bozkurt?,. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsûs olmak üzere ertelenmiş

tir, 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, muhtarların birikmiş ödeneklerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük ve İçişleri bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/355) 
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BAŞKAN — 17 nci sıradaki soru önergesi, bir 
hafta mehil alınmış olduğundan ertelenmiştir. 

18. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Kü
tahya İli eski Gediz İlçesinin belediye hizmetlerinden 
faydalanabilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) 

'BAŞKAN — 18 inci sırada, Eskişehir 'Milletvekili 
Müriir Sevinç'in, Kütahya İli eski Gediz İlçesinin be
lediye hizmetlerinden 'faydalanabilmesine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Müriir Sevinç?..•Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya tl'i Cihanbeyli İlçesi entegre süt 
mamulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin Tarım Or
man ve K'öyiiışleri Bakanından sözlü Soru önergesi var. 

Sayın Salim Erel?., Yok. 
Sayın Tarım Orman 've Köyişleri 'Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir., 
20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

'BAŞKAN — 20 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Salım Erel'in, Konya İlindeki 'telefon santral sistemline 
ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi var. 

/. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/662) (S. Sayısı: 319) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz., 

1 inci sırada, 2977 sayılı İdarî usul ve İşlemlerin 
Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Sü
resinin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı bulun
makta ve bunun öncelikle görüşülmesi Anayasa ge
reği ise de, 3 üncü sırada bulunan Maden Kanun 

(1) 319 S. Sayılı Basmayazı 22.5.1985 tarihli 102 
nci Birleşim tutanağına eklidir,, 

Sayın Salim Erel?.. Yok. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 

Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/364) 

BAŞKAN — '21 inci sırada, Salim Erel'in, Konya 
İli Beyşehir İlçesi l'inyit kömürü rezervlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın Salim Erel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak 'üzere ertelenmiş

tik 
22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 

Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

İBAŞKAN — 22 nci sırada, Salim Erel'in Konya 
İli 'Beyşehir İlçesindeki spor tesıisierine ilişkin Millî 
Eğ'i'tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü Soru öner
gesi vaı\ 

Sayın Salim Erel?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, işken

ce yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki Sayın Cüneyt Can-
ver'in sorusu da, 15 gün mehil verilmiş olduğundan 
ertelenmiştir, 

Tasarısının son maddelerine gelinmiş olduğundan, 
öncelikle bunun görüşülmesini yapacağız, daha sonra 

1 inci sıradaki kanun tasarısına geçeceğiz. 
(Sayın komisyon ve hükümet yerlerini alsın efen

dim. 
Hükümet yerini almıştır; fakat komisyon salonda 

bulunmamaktadır., 
Komisyon bulunmadığın'dan, Maden Kanunu Ta

sarısı gündemdeki sırasına ertelenmiştir. 
2. — 2977 sayılı İdarî Usul \ve İşlemlerin Yeni

den Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresi
nin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anaya
sa Komisyonu Raporu (1/695) (S .Sayısı : 325) (1) 

(1) 325 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 

Vffl. KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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BAŞKAN — 2977 sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin 
Yenliden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun 
Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kalbul edenler... Okunmamasını kalbul 
edenler... Raporun okunmaması kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Miliyetçi Demokrasi Par
tisi Grulbu adına Sayın Rıfat Bayazıt; buyurunuz efen-
dıim. (Alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 2977 sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden 
Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresinin 
Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı hakkında gru-
'bumun görüşlerini arz edeceğim. Bu vesileyle şahsım 
ve grubum adına hepinize saygılar sunarım. 

Muhterem arkadaşlar, kanun hükmünde karar
namemin esasına girmeden tarihî gelişimi hakkında 
'bir nehze izahat vermeyi faydalı görüyorum. Kanun 
hükmünde kararnamelerin tarihî gelişimi itibariyle da
ha ziyade istisnaî haillerle ilgili olarak ilk zaman
larda Fransa ve İsviçre mevzuatında; yani anayasa
larında oldukça eski bir geçmişi vardır, İkinci Cihan 
Harbinden sonra İtalya Anayasasına girmiştir. Os
manlı İmparatorluğu devrinde 1293 Kanunî Esasisin
de; yani 1876 Kanunî Esasisinde Heyeti Vükelâ (Ve
killer Heyeti) «Muvakkat Kanun» adı altında geçi
di kanun çıkartma yetkisini haizdi. 

' Bu hüküm o günkü anayasanın 31 inci mad
desinde mevcuttu; fakat orada Meclisin tatil olduğu 
zamanlaılda çıkarılan bu gilbi kanunlar, daha sonra 
Meclisin ilk toplantısında tasdike sunulur ve aynı za
manda tasdik edilir, kanunlaşırdı. 

1924 Anayasasına kadar bu böyle devam etmiştir. 
1924 Anayasasındaki, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ait yasama yetkisinin devredilemeyeceği hakkındaki 
hüküm karşısında, Türk Anayasasında 1971'e. kadar 
bu bu, şekilde devredilmemiş ve hiçbir surette kanun 
hükmünde kararname çıkarılmamıştır; fakat 1961 Ma 
1971 yılları arasında Meclis aritmetiğinin Mecliste 
kanun çıkartmayı zorlaştırması karşısında, 19?l'de ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi getirilmiş, 
ve bu da istisnaî hallere inhisar ettirilmiştir. 

O zamanki Anayasamızda istisnai haller olarak, 
sosyal ve iktisadî haklar ve ödevler dışında kalan te
mel halklara ve ödevlere ilişkin kanun hükmünde ka

rarname çıkarılamayacağı vurgulanmıştır. Ancak bu
gün bir istisna getirilmiştir; Anayasamızın 121 ve 122 
nci maddesindeki hükümler istisna haline getülilmiştir. 

1982 Anayasamızda kanun hükmünde kararname 
çıkarma yeDkisi yine istisnaî olarak getirilmiştir; bu 
istisna hükmü balen mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, 1982 Anayasasında istisna 
halinde getirilen bu hal bugün normal hale getirilmiş; 
sık sık çerçeve kanunlar içerisindeki bazı konular alın
mak suretiyle kanun hükmünde kararnameler getiril
meye başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, size bunların adetlerini 
de okuyacağım: Bugün, Dışişleri Komisyonunda 3; 
Millî Eğitim Komisyonunda 6; Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonunda 2; Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonunda 6; Tarım, Ormaıı ve 
Köyişleri Komisyonunda 2; Sağkk ve Sosyal işler 
Komisyonunda 3; Plan ve Bütçe Komisyonunda 96 
olmak üzere toplam 118 tane kanun hükmünde ka
rarname beklemektedir. Biz bu Yetki Kanununun 
süresinin uzatılmasını kahul ettiğimiz takdirde bu 
118 yarın 318 olacaktır. 

Böyle olunca ne oluyor? Meclis çalıştırılmaz hale 
geliyor ve Meclisin de üzerine gölge düşürüyor; Mec
lisin asıl yasama yetkisi Bakanlar Kuruluna veriliyor. 

Ben grulbum adına arz ediyorum: Biz bu şekilde 
yasama yetkisinin genel olarak hükümete verilmesine 
taraftar değiliz. Oylarınızla bu müddetin uzatılması 
hakkındaki kanun tasarısını reddederseniz büyük bir 
hizmet vermiş olursunuz. 

Bugün Meclisin aritmetiği müsaittir. İktidar 209 
milletvekilinden ibarettir. İstediğiniz kanun komis
yonlara gelir, bir gün içinde geçer, iki gün sonra ia 
yüce Meclisten çıkar. Bu kadar aceleye lüzum yoktur 
ve bunları çıkarıp da diğer tasarıları komisyonlarda 
bekletmek hiç doğru değildir. Nitekim bugün Ana
yasa Komisyonunda 241 ve 243 sayılı Kanun hük
münde kararnameler günlerce beklemektedir. Bu mem
leketin temel davasıdır; fakat bekletiliyor ve çıkarü-
mıyor. Bir an evvel Meclise getirilmesi gerekirdi ve 
hu da bize üzüntü vermektedir. Bunun gibi; Millî 
Eğitim Genellik ve Spor Bakanlığı Teşkilatına ait Ka
nun Hükmünde Kararname aylardır beklemektedir, 
getirilmemektedir. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığının birçok ihtiyaçları vardır, bu kanunların da 
gelmesi lazımdır. -

Kararname ile devlet idare edilmez, kararname 
ile hükümet idare edilmez; kanunla idare edilir. Ben 
bunu arz ediyorum, takdir sizlerindir. 
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ıBiz, şahsen kanun tasarısının Meclisten geçirilme
mesi, reddi gerektiği görüşündeyiz, 

[Hepinize bu vesileyle saygılar sunarım, (MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rıfat Ba-
yazıt, 

Sayın Mustafa Çorapçıoğlu; buyurunuz efendim. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 2977 sayılı Kanunla alınan 
yetkimin 1 sene daha uzatılması hakkındaki vaki ka
nun tasarısı üzerimde söz aldığım şu sırada hepinizi1 

derin saygılarımla selamlarım. 

Bu anda söyleyeceklerim esasımda yeni 'bir şey de
ğil. Geçen sene bu Kanun ilk defa geldiği vakit, Ana
yasanın çok istisnaî mahiyette kullanılmasını espri 
itibariyle öngördüğü hususun devamlı olarak kul
lanılmak yetkisinin; yani kanun yapmak yetkisinin hü
kümete verilmesinin Büyük Millet Meclisinim yetkile
rine tecavüz mahiyetinde olduğunu arz ve ifade ey
lemiş idim. 

Gene ayrıca o konuşmamda, komisyonda görüşü
len ilk tasarıda 3 sene müddetle yapılacağı bildirilen 
işlerin, bilahare. Meclis müzakeratı sırasında 1,5 se
nede yapılabileceği fikri hâkim olarak, bu 3 senelik 
müddetin 1,5 seneye indirilmesinin hükümete fayda 
sağlayamayacağını, zira esasında 3 senede yapılması 
istenilen işlerin 1,5 seneye sığdırılmasının mümkün 
olmadığını ve bu suretle bu Kanunun tekrar uzatıl
mak üzere huzurunuza getirileceğini geçen sene arz 
ve ifade eylemiştim. Görülmektedir ki, bizim endişe
lerimiz maalesef haklı çıkmıştır. 

Esasımda Büyük Millet Meclisine' ait olan ve an
cak çok istisnai hallerde hükümeit tarafından kanun 
hükmünde kararname mahiyetinde olmak üzere çı
kartılması lazım gelen yetkilerin Meclisten alınarak 
hükümete devrine, geçen sene olduğumuz giibi bu 
sene de muhalif bulunduğumuz fikrinde musir ol
duğumuzu tekrar eder, hepinize derini saygılarımı su
narım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde başka söz is

teyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Mad

delere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

il inci maddeyi okutuyorum: 

2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzen
lenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatıl

ması Hakında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.2:1984 tarihli ve 2977 sayılı Ka
nunun yetki süresi bir yıl uzatılmıştır. 

Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden çok ka
nun hükmünde kararname çıkarabilir. 

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

il inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 imci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2, — Bu Kanun 8 Ağustos 1985 tarihin

den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde siöz isteyen?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

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

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?,. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının lehinde ve aleyhinde konuşmak 
isteyen?.. Yok. 

Kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, yanlışlık olmasın; niye açık oylamaya 
tabi? Para - pul meselesi değil ki... 

BAŞKAN — Açık oylamanın, oy kupasının sıra
lar arasında, dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim çev
resini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle 
oylarını kullanabilirler. 

Oy kupası sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
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3. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2J102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 2 
nci sırasında Antalya Milletvekilli Ali Dizdaroğlu'nun 
komisyonda bulunan kanun teklifi vardır; fakat ko
misyondan gelmemiş olduğundan erteliyoruz. 

4, _ 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/684) (S. Sayısı : 318) (2) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasındaki 
8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve intikal Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

SKomisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Raibul 
«tmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi 
PaırtiM Grulbu adına Sayın Ferit Melen; buyurunuz 
efenfd'im.1 

MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) — 
Değerli arkadaşlarım, veraset muameleleri eskiden çe-
şIM'i harçlara talbiydii; tapu muameleleri dolayısıyla ta
pu tesctili sırasında alınan harçlar veyahut tereke tah
riri sırasında alman harçlar. 

BAŞKAN — Sayın millıetvekileri, lütfen .otura
lım; Sayın Melen'i dinleyelim efendim. («Duyamıyo
ruz Sayın Başkaıi» sesleri) 

Sayın Melen, lütfen miikrofunu ayarlar mısınız 
efendim?! 

FERİT MELEN (Devamla) — Meclise epey za
mandır gelip gidiyorum; ama sesimi bu mikrofona 
IbÜr türlü uyduramıyorum, kusura bakmayın. Bunda 
mikrofonun da kabahatli var; mikrofon biraz hareket 
etmeye müsaade etmiyor, zayıf seslerin sesi duyul
muyor. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayan 28.6.1984 tarihli 85 inci 
Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basma
yan ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

(2) 318 S. Sayılı Busmayazı Tutanağa aklidir, 
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Değerli arkadaşlarım, eskiden intikal muamelele
rinde gayrimenkuller tapu siciline talbiydi; menkuller 
de, eğer tereke taihriri yapılmışsa, tereke tahriri sıra
sında bir harca tabiiydi. 1926 yılında aşarın kaldırıl
ması üzerine vergi reformu yapılırken, intikaller için 
de Veraset Vergisi ihdas edildi. O tarihten sonra ka
nunda çeşitli tadiller oldu ve nihayet esaslı olarak 
1959 yılında. bir tadil yapıldı; veraset yolu ile mi
rasçılara intikal eden menkul ve gayrimenkuller de 
bilhassa usul ve füru ve eş içlin, her biri için, 40 bin 
liralık muafiyet getirilmişti 

O tarihte 40 bin lira oldukça mühim bir değer 
ifade ediyordu. Eş ve çocukların her birine isabet 
eden 40 bin liralık muafiyetün tatbiki halinde, otur
dukları ikametgâh kolaylıkla vergisiz olarak intikal 
edebiliyordu. Fakat bilalhara enflasyon sebebiyle, sa
dece enflasyon değil ayrıca şehirleşme sebebiyle gay
rimenkul kıymetleri süraltlıe arttığı için, bu 40 bin li
ralık muafiyetin tatbiki halinde eş ve çocuklara inti
kal edecek olan gayrimenkul üzerinden tahakkuk ede
cek Veraset Vergisini, eğer muris başkaca bir para 
bırakmamışça fiilen ödemeye imkân kalmamıştı ve 
ancak ikamet ettikleri binayı, meskenli satmak sure
tiyle bu vergiyi eklemek imkânı doğuyordu. 

Bilalhara 1981 yılında bir tadiil daha yapıldı, bu 
muafiyet <\ milyon liraya çıkarıldı. Bugün bir apart
man dairesinin, Ankara, İstanbul, izmir gibi büyük 
şdhlMerde en mütevazii 8--10 milyon liradır. Binaena
leyh, bugün vefat edenlerin varislerine bıraktıkları bir 
gayrimenkulu, bir ikametgâhı vergisiz olarak varisleri 
muhafaza edemeyecekler ve bu vergiyi ödemek için, 
eğer başkaca servetleri yoksa, binadan çıkmak sat
mak mecburiyetinde kalacaklardır. 

Bu defa hükümet bu muafiyet haddini yükselten 
bir tasarı getirmiştir; 3'er milyon liraya çıkarmıştır. 
Fakat bu da kâfi değildir. Komisyon muafiyet had
dini 5'er milyon liraya çıkarmıştır. Bugün için belki 
5'er milyon 1 eş ve 2 çocuk için 15 milyon lira eder. 
Bugünkü durumda 15 milyon lira ile muaf tutulursa 
bir ailenin bu gayrimenkulde oturma imkânları ka
lır; ama görüyorsunuz ki, paranın değeri süratle dü
şüyor ve korkarım ki bu zihniyet ile çok uzun sür
meden Türk Lirasının değeri sıfıra çok yaklaşacak
tır. Onun için bu da bir şey ifade etmeyebilir. O de
rece düşmese bile süratle düşecektir. 

Ayrıca, işaret ettiğim gibi, gayrimenkul inşaat 
hem pahalılaşıyor, hem de süratli şehirleşme dolayı
sıyla plus-value hâsıl oluyor, kendiliğinden değerle
niyor. Binaenaleyh, bu muafiyetin dahi bir - iki sene 
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içerisinde, hatta belki önümüzdeki sene bir tesiri ol
mayacaktır; gene bir gayrimenkul, bir mesken, bir 
ikametgâh, bir konut varislere, (Tabiî en yakın varis
lerden bahsediyorum; ikinci, üçüncü dereceler değil) 
eşe ve çocuklarına vergisiz olarak intikal edemeyecek
tir. 

Bu sebeple, bunun tek çaresi olarak grubumuz 
şunu düşündü : Bu miktarı aşsa bile varislerin, eşin 
ve çocukların, ikamet ettiği, mesken olarak kullan
dığı bir apartman dairesi veya bir mesken vergisiz 
olarak intikal etmelidir. Bunu kabul buyurmadığmız 
takdirde, dediğim gibi, birçok aileler tahakkuk ede
cek vergiyi ödeyemeyecek duruma gelecekler ve ev
lerini satıp vergiyi ödeme tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunacaklar ve vergi yüzünden yuvaraları yıkılacak
tır. 

Bazı arkadaşlar bu miktarı yükseltelim diyorlar, 
hatta tasarıda Bakanlar Kuruluna da yetki verilmiş
ti; ama işaret ettiğim sebeple onun da değeri olma
yacaktır. Ayrıca Bakanlar Kuruluna böyle bir yet
kiyi tanımak Anayasa bakımından da sakıncalıdır. 
Çünkü Anayasamız azamî - asgarî nispetler arasında 
Bakanlar Kuruluna tasarruf yetkisi tanımıştır. Ana
yasamıza göre Bakanlar Kurulu tespit edilen azamî 
bir yetkiyi artırmaya yetkili değildir. Bizim hukuk 
anlayışımız budur, iktidar her ne kadar hukuk def
terini kapatmışsa da, hukuku istediği şekilde anlıyor
sa da, biz tabiî hukuka sadık kalarak böyle anlıyo
ruz; bunu koysanız dahi, Bakanlar Kurulu artırsa da
hi, vatandaşlar Anayasa Mahkemesine müracaat ede
rek iptal ettirebilirler. Böyle bir tehlike ile de karşı 
karşıya kalmasını istemiyoruz. 

Bu sebeple Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin 
bir faydası olmayacağına kaniim. Eğer yuvaların da
ğılmamasını istiyorsanız, hiç olmazsa bir meskenin 
vergisiz olarak intikal etmesini kabul buyurursunuz; 
temennim budur. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Coşkunoğlu; buyurunuz efendim. 
KÂMÎL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Veraset ve 
İntikal Vergisi Kanununda yazılı hadlerin yükseltil
mesi hakkında hükümetin getirmiş olduğu kanun ta
sarısı sebebiyle söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
saygı ile selamlarım. 

Arkadaşlar, bu kanunun hayatta birçok acı tec
rübelerini hepiniz görmüşsünüzdür. Ben de gördüm; 
resmî vazifem icabı gördüm, Sayın Maliye ve Güm
rük Bakanım şimdi burada yok, ona da izah ettim; 

iki yaşında anasız babasız kalan bir çocuğa hâkimli
ğimde vasi tayin etmiştik. Hadise Manisa'da geçmiş
tir. Bir gün vasi üzülerek, hatta ağlamalı bir vaziyet
te yanımıza geldi, «Çocuğun zaten evi yok, hisseli bir 
dükkândan 5-10 kuruş kira alıyorduk, bu dükkân 
Veraset Vergisi sebebiyle satılıyor; ben şimdi ne ya
pacağım?» dedi. Ne yapacaktık? Elimizde bir şey 
yoktu. O zaman orada defterdar bulunan Mustafa 
Bey isimli bir zat vardı, Ispartalı idi bu zat; belki İs
parta milletvekilleri tanırlar, onunla konuştum. «Hâ
kim bey, benim elimde ne var? Biz satacağız» dedi ve 
dükkân satıldı. Çocuk ortada kaldı. Bu çocuk dçin 
vasi tayin etmiştik, amcalarından, sağdan soldan na
faka takdir ettik ve çocuğun yetişmesini sağlamak için 
bir karar verdik; fakat ben hâkim olarak oradan ay
rıldım, netice ne oldu bilmiyorum. 

O andan itibaren birçok hadiseler gördüm. Haki
katen bu Veraset Vergisi mevzuu bir meseledir. Ar
kadaşlar, Veraset Vergisi ne bir Gelir Vergisidir, ne 
bir kazanç vergisidir. Gelir Vergisii, kazanç vergisi 
ödenmek suretiyle elde edilen malın; yani bir serve
tin servet vergisidir. Binaenaleyh, diğer vergilerle bu
nu mukayese etmek doğru değildir. Bu şekilde mü
talaa ettikten sonra meseleyi detayları ile arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Melen de izah buyurdular, eskiden bir aşar 
vergisi vardı, «öşür» dediğimiz, o kalktıktan sonra 
bu Veraset Vergisi, zannediyorum 1925 senesinde ilk 
defa yürürlüğe girdi. Safhalar geçirdi, 1959 senesinde 
verginin muafiyet haddi çocuklar ve eş için, her biri 
için 40 bin lira oldu. Bunun o zamanki gerekçesi de, 
yine bir mesken sahibi olmalarını sağlamak maksadıy
la bu muafiyet konmuş idi; gerekçesi bu. 

Bugünkü tasarının gerekçesinde de aynen, «Hü
kümet temsilcisinin; tasarının hazırlanmasında etkin 
unsurun Hazüneye gelir değil, aksine zaman içerisin
de para değerinde meydana gelen yıpranma sebebiy
le muafiyetlerin yeniden belirlenmesinin gerekliliği 
yanında, her ailenin (Dikkat buyurun) konut sahibi 
yapılmasını öngören hükümetin temel politikasının 
olduğunu...» belirtiyor. 

Şimdi arkadaşlar, hükümetin teklifinde 3 milyon 
lira idi bu muafiyet, komisyon bunu 5 milyon liraya 
çıkardı. Bunu da kâfi görmüyoruz. Arkadaşlarımla 
beraber bir önerge verdik, maddeye geçildikten sonra 
okunacaktır. Bugün 5 milyon liraya bir daire alma
nın imkânı yok. Bir gecekondunun dahi 5 milyon lira
nın üstünde olduğu hepimizin malumu. 
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Size maddî misaller vereceğim : 
Biraz önce konuşan Sayın Melen bilirler, biz, 

1950'lerde kooperatif kurduk. Sayın Melen'i de şa
hit gösteriyorum, Maliye kayıtlarını da şahit göste
riyorum; her şeyi maddî delil olarak gösteriyorum. 
1950'lerde 40 bin liraya, 50 bin liraya Bahçelievler'de 
müstakil ev satın alınır idi. Şimdi değiştirilen kanun 
hükmü, bu 40 bin lirayı 3 milyon liraya, 5 milyon 
liraya çıkarıyor. İnsafınıza bırakıyorum; Bahçeliev
ler'de o zaman 40 bin liraya alınabilen bir evin bu
günkü değeri nedir? O zaman 40 bin liraya satın alı
nabilen evin bugün değeri 50 milyon liradan aşağı 
değildir. 

Efendim, şöyle bir şey ileri sürüyorlar; «Mükel
lefin beyanına göre biz bu değeri hesap edeceğiz» 
diyorlar. Bu da yanlış. Çünkü, mükellef vardır ma
lının hakiki değerini gösterir, mükellef vardır gös
termez. Bir kere bu eşitsizlik meydana getirir. Kaldı 
ki tasarı bunu da bertaraf ediyor. Ne diyor? Değenin, 
Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesine göre tes
pit edileceğini söylüyor. 

O kanun hükmünü de tetkik ettim. Veraset ve -İn
tikal Vergisi Kanunu daha evvel değişmiş; 1.1.1982 
tarihli ve 2591 sayılı Kanunla değişmiş. Orada yalnız 
eş için 2 milyon lira muafiyet konmuş; fakat (onu da 
şimdi arz edeceğim) çocuklar için mevcut olan mua
fiyet kaldırılmış. 

Şimdi o kanunun 2 nci maddesinde diyor kir ver
gideki beyana göre Veraset Vergisi gerçekleşir; ama 
şimdiki tasarı bunu kaldırıyor. Şimdiki tasarıyı ka
bul ettiğiniz zaman Vergi Usul Kanununa girecek. 
Vergi Usul Kanununa göre takdir, hepiniz biliyorsu
nuz gayet açık; vergi dairesinin takdir komisyonları 
yar, takdir komisyonları gerçek değerini takdir ede
cek ve onun üzerinden Veraset Vergisini alacak. Bu 
kanun hükmü zımnen ilga ediliyor artık. 

Bu itibarla bir ailenin, bir eşin, bir çocuğun bir 
daire sahibi olabilmesi bugünün şartlarına göre ancak 
30 müyon liranın muaf tutulmasıyla mümkün ola
bilir. Bunu teklifimizde belirttik. Yalnız eş kalırsa, 
çocuk olmazsa 40 milyon lira, çocuklarla beraber ka
lırsa, çocuk için 30 milyon lira, eş için 30 milyon lira, 
beheri için 30'ar milyon lira. 

Efendim, maliyecilerin bir hesabı var daima. O 
hesap şü : Efendim, 3-4 tane çocuğu varsa, hepsi 
için böyle bir muafiyet mi konsun? Efendim, hepsi 
zaten müstakildir; ama 3 - 4 çocuklu ailelerin yüzde 
90'ı, bu şekilde 5 milyon lira dahi deseniz, Veraset 
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Vergisi ödeyecek durumda değildir. Ben merak ettim 
bakalım milletvekillerinin kaçı 1 çocuklu, 2 çocuk
lu diye albümü aldım önüme : Arkadaşlar, üçte iki
si 1 - 2 çocuklu veya çocuksuz, diğerleri 3 çocuklu 
veya daha fazla çocuklu çıkıyor. 

Binaenaleyh, bugün çocuk adedi düşürüldüğü ya
hut da maliyeci arkadaşların ifade ettiği gibi (Onlar 
daima ekstrem uçları nazarı itibare alıyorlar) «Efen
dim şöyle mi olsun?» Bunlar istisna. Biz adaleti ger
çekleştirmeye çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, süreniz doldu 
efendim; lütfen toparlayınız. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

«Adalet mülkün temelidir» kuralı yalnız mahke
meler için değil arkadaşlar; bütün resmî daireler, hat
ta şahıslar için de muteberdir. 

Diğer bir misal arkadaşlar; bu 7338 sayılı Ka
nunda küçük çocuklar için aylık bir nafaka bağlan
mış iken, maiul çocuklar için aylık bir nafaka bağlan
mış iken, şimdiki gelen tasarıda bu yok. Bunu daha' 
evvelki kanun da kaldırmış; yani 2591 sayjjı Kanun 
da kaldırmış. Sayın Maliye Bakanından rica ettim, 
bunun sebebi ne dedim. Sayın Maliye Bakanı da; 
«Efendim, memurların bazı suiistimallerinden vesai-
reden dolayı vaktiyle bunu kaldırmaya mecbur olmuş
lar» dedi. Çünkü, kendisinden evvelki bir zamana ta
allûk ettiği için «Mecbur olmuşlar» tabirini kullandı. 

Arkadaşlar, vefat eden bir şahsın malul çocuğu 
kalmış, küçük çocuğu kalmış, ona ayrı bir muafiyet 
tanımamak için memurların veyahut ^a mükellefin 
suiniyetinden bahsetmenin doğru olmayacağı kanısın
dayım. Bu itibarla bu çocuklar için de önergemizde 
ayn ayrı muafiyetler koyduk. 

önergemiz gayet adilanedir; maksat, hükümetin 
gerekçesine de uygundur. Bugün 100 milyon liraya 
daire var, 15-20 milyon liraya daire var. Bunun or
talamasını aldık, hatta ortalamasından da daha kü
çüğünü aldık, 30 milyon liraya kadar muaf, dedik. 

Bu itibarla çocukların; yani malul çocukların ba
kımı için aylık bir istisnanın kabul edilmesi, küçük, 
reşit olmayan çocukların bakımı için de bir istisnanın 
kabul edilmesi şart. 

Arkadaşlar, bir noktayı daha arz edeyim : Bu 
kanun sosyal gayeli bir kanundur. «Aile toplumun te
melidir» diyor Anayasa. Bu suretle aileyi korumuş 
olacağız, aile korunmuş olacak. 

Şimdi, Türkiye'de işsizlik bir problem değil. Var 
belki işsizlik; belki değil, işsizlik var; ama problem 
olmuyor, sosyal bir kıpırdama safhasına gelmiyor. 
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Neden? İş sahibi oluncaya kadar babanın evinde kay
nayan tencereden o genç yer içer; isterse 25, isterse 30 
yaşında olsun. İşte aileyi korumak budur. Avrupa 
veya Amerika'da olduğu gibi, «18 yaşını bitirdin, 
buyur efendim, hayatını kazan» gibi bir şey bdzde 
yok. Bizim sosyal bünyemiz... 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, lütfen efendim; 
çok geçti süreniz. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Sosyal bünyemiz meydanda. Ailenin korunması 
bakımından da bu önergemizin kabulü yerinde ola
caktır. Yüksek tasvibinize, takdirinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Oyunu kullanmayan milletvekili var mı efendim? 

Yok. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın Melen, efendim size söz ver

miştim; grup adına konuşmuştunuz. 
FERİT MELEN (Van) — Şahsım adına efen

dim. 
BAŞKAN — Şahsınız adına buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Değerli arkadaşlar, 

Sayın Coşkunoğlu'nun görüşüyle benim biraz evvel 
grup adına ifade ettiğim görüş arasında şöyle bir 
fark var : 

Bir defa Veraset Vergisi, vergi sistemine sosyal 
bir karakter kazandırmak için ihdas edilmiştir. Çalı
şarak 'elde edilen gelir nasıl vergiye tabi tutulurken 
ki faraza bir işçinin alınteriyle elde" ettiği gelirini ver
giye tabi tutarken; varis olarak, çalışmadığı halde 
kendisine intikal eden gelirden, servetten bir vergi 
alınmaması doğru bulunmamıştır. Bütün dünya lite
ratüründe var. Veraset Vergisi vergi sistemlerine bu 
sebeple girmiştir; bizde de aynı sebeple girmiştir. 
Şimdi bu karakterini muhafaza etmek, korumak la
zım. 

Teklifimizde biz sadece, aileyi korumak için ver
gisiz olarak bir ev, bir mesken, bir yuva intikal et
mesini sağlamak istiyoruz; ama intikal eden servet
ler evden ibaret değil; ev olur, mesken olur, apart
man olur, han olur, fabrika olur, para olur, tahvil 
olur vesaire; bunların hepsine bir muafiyet tanımak 
yerinde değil. O vakit Veraset Vergisini fiilen ortadan 
kaldırmış oluruz. Eğer sosyal karakterini korumak is
tiyorsanız evi muhafaza edin. Fakat hükümetin getir

diği veya Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği 
5'er milyonluk muafiyet üst tarafı için bence yeter
lidir. Sadece evi istisna etmek veraset fikrinin sosyal 
karakterini, sosyal hüviyetini korumaktır; fakat daha 
fazla muafiyet tanırsanız bu defa sosyal karakterini 
ortadan kaldırmış olursunuz. Dediğim gibi, alınteriyle 
emeğinin karşılığını alan bir işçiden vergi alırken; bil
mem 100 milyonluk bir fabrika intikal etmiş kendi
sine, onu da vergisiz olarak intikal ettirmek yanlış 
olur, hakikaten Veraset Vergisini ortadan kaldırmış 
olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler taırnam-

lanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka-

ıbul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul1 edilmiştik.. 

1 ikici maddeyi okuituyorum: 

8.6.1959 Gün ve 7338 Sayıfo Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayılı Vera
set ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinlkı 
(b) fıkrası ile ı(d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şeklîde de
ğiştirilmiş, maddeye (ık) fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki hüküm' eklenmiştir. 

«b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen 
menkul ve gayriımenlkul mıaHıaaıdan evlatlıklar da da
hil olmak üzere füıruğ ve eşiten her binine isabet eden 
miras hisselerinim 5 000 000 lirası (Füruğ bulunma
ması hallinde, eşe isabet eden miras hissesinin 
10 000 000 lirası);» 

«di İvazsız surette vaki intikallerin 50 000 Mirası;» 
«e) Para ve mal üzerime tertip ve 'keşide olu

nan alelumum piyango ve kuralarda kazanılan ikra
miyelerin 50 000 lirası;» 

«Bakanliar Kurulu (b), (d) ve (e) fıkralarındaki is
tisna hadlerinin her birini ayrı ayrı veya birilikte on 
katına kadar artırmaya veya bu fıkralardaki hadler-
den aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yet
kilidir.» 

BAŞKAN — 1 indi madde üzerinde söz isteyen 
var mu? 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Aoikara) — Var 
eifendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÎSMAÎL SARUHAN (Ankara) -r- Ben de söz is

tiyorum. 
DEVLET BAKANI KÂZIM ÖKSAY (Bolu) — 

Sayın ©aşkan, saygıdeğer ımliletvelcMıetr'i; nmlumunuz 
hükümetin, gerek sizlerin, 'gerekse milletin ihtiyaç 
duyduğu hıizrrietleri 'yerine getirebilmesi için gelire 
ihtiyacı vardır. Bu hususta sanıyorum hepimiz hem
fikiriz. 

Veraset ve tntikal Vergisinden 1985 yılı için ön
görülen gelir miktarı 7 milyar liradır. 

Şimdi, sayın arkadaşlarımızın ifade etmiş olduk
ları hususları dıikkate alacak olursak, Veraset ve 
intikal Vergisinin sadece adı kalacak ve uygulama
sında Hazlineye herhangi bir gellir gelmesi son 'de
rece şüphe! olacaktır. 
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KAİL T. COŞKUNOĞLU '(Ankara) — Sayın 
Başkan, ıdeğerilli aırkadaşilarım; affınıza sığınarak hu
zurunuza tekrar getaılı'ş bulunuyorum. Bu vesifeyle 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

'Bizim, 100 milyon talik, 5 -milyar liralık bir 
müessese kaUsın, ondan vergi atamasın, diye bir tek
liflimiz yok. Yaptığımız teklifte; çocukkırın her biri 
ile eş töçin 30'ıar mliyon lira, 18 yaşını bitirmemiş ço
cuklar (için ayda şu kadar Hıkta ve malul çocuklar 
liçtin de, sağlık kurulundan rapor almak şartıyla ay-
'da şu kadar lira muıaf tutulsun ıdiyoruz. İster 100 
milyon lira olsun, ister 5 milyar lira olsun, ne olur
sa olsun prensip bu. Bir çocuğa 40 bin lira koyduk. 
Bugün mahkemeye gidin 'balkın bir çocuğa ne kadar 
nafaka takdiir edliyor Biz 'bunları esas olarak ar
kadaşlarımızla beraber koyduk. 

'Sanliyen, 'bu mevzu üzerinde miiçin durduğumu 
daha evveli arz etmiştiim. Bsıfci Sayın Maliliye Bakanı 
bana, «Veraset ve İntikal Vergisi Kanununu hazır
lıyorum.» 5 - 5,5 milyar lira civarında bir gellir sağ
lıyoruz. (Şimdiki Sayın Bakan da bunu teyit etti) 
Binaenaleyh, bunun kaldırılmasını bile düşünüyorum. 
Sebebi de? Masrafı var bunun. Elde ne kalıyor, ne 
fayda görüyoruz, bunun hesabını uzmanlarını yapı
yor» demliş idi. Ben de bunun üzerine kendisine dü
şüncelerimi yazdı olarak bildirmiş: Anayasa aileyi 
toplumun esası 'olarak kalbuül ettiğini ve aâe deyince 
bizde çocuk, ana, baba beraber mütalaa edildiğine 
(göre, bu kazançla kadımın da, kocanın da hissesi var
dır, bu kazanç beraber sapanmıştır ve vergisi öde
nerek yapılan tasarrufla bu servet elde edMmaştir, bu 
tasarrufta çocukların da rolü vardır, karı - kocanın 
da rolü vardır, bunun vergiden muaf tutulması müm
kün ise bu yapılmalıdır; ama mümkün olmadığı tak
dirde bunların meydanda kalmaması (için bir muafi
yet haddi konulmadı, diye uzun boylu bir mütalaa 
yazmıştım. O zamankli Sayın Maliye Balkanı, «Uz
manlara verdim» demişti; verip vermediğini bilmem. 

işin esası 'budur. Maksadımız, daha evvel de izah 
ettiğim ıgibi, aıileyti korumak ve bir servet vergisi ol
duğuna göre, bu serveti eMe eden karı - kocayı ve 
çocukları korumaktır. 

Yüce takdirinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Ooşkun-

oğlu. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, söz lisıtiyorumi 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı olarak Türkiye'de 
verilen emlak beyannamelerinin tamamı değerlendi-. 

I rilmiiş ve bir ikametgâh için 'beyan editen ortalama 
I değerin 2 miyon 400 bin lira oMuğu tespit editmiş-
I tir. Bu durum karşısında hükümejt olarak tasarı ha-
I zırlanırken tarafımızdan muafiyet hadleri, füruğ ve 
I eşlerden her birine isabet eden miras hissetlerinden 

3 milyon İrası, füruğ bulunmaması hainde de 6 
I milyon lirası istisna edilmiştir. 

I Daha sonra bu konu Plan- ve 'Bütçe Komisyonun-
I da görüşülürken: 3 milyon 5 milyona, 6 milyon da 
I 10 milyona çıkarılmıştır. 

I Biz bu istisna hadlerini, biraz, evvel' ifade etme-
I ye çalıştığım ortalama değerler çerçevesinde yeterli 
I görüyor, bu balkımdan arkadaşlarımızın bu konuda 

teklif etmiş oldukları önergelere bu gerekçeyle katil-
I mıyoruz. 
I Arz ediyorum efendimi. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın' Oksay. 
I Sayın tsmail Sarufaan, buyurun. «'Son söz ımlilet-
I vekilin'inıdir» kuralına göre söz 'aldınız. Süreniz 5 
I dakikadır. 

I ISMAtıL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
I değeri müetvekiilieri; Türkiye'de uygulanmakta olan 
I Veraset Vergisli Kanunu hakkında benden önce too-
I nuşan. sayın milletvekıillıerinin dile getirdikleri husus-
I lara şunu da İlave edeceğim; Türk aie yapışımda bir-
I likte çalışılır, bir büyüğün adına gayrimenkul edlin-
I menin heyecanı olur. Bilahara o ailenin 'büyüğünün 
I vefat etmesiyle diğer ale fertlerine Veraset Vergisi 
[ tahakkuk ettirilmektedir. 
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Tüınk vergi sistemime Veraset Vergisinin girmiş 
olmasına rağmen beklenilen verginin toplanılmadığı 
da görülmektedir. Oysa gerek Emlak Vergisi, gerek
se Veraset Vergisii müşterek mütalaa edildiğinde, 
Türk millî 'bütçesine 38 milyarlık bir katkıda bu
lunulmaktadır. Bunun toplanabilmıesi içim de hazine 
12 mlillyaır liralık harcama yapmaktadır. 

Simidi, 5,5 trilyonluk bir bütçede, gerek 38 mil
yarın ve gerekse 'bu yapılan harcamanın çak küçüık 
bir rakam olduğunu görmekteyiz. Büyüğünü ve ya
kınını! kaybederek Veraset Vergi simi ödeyebilmek İçin 
diğer gayrimenkulunu satmak zorunda Ikalan aileleri 
düşündüğümüz zaman, bu uygulamanın sosyal bir 
yara olduğu ortaya çıkmaktadır. Onun için aslında, 
bu ülkede yeni vergi sistemleri geliştirirken, Katma 
Değer Vergisii uygulamasıyla, herkesin yaptığı har
camanın Ikarşılığını ödediği bir sırada, 5 mdılyaır veya 
1985 yılı Bütçesli itibariyle 7 milyar lira gelir elde 
edilecek olsa bile, bu müesseseyi Türk vergi siste
mlimden ayrı düşünmek doğru olacaktır; bu bakım
dan bu madde iıe ilgili değişiklik önergesinin ka
bulünü rica ediyorum. 

'Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Madde üzerinde verilmiş 2 önerge vardır, geliş 

sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
318 sura sayısında bulunan (8.6.1959 gün ve 7338 

sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununda Deği-
şliklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı) mn 
1 indi maddesiınıin aşağıdaki yazıldığı şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kâmil T. Coşlkunoğliu Osman Işık 
Ankara Anikara 

Göksel Kalaycıoğlu İsmail Saruhan 
Ankara Ankara 

Mehmet 'Sağdıç Hazım Ku'tay 
Ankara Anikara 

Mustafa Çakalöğlü, 
Antalya 

MADDE 1. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayılı Vera
set ve intikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesi
nin (b) fıkrası ile (d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş, maddeye (j) fıkrasından sonra 
gelmek üzere (k) fılkrası olarak aşağıdaki hüküm ek
lenmiştir. 

(b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlemen 
menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da da
hil olmak üzere füruğ ve oeşten her birine isabet 
eden miras hisselerinin (30 000 000) lirası, füruğ 
bulunmaması halinde, eşe iınltilkaJı eden mliras hissesi
nin (40 000 000) lirası, munisin reşit olmayan çocuk
larının her biri için bunların reşlit çağa gelinceye 
kadar geçmesıi icap eden her ay başına (40 000) li
rası ve yaşı her ne olursa olsun bedenen ve fikren 
hiçbir suretle çalışarak hayatını kazanamayacak du
rumda oldukları tam teşekkülü sağlık kurulu rapo
ru ile tespit edilen malûl ve mefluç füruğun her bi
ri için (60 000) lira yukarıiki miktarlara ilave olunur^ 
Vergiden muaf ıtütulur. 

(d) İvazsız surette vaki intikallerinim (50 000) 
lirası; 

(e) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olunan 
alelumum piyango ve kurallılarda kazanıam ikramli-
yelertimim (50 000) lirası, 

«Bakamlar Kurulu (b), (d) ve (e) fıkralanmdaıkıi 
hadlerden aşağıya olmamak üzere yeniden tespit et
meye yetkilidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Veraset ve intikal Vergisi Ka

nun Tasarısının 1 (imci maddesinin (b) bendi sonuma 
aşağıdaki fıkranın eklenmesıini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızl'a. 
Şu kadarki, değeri yukarıda gösterilen hadlerin 

toplamım aşsa bile, eş ve füruğum komut olarak kul
landıkları 1 ev veya apartman dairesi. 

Ferit Melen Femmli îslimyelli 
Van Balıkesir 

Haydar Koyuncu Vecühi Alkım 
Konya Konya 

Rıfat Bayazıt ismail Şengün 
Kahramanmaraş Denizlli 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup oylarımıza sunacağım. 

Ankara Milletvekilli Kâmil Tuğrul Coşkunoğlü 
ve arkadaşlarının önergesi: 

318 sıra sayısında bulunan (8.6.1959 gün ve 7338 
sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı) mm 
1 inci maddesinin aşağıdaki yazıldığı şekilde değiş-
tiritaesıinıi arz ve teklif ederliZj 
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Madde 1. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayısı Veraset 
ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 
(b) fıkrası lile (d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, maddeye (j) fıkrasından sonra gelmek 
üzere (k) fıkrası olarak aşağıdaki hüküm eklenmiş
tir. 

b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen 
menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da da
h i olmak üzere füruğ ve eşten her binine isabet 
eden miras hissesinin (30 000 000) İrası, füruğ bu-
Ilınmaması halimde, eşe isabet eden miras hissesinin 
(40 000 000) lirası, murisin oreşiit çocuklarının her bi
ri için bunların reşit çağa gelinceye (kadar geçmesi 
icap eden her aıy başına (40000) lirası ve yaşı her ne 
olursa olsun bedenen ve fikren hiçbir surette çalışacak 
hayatını kazanmayacak dıuruimıdıa oldukları Kamı (te
şekkülü sağlık kurulu raporu üe tespit edilen malul 
ve mefluç füıruğun her Ihkli için (60 000) lira yuka
rıdaki miktarlara ilave 'olunur. Vergiden muaf tutu
lur. 

(d) İvazsız surette vaki (intikallerin 50 000 li
rası, 

(e) Para vte mal üzerine tertip ve (keşide olu
nan alelumum piyango ve kuralarda kazanılan İkra
miyelerin (50 000) lirası, 

Bakanlar Kurulu (b), (d) ve (e) fıkralarındaki 
hadlerden aşağı olmamak üzere yenliden tespit et
meye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu önerge
ye 'katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BASKANVE-
KİLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (DerMi) — Ka
tılmıyoruz efendfim.« 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Katılmıyoruz efendini. 

'BAŞKAN — Sayım Coşkunoğlu, tekrar söz is
ter mlisânliz efendim^ 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Ar
kadaşların takdirine bırakıyorum, gereğini arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon ve hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Efendim 2 Divan ülyesinün sayırnı arasında fark 

oldu, tekrar işaret 'buyurun efendim. 

önergeye komisyon ve hükümet katılmadı, öner
geyi kabul edenler..̂  Kialbul etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir efendim. (AİkışLar) 
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Sayın milletvekilleri, demin izah ettim, evveM 
gün de aynı olay cereyan etti; sağdaki Divan üyesi
nin 'oyu ile soldaki Divan üyesinin oyları birbirini 
tutmadı. Ayrıca ben de saydım; onun için yenilemek 
zorunda kaldım. 

Diğer önergeyli okutuyorum: 
Görüşülmekte olan Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanun Tasarısının 1 incü maddesinin (b) bendi so
nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tekif 
ederiz. 

Şu kadlaırki, değerli yukarıda gösterilen hadlerin 
toplamını aşsa Me, eş veya füruğun konut olarak 
kullandıkları 1 ev veya apartman dairesi 

Van Milletvekilli Ferit Melen ve arkadaşları; 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KIL1 AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Katıltayoruz.) 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka-
tıümıyor. 

önerge sahibi konuşmak ister mıi? 
Buyurunuz. 

FERİT MELEN (Van) — Değerli arkadaşlarım, 
konuşmamda da izah ettim; para değeri, istikrar ol
madıkça maalesef sabit bir ölçü olamıyor. Para de
ğeri süratle düşüyor; arkadaşlarımızın teklif ettiği 
bu miktarın dahii ülstüne bir ev veya konut değeri 
çıkabilir. O sebeple, Ibfeiim teklif ettiğimiz, o hüküm
lere aykırı deği. O değerleri aşsa dalhli, bir konutu is
tisna etmeyi ıtekif ediyoruz. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kü
çük ev var, vüa gibi ev var. 

FERİT MELEN (Devamla) — O değeri aşsa 
dahi bir konutu lisıtisna etmeyi teklif ediyoruz. Zaten 
bizimki ek fıkradır, kabul «ittiğiniz önergeye aykırı 
düşmez. O değeri aşsa bile, bir konutun istisna edl-
mesini işitiyoruz,! 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Melen. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmıyorlar. 

önergeyi toylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler... Et
meyenler..^ önerge kabul edilmemiştir. 

PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sa
yın Başkan, maddeyi redakte etmek üzere komlis-
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yonıa gem üşüyorum efendim. (MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi komisyon geri 
istemektedir; konuyu tetiklik «diyoruz, şimdi iarz ede
ceğim. 

Sayın miHetvekilleri, önergeyle birlikte komisyon 
maddeyi geri istemektedir. Konuyla igili İçtüzüğün 
88 inci maddesinin dördüncü fıkrasını okuyorum : 

«Dalha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı 
oylanar. Komisyonun katılmadığı ve fakat Genel 
Kurulun kabul! ettiği önerge ve İlgili malddeyli kornıis-
yon getri isteyebilir.» 

Maddeyi oylayacağım ve komisyona iade edece
ğim efendim,, 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan maddeyi oylamadan geri istiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi 'okutup, oylayacağım efen-
diim. 

PLAN VE 'BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denlizli>-
önerge oylandı efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 
(Komisyonun maddeyi geri isteme hususunu, kabul 

edilen önerge ile birlikte oyiarınııza sunuyorum: Ka
bul edenler... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Bu oylanmaz iki... ' 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bu oylan
maz Sayın Başkan; komisyon geri isıtıiyaruım mad
deyi. 

BAŞKAN — Efendim maddeyi dkudum. 
Önerge Genel Kurulca kaibul edilmiş, malı ol

muştur. Onun liçıiın, önergeyi ve madıdeyi komisyo
nun geri istemesi hususunu oylarınıza sunacağım ve 
kabul ettiğiniz takdirde geri vereceğim. (Gürültüler) 

Efendim maddeyi okudum, bir kere daha oku
yorum, lütfen dMeyMz: 

^Dalha sonıra önergeilier işaret oyu i e ayrı ayrı oy
lanır. Komisyonun katılmadığı ve fakat Genel Ku
rulun kaibul ettiği önerge İe ilgili ımaddeyi komis
yon geri isteyebilir.» 

Komisyon 'bu İsteği yapmıştır, ger1! iade edece
ğim efendim. > 

îade hususunu oylarınıza sunuyorum,.. 
IKÂMİL T, COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 

'Başkan söz istiyorum, izahat vereceğim. 

BAŞKAN — ıSöz yok efendim, konuşlunuz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Komisyon 
geri istiyorsa bu oylanımazki efendim. Komlisyon ge
ri istiyor, oylanmaz efendlim. 

BAŞKAN — Komisyonun geri isteme teklifini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (jMDP s a 
larından «Oylanmadan önce o» sesleri) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Oylanmaz efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KILİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizi) — Oy-
fflaıntoaz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Oylanmaz 
efendim.: 

BAŞKAN — Oylanacak efendim. 
ATİLLA SIN (Muş) — Bu oylanmaz, geri isti

yor komisyon.! 
BAŞKAN — Lütfen efendim, ya kabul edersi

niz, ya etmezsiniz teklfii. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Önergenliın iadesi 

kabul edilmiştir. 
önergeler, maddeyle birlikte komisyona iade edil

miştir. 

2 indi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 8.6.1959 gün ve 7338 saydı Veraset 

ve intikali Vergisi Kanununun 7 ndi maddesinin birin
ci fıkrası iaşağıdakli şekilde değiştirilllmiştir. 

«Veraset tarikiyle veya salir suretle ivazsız bir 
tarzda mal iktisap edenlerden 3.üncü maddede yazılı 
şahıslar İle futbol müsabakalarına ait müşterek 'bahis
lerde 'ikramiye kazananlar dışında kalanlar ikttis&b et
tikleri malları, Spor-Toto Teşkilatı ise ikramiye ka
zananların ikramıiyel'eriınıden kesilen vergilileri bir be
yanname ile ıbüdiirmefc meciburiyetindedlirler.» 

BAŞKAN — 2 ıiöi1 madde ürerinde söz isteyen?... 
Yok. 

2 ndi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci rmadde Ifcabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 8,6.1959 gün ve 7338 sayit Vera-

söt ve Intilfcal Vergisi Kanununuın 9 uncu nmddesinin 
birindi fıkrasına aşağıdaki 3 üncü bent eklenmiştir. 

«3. Futbol müsabakalarına latöt müşterek bahis
lerde, futbol müsabakalllarıjnıın yapıldığı günü takip 
eden ayın 20 inci günü akşamına (kadar.» 

BAŞKAN — 3 üncü madlde üzerinde söz iste
yen?.^ Yok./ 
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3 ümidi maddeyi oyUarunuza sunuyorum: Kabul 
ödemler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edlimiş-

4 üncü maddeyi okutuyorum;: 
MADDE 4. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayılı Vera

set ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Futbol müsabakaliaırına aiSt müşterek öaMslerde 
kazanan bilet sah'ipJierume ödenen ilkramıiyelerde nispet 
yüzde 20 olarak uygulanır.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?,.. Ydfc4 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler..^ Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edıilmiiş-
tiitr. 

5 And maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 8.6.1959 gün «ve 7338 sayılı Vera

set ve İntikal Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Veraset ve 'intikal Vergisi Tahakkukundan itiba
ren (5) yılda ve her y i Mayıs ve Kasım ayılarında 
olmak üzere liki eşit (taksitte (Spor Toto Teşkilatınca 
futbol mü'salbalkaüarına alît müşterek bahisler dolayı
sıyla dağıtılacak ikramiyelerdien Ikesifan vergiler be
yanname verme süresi, içinde) ödenir.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiş
tir. 

,1 indi maddeyi komisyon geri aldığı için, bu ta
sarının müzakereleri tamamlanmıştır. 

2. — 2977 sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Yeni
den Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresi-

- nin Uzatılması Hakkında Kanun W aşarisi ve Anaya
sa Komisyonu Raporu (1/695) (S. 'Sayısı : 325) (De
vam) 

'BAŞKAN — Sayım mlletvekiieri, 2977 sayılı 
İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanununun "Süresinin Uzatılması Hakkın
daki Kanun Tasarısının oy sayımı sonuçlanmıştır. 
Açık oylamaya 207 milletvekili katılmış ve neticede : 

Kabul :• 149 
Ret : 55 . • 
Çekimser Î 3 oy kullanılmıştır. 

Böylece tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını 
diledim.; (ANAP sıralarından alkışlar) 

5. — 29.7.1970 Gün ve J319 sayılı Emlak Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komiyonu Raporu 
(11693) (S. Sayısı : 322) (1) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, 29.7.1970 Gün ve 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanunumda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı bulunmaktadır. 
Bu Kanun tasarısının müzakerelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve- komisyon yerlerini almışlardır. 
IRaporun okunmasını oylarınıza sunuyorum : Ra

porun okunmasını kalbul edenler... Etmeyenler... Ra
por okunmayacaktırj 

Ta's'arının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi 
Pariii'si Grubu adına Sayın Hilmi Biçer'in söz istemi 
vardır. 

©uyurun Sayın Biçer< 
İMDP GRUBU ADINA HttJMl BİÇER (Sinop) — 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 1319 sayılı Emlak 
VergM Kanununun tadili ile ilgili olarak grubum 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda-
yum. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. 

Bu tasarı ile Emlak Vergüis'inde evvelce tanınan 
bazı vergi muafiyetlerinin sınırı genişletilmektedir.. 
Aslında, geç bile kalmış bir tasarıdır. Zira, 1970 ilâ 
1985 arasındaki enflasyon hızım anlatmaya elbette 
lüzum yok.ı 

Tasarıyı tenkit ederken, Türkiye'deki son 15 se
nelik enflasyonu göz önünde bulundurmak gerek. 
Böyle olunca, tasarı ile yükseltilen rakamların çok 
sembolik olduğu görülür. 1971 yılında vazıı kanun, 
büyük vatandaş kltlesüne vergi muafiyeti getirmişti. 
Zamanla bu durum değişHi; muafiyet olmaktan çıktı, 
vatandaşı sık sik beyana davet eden hükümetler, 
vazıı kanunun bu gayesini anlamazlıktan geldiler. Bu
gün korunması elzem olan fakir fukara, bu vergile
rin yükü altında artık inim inim inler duruma gel
miştir. Hükümetin bu hatırlaması bile takdire şa
yandır; ancak bu değişikliklerin iyi niyetle yapıldığı
na inanmıyorum. Perde arkasında, yenli bir vergi al
ma veya tahsilli gayesi yattığı açıktır. Bu değişikliği ba
hane ederek, Maliye Bakanlığı 1983 yılında yapılan be-
yanliarı yeniletecektir; 4 sene heklenileceğine inan
mıyorum. 

'Bir atasözümüzü hatırlatmakta yarar görürüm; 
«Tüccar fakirledikçe eski defterleri karıştırır.» Gün 
'geçtikçe vergi kaynakları kuruyor ve hükümet de ya-

(/; 322 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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vaş yavaş eski deflterlerfi karıştırmaya başladı, inşal
lah bu endişem yersiz ve halk'sız çıkar. Sayın balka
nımız biraz sonra kürsüye çıkarak, süresi dolmadan 
valtandaşı beyana davet etmeyeceklerini açıklarlar; 
işte o zaman rahatlarım. 

Sayın arkadaşlar, tasarının münderecatına gelin
ce; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci mad
desiyle, köylerde meslken olarak kullanılan bina
ların vergli değerinin 500 Hn Türk Lirası evvelce 
vergiden istisna ed'iıkriişti, şimdi bu değişiklik ile bu 
rakam .1. milyon liraya çıkarılıyor, 

Muhterem arkadaşlar, 500 bin lira muafiyet 1970 
senesinde tanındı. 1970 senesinde tanınan 50 bin li
ralık muafiyet, bugün 1 milyon liraya çıkarılıyor. Bu 
demektirki, enflasyon 1970'den 1985 senesine kadar 
yüzde 100 arttı. Eğer bu doğruysa, burada getirilen 
İstisna doğrudur; aksi takdirde bu artırma rakamını 
makul bir rakam ka'bul etmek mümkün değildi^ 

Vatandaşın tek barınağının, yani konutunun ver
gi kaynağı kabul edilmesi aslında çok yanlıştır. Aç, 
sefil vatandaşı bırakınız, 'başını soktuğu bir meskeni
nin vergisini ödeme külfetinden kurtaralım. 

Tasarının 2 nci maddesinde de getirilen muafiye
tin ilçe sınırlarına indirilmesi isabetli görülmüştür. 
Evvelce vergiden istisna edilen vatandaşlarımızın 
Türkiye'deki arazisinin, arsaları hariç olmak üzere, 
vergi değeri 500 bin liraya kadar olanların 250 'bin 
Türk Lirası vergiden istisna edilmiş idi. Bu sefer ge
tirilen tasarı ile bu rakam 500 bin liraya çıkarılıyor. 
Biraz önce arz ettiğim gerekçe 'bunun için de varit
tir, gerçekten indirilen, istisna edilen kısım çok sem
bolik bir rakamdır. Bu yönden 'bunu da çok az bul
maktayız. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle eski metne biraz da
ha açıklık getirilmiştir ve fakat komisyonda 'bir fık
ra daha eklenerek, değişen fıkranın turistik bölgeler
de de uygulanacağı açıklanmıştır. Buna neden lüzum 
görüldü. Açıklık yok. Bu ifade kullanılmasaydı, aca
ba turistik 'bölgelerde 'bu indirimden istifade edilme
yecek miydi?. Şüpheli bir durum yaratılmaktadır; 
herhalde uygulanmıyorduki, bu metinle buna bir 
açıklık getiriliyor. 

Biraz sonra müzakere edeceğimiz 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununda görüleceği gibi, bu kısımda da 
bir takdir meselesinden bahsedilirken, 'bilirkişilerin 
bilgilerinden istifade edileceği vurgulanmaktadır. 6 
madde ile bu maddeyi karşılaştırdığımız zaman, yeni 
bir suiistimale, suiistimal yoluna meydan verileceğin

den endişeliyim. Bu vergiyi, komisyonların dışında 
yeni 'bir vergiye esas olan gayrimenküllerin değeri
ni, kanuna göre teşekkül etmiş komisyonların dışın
da yeni bir 'bilirkişiye tespit ettirme kapısının açılma
sı, öyle zannediyorumki ileride tatbikatta 'birtakım 
suiistimallere yol açacaktır. Bunu da endişe ile karşı
lıyorum. 

Bütün bunlara rağmen, tatmin edici olmasa da, 
vatandaşların lehine görünen bu kanunu olumlu bu
luyorum. Verdiğimiz önergelere eğer rağbet edilirse, 
birtakım boşluklar dolacak ve daha da faydalı hale 
gelecektir. 

Takdirlerinize saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ©içer. 
Başka söz isteyen var mı efendim?. 
tSMAÎL SARUHAN (Ankara) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Saruhan; süreniz 10 

dakikadır efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; az evvel görüştüğümüz Veraset 
ve intikal Vergisi Kanununun önemli olan 1 inci mad
desinde verilen değişiklik önergesi kabul edilmiş, da
ha sonra komisyon geri almıştı. Şimdi ise, Veraset ve 
intikal Vergisi Kanununa bağlı olan 1319 sayılı Em
lak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle değerle
rin yükseltilmesi esas alınmaktadır. 

önceki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, Türk 
vergi sistemine giren ve gelir miktarı bakımından bü
yük meblağ olmayan 38 milyar gibi bir rakamın, mü
kelleflerin yeniden beyana tabi tutulmalarıyla büyük 
ölçüde artacağı muhakaktır. Veraset Kanununda 30 
milyonun muaf tutulmasının çok görülmesi düşünce
sinden hareket edenler şunu düşünmelidirler ki, şu 
anda Emlak Vergisinde yapacağımız değişiklik şunu 
ortaya koyacaktır: Bir arsa üzerinde bir binanın bu
lunması sonucunda hem bina vergilendirilmiş oluyor, 
hem arsa vergilendirilmiş oluyor. Aslında bu, müker
rer bir vergi sistemi niteliğindedir. Görüşmekte oldu
ğumuz kanun tasarısında da bu nitelik korunmakta-
dır. -

Şimdi, bu vergide arsa değerini tespit etmenin, 
ondan sonra bina değerinin tespitini yaptıktan sonra 
mükelleflerce yapılacak beyanın, ıson derece uğraştırıcı, 
'oyalayıcı bürokrasinin artmasına neden olacağı muhak
kaktır. Vergi dairelerine 300 lira, 500 'lirayı ödeyeceğim 
diye günlerce bekleyen insanlarımızı düşündüğümüz
de, bunun eziyetin ötesinde bir yarar sağlamadığını 
görürüz. Esasen, gerek Veraset Vergisini ve gerekse 
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Emlak Vergisini Türk vergi sisteminden kaldırmak 
lazımdır. Böyle vergiler geçmişte belki yarar sağlar
dı, ama günümüzde yararından çok zararı vardır. 
Kaldı ki, Türk insanının atadan kalmış bir anlayışı 
var'dır : «Dünyada mekân ahirötte 'iman» parolası kar
şısında, kendisinin bu anlayışına ters, düşen ve ken
disinden sonraki nesle bir yuvayı bırakabilme heye
canını taşıyıp, gerek kendi ödediği vergilerden ve ge
rekse ücretinden tasarruf ederek biriktirdiği birkaç 
kuruş ile gayrimenkul satın alarak kendisini garanti
ye alan Türk aile yapısının kabul edemeyeceği bir 
vergiyi devletin, «alacağım» diye uğraşırken, diğer 
yandan da mükelleflerin, yani Türk ailelerin bir dire
nişi ile karşı karşıya bulunduğu bilinmektedir. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan de
ğişiklik ile takdir komisyonları, önce mahalle olarak 
değer tespiti yapmışlardır. Bu kanun tasarısı yeni baş
tan yeni bir sistem getirerek, sokaklara kadar inecek 
ve sokaklara inildiğinde de bu karmakarışıklıkların 
bir kat daha artmasına vesile olacaktır. Vergi daire
lerinde gerekli teknik elemanlar bulunmadığından, 
takdir komisyonları da yapılacak yapıları mahallin
de tespit edemeyeceğinden, adil olmayan bir takdir 
yapılacağının dikkate alınması gerekirken, bu tasarı
da bunun da ele alınmadığı görülmektedir. Onun için 
ben, sayın komisyon ve hükümetimizin bu tasarıyı 
yeniden gözden geçirmek üzere geri çekmesini ve bu 
konularda ihtisas sahibi olan diğer milletvekillerinin 
de görüşünü olarak, gerçekten uygulanabilir bir sis
teme. bağlanmasında yarar görüyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 

Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Alptemoçin; bu
yurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; üzerinde tartıştı
ğımız kanun tasarısı, Emlak Vergisinde var olan ba
zı adaletsizlikleri ortadan kaldırmak ve sosyal adaleti 
daha iyi yerleştirmek için hazırlanmış ve yüce Mec
lisinize sunulmakta olan bir kanun tasarıdır. Bazı 
muafiyetler, biraz önce tartıştığımız gibi, artırılmıştır. 
Bunun yanı sıra, bu kanunda dar bölge sistemi geti
rilmektedir. Eskiden komisyonların tespit edecekleri 
bedeller veya rayiç değerler mahalle bazında iken, bu 
sefer biz bunu sokak bazına indirmekteyiz ve hatta 
bazı turistik yerlerde, gerektiği halde ada - pafta ba
zına kadar indirmekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, bu kanundan sonra -görüşece
ğimiz Vergi Usul Kanunundaki bununla ilgili değişik
likte, takdir komisyonunun nasıl oluşacağını açıkça 
tarif edeceğiz. Takdir komisyonları Emlak Vergisin
de, defterdar, (Eğer ilçede ise vergi dairesi müdürü 
veya mal müdürü) vergi memuru, tapu sicil muhafı
zı, seçilmiş üye (Ticaret Odasından veya belediyeler
den) ve ilgili mahalle muhtarından teşekkül etmekte
dir. Demek ki, hangi mahallede takdir yapılıyorsa, o 
mahallenin muhtarı mutlaka gelmektedir. Halihazırda 
bir mahalle muhtarı olarak geçer, herhangi bir ma
halle muhtarını komisyonlar alır, kendi mahallesidir, 
değildir, o kadar önemli değildir; ama biz burada gö
rüşülen, takdir edilen mahallenin muhtarının mutla
ka işin içine girmesini sağlıyoruz. Ticaret odasından 
veya belediyeden bir üyenin de komisyona girmesini 
sağlıyoruz. Böylece, herhangi bir hak yenilmesi, ye
ni bir rüşvet kapısının doğması gibi bir hadise yok
tur ve biraz önce birçok değerli konuşmacının ifade 
ettiği gibi «Gerektiğinde bilirkişiden yararlanılır» 
hükmü halihazırdaki kanunda vardır, bir ilave mad
de, yenilik getirilmemektedir. Gerektiğinde; herhan
gi bir problem oldu, bir anlaşmazlık oldu, çok zor 
bir durum var, bir bilirkişiye başvurulur, aslında gö
revli komisyondur. Dolayısıyla biz, yeni bir rüşvet 
kapısı getirmemekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, halihazır sistemde hakikaten 
çok büyük adaletsizlikler vardır. «Bir mahallede ra
yiç bedel şu kadar liradır» dediğinizde, dağın yama
cındaki arsa sahibinin arsasını da o rayiçten vergi
lendiriyorsunuz, yolun kenarındakini de o rayiçten 
değerlendiriyorsunuz. Tabiî ki bu bedeli tespit ede
bilmek için komisyon bir ortalama değer bulmak mec
buriyetinde. Ortalama değeri bulmaya çalıştığı za
man da, bir bakıyorsunuz ki, dağın kenarında arsası 
olan, dar gelirli, hakikaten zor durumda olan arka
daş ortalama tutturmak mecburiyetinden dolayı, çok 
fazla vergi ödemek durumunda kalıyor. Bunun yanı 
sırada, cadde kenarında veya herhangi bir nedenle 
arsası fevkalade yüksek değere ulaşmış olan kimse 
de, az bedelden vergisini ödüyor. İşte burada getiril
mek istenilen esas hüküm, esas gaye budur. O ma
hallede, dağ yamacında oturan vatandaşımız arsası
nın değerine göre vergisini ödesin; ama bunun 10 
misli, 20 misli, hatta 100 misli fazla değere sahip olan 
aynı mahallede anacadde kenarındaki arsa sahibi de 
o değere göre vergisini versin. 

Bazen bir mahalledeki değer farkları o kadar bü
yük boyutlara ulaşıyor ki, sokağın bir ucuyla öteki 
ucu dahi fark edebilir. Dolayısıyla biz, bütün bu ada-
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letsizlikleri ortadan kaldırmak için, rayiç bedeli tes
pitteki kıstasları daha dara indirmek suretiyle belli 
bir adalet anlayışını Emlak Vergisine getirmek isti
yoruz. 

Değerli üyeler, artırılan muafiyetler ve getirilmek 
istenen adalet sistemi, zannediyorum değerli üyeleri
miz tarafından da tasviple karşılanacaktır. 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alptemo-

Çin. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

29.7.1970 Gün ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1319 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Köylerde mesken olarak kullanılan binaların ver
gi değerlerinin 1 000 000 lirası bu vergiden müstes
nadır.» 

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

1 inci madde ile ilgili 2 önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının .1 inci maddesindeki 1 000 000 lira müs

tesnanın 5 000 000 liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

«Köylerde mesken olarak kullanılan binalar bu 
vergiden müstesnadır.» 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Tasarının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer ve arkadaşları, 
Köylerde mesken olarak kullanılan binalar bu 

vergiden müstesnadır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyorlar. 

Önerge sahibi konuşmak ister mi? 
HİLMÎ BİÇER (Sinop) — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; Sayın Biçer ko

nuşma süreniz 5 dakikadır. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

üeyeler; değiştirilen 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nu 29.7.1970 tarihinde yürürlüğe girmiş, 20.7.1971 ta
rihinde de değişikliğe uğramıştır. Bu tarihte muafiye
tin sınırı 500 bin liradır. O tarihten bu tarihe kadar 
vatandaşlarımız, birçok defalar hükümetimiz tara
fından kanundaki bir yetkiye dayanılarak beyana da
vet edilmişlerdir. O tarihte 5 milyon lira değer beyan 
edilen bir gayrimenkul, bugün 25 milyon lira olmuş, 
ama istisna yerinde saymış. Hükümetin bu tasarısını, 
bu zararın hiç değilse bir kısmını telafi etmesi yönün
den, olumlu karşıladığımızı biraz önce arz etmiştim. 
Oysaki, bugün Türkiye'de, özellikle köylerimizde pek 
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çok kişi mesken olarak kullandığı tek evinin vergisi
ni verme sıkıntısı içerisindedir. Bu itibarla bendeniz 
1 inci önergemde, kesinlikle köylerde mesken olarak 
kullanılan evlerin vergiden istisna tutulmasını istiyo
rum. Eğer bu önergem kabul edilir ise, destek görür 
ise, inanınız köylerimiz, özellikle çok fakir köyleri
miz büyük bir rahatlığa kavuşacakta-; ama 5 milyon 
rakamı bugün için yüksek görünebilir, aslında istis
nayı istiyorum ben. Zaten 5 milyon rakamı, istisna 
kabul edilmediği takdirde oylanacak bir önergedir. 
Esasında, 1 inci önergem tamamen muaf tutulması 
idi; yalnız, yanlışlıkla .olduğunu zannediyorum, 2 nci 
önergem okundu. I inci önergemle, evvela istisna 
edilsin istiyorum. Eğer istisna edilirse, inanınız köy
lerimizde, özellikle çok fakir köylerimizde büyük bir 
rahatlık doğacaktır. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçer. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. Öner

geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru yok efendim. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Madde üze

rinde. 
BAŞKAN — Madde görüşülürken efendim. Mad

de görüşülürken, madde üzerinde soru olur; önerge 
üzerinde soru olmaz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, oylamadan önce bir açıklama yapmama mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Oylama safhasın-
dayız, oylamayı bitireceğiz, sonra efendim. 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Efendim, 
önergesini 2 milyon olarak değiştirsin, kabul edelim. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmemiştir. (ANAP sıra
larından, «Yeni bir önerge veriyoruz» sesleri). 

Efendim, şimdi yeni önerge veriliyor, onu da ge
rekirse nazarı itibare alırız. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 1 inci maddesindeki 1 milyon lira müs
tesnanın, 5 milyon liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer ve arkadaşları, 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — 2 milyon olarak de

ğiştiriyorum efendim. 

• — 157 

30-; 5 .1985 O: 1 

BAŞKAN — Peki efendim. 
2 milyon lira olarak değiştirilen ve okunan bu 

ömrgeye komisyon ve hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılıyo
ruz. "» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusun
da oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş
kan, soru var... 

BAŞKAN — Şimdi soru olmaz efendim. 
Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş

tir. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Efendim, da

ha önce soru sormak istediğimi belirtmiştim. 
BAŞKAN — Sorunuzu 2 nci madde üzerinde so

rarsınız efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1319 sayılı Kanunun 16 nci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. ' • 

«Mükelleflerin bir ilçe sınırlan içinde bulunan ara
zisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 500 000 
lirası arazi vergisinden müstesnadır.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

2 nci madde üzerinde sorusu olan?.. Yok. 
2 nci madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 2 nci maddesindeki 500 bin liranın 1 

milyon liraya çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Biçer Ali Mazhar Haznedar 
Sinop Ordu 

Ayhan Sakallıoğlu Fenni İslimyeli 
Sakarya Balıkesir. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTÇEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmaktadır. -

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen önerge d«ğrultusun-
da oylarınıza ^sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3 . — Aynı Kanunun 20 nci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikin
ci fıkradan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Şu kadar ki; mükelleflerin arsalarla ilgili olarak 
beyan edecekleri değerler, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun asgarî ölçüde birim değer tespitine ilişkin 
hükümlerine göre takdir komisyonlarınca her ma
halle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her 
köy için cadde, sokak veya değer bakımındarı farklı 
bölgeler itibariyle takdir olunan birim değerlere gö
re hesaplanan miktardan düşük olamaz. Düşük be
yanda bulunulması halinde, mükellefin beyam ver-v 

gi dairesince birim değere göre hesaplanan miktara 
yükseltilerek tahakkuku esas alınır ve mükellefe bil
dirilir. Vergi dairesince hesaplanan miktar ile mükel
lefin beyanı arasındaki farka kusur cezası uygulanır. 

«İkinci fıkra hükmü, turistik bölgelerdeki cadde, 
sokak veya değer bakımından farklı bölgelerde Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek pafta, 
•ada veya parseller için yapılacak takdirler hakkında 
da tatbik edilir.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş- _ 
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 23 üncü madde

sinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«(a) fıkrasında yazılı beyanname verme süresini 
Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya ve genel beyan 
dolayısıyla vergi dairelerine verilecek emlak vergisi 
beyannamelerini iki ay önceden kabul etmeye Mali-
ye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

BAŞKAN - 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 39 uncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Kesirler 
Madde 39. — Emlak Vergisinin hesaplanmasın

da on liraya kadar olan vergi kesirleri atılır.» 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük. 
MADDE 6. — Bu Kanunun 1, 2 ve 5 inci mad

deleri Emlak Vergisi 1983 genel beyan dönemini iz
leyen ilk genel beyan döneminin rastladığı yılınba-
şında, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 6 nci madde kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Gümrük Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiş
tir. t 

Tasarının tümü açık oya tabidir. Açık oylamanın, 
oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Açık oylamanın, kupaların sıralar ara
sında dolaştırılması suretiyle yapılması kabul edilmiş
tir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak sure
tiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı). 
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6. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/686) (S. Sayısı: 323) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler» bölü
münün 6 ncı sırasında bulunan, 323 Sıra Sayılı, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 48 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza su

nuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde konuşmak üzere, MDP 
Grubu adına Sayın Fenni İslimyeli; buyurun efen
dim. 

MDP GRUBU ADINA FENNÎ İSLİMYELİ (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 
bir fıkrasının değiştirilmesi ve yine bu kanunun 51 
inci maddesine bir fıkra eklenmesi için Genel Kuru
lumuza gelen kanun tasarısı üzerinde Milliyetçi De
mokrasi Partisinin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuzdayım; öncelikle grubum adına muhterem 
heyete saygılarımı sunuyorum. 

Görüşülmekte olan bu kanun tasarısı ile ekono
mik konjonktürün etkisiyle zor duruma düşen vergi 
mükellefleri ile amme borçlarına ödeme kolaylığı 
getirilmek istenmektedir. Bu gerekçe ile tasarı, mev
cut iktisadî güçlükleri teyit etmesi bakımından dik
kate şayan bir belge mahiyetindedir. 

Tasarının 1 inci maddesi, amme borcunun vade
sinde ödenmesi, amme borçlusunu çok zor duruma 
düşürecekse, amme alacağının faiz alınmak ve aynı 
zamanda teminata bağlanmak suretiyle 2 ila 5 yıl 
arasında tecil edilmesini öngörmektedir. 

Tasarının 2 nci maddesi ise, amme alacağının va
desinde ödenmemesi halinde, halen yüzde 54 nispe
tinde ödenen gecikme zammının yüzde 80 ölçüsün
de artırılmak suretiyle uygulanması hususunda Ba
kanlar Kuruluna yetki tanınmaktadır. 

(1) 323 S. Sayılı basmayazı tutanağa ektidir. 
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İlk bakışta tasarının 1 inci maddesi, amme ala
cağının 2 ilâ 5 yıl süreyle tehirini öngörürken, tasarı
nın 2 nci maddesi, amme alacağının zamanında 
tahsili için gecikme zammı oranını ağırlaştırmakta-
dır.Diğer bir ifade ile bir madde amme alacağının 
gecikerek tahsilini düzenlerken, diğeri amme, alacağı
nın geciktirilmeden ödenmesini özendirmeye çalış
maktadır. Bir noktada ilk bakışta bu 2 madde ara
sında şüphesiz mahiyet farkı vardır. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının 1 inci maddesi 
amme alacakları tanımına yeni bir anlayış getiriyor. 
Bu tasarı kanunlaşırsa vatandaşın" devletle olan malî 
ilişkilerden doğan vergi, resim, harç, takip masrafı, 
vergi cezası, para cezası, gecikme zammı gibi amme 
'borçları 2 yılı geçmemek üzere, faizi alınmak sure
tiyle tecil edilebilecektir. Vatandaşın devletle olan 
ekonomik ilişkilerinden doğan ve amme alacağı ha
line gelen kur farkları ile yüce Meclisçe yakın tarih
te kaoul edilen Bankalar Kanununun 64 üncü mad
desi gereğince bankaların devir veya birleştirilmesi 
sonunda bu bankaların üçüncü kişilerdeki hak ve 
alacakları vesair iktisadî amme alacakları 5 yılı geç
memek üzere yine faiz alınmak ve teminata bağ
lanmak suretiyle tecil edilebilecektir. Yani devlet ala
cağı haline gelen kur farkları ve banka alacakları 
vesair alacaklar konsolide edilecektir. Şu halde hü
kümet, gitgide ağırlaşan bu ekonomik konjonktürde 
vergi borcunu dahi ödeyemeyecek duruma gelen mü
kellefin vergi borcunu, amme alacağı haline gelen kur 
farklarını ve bazı bankalara ait yine amme alacağı 
usulü gereğince takip edilen kredi borçlarını tecil et
mek yetkisini almak istemektedir. 

Ancak, bu ağır ekonomik konjonktürün etkisin
de kalan, devlete olan borcunu zamanında ödeyeme
yen yalnız bu mükellefler midir? Hükümetten bu ve
sile ile sormak istiyoruz. Stopaj suretiyle vergi ve
ren «Bordro mahkûmları» dediğimiz mükellefleri, 
diğer bir ifade ile işçileri, memurları ve emeklileri 
ferahlatacak nasıl bir önlem düşünmektesiniz? Açık
ça soruyoruz, bu ekonomi politikasının ağır yükünü 
taşıyan dar ve sabit gelirli vatandaşların vergiden 
veya vergi dışında devletle ve belediyeler ile kamu 
kurum ve kuruluşları ile olan iktisadî ilişkilerinden 
doğan borçlarını da tecil etmeyi düşünmekte misi
niz? 

Dar ve sabit gelirli vatandaşın, memurun, işçinin 
emeklinin sular idaresine, TEK'e havagazı idarele
rine büyük miktarlara ulaşan zamlar nedeniyle öde
yemediği veya bin zorlukla ödemek mecburiyetinde 
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kaldığı su, elektrik, havagazı parasını da taksitlen-
direcek misiniz? Şüphesiz bu saydığım hususlar bu 
kanunun şümulü içine girmiyor; ama gerçekte orta-
direğin meselelerini vurgulamakta olan hükümetin 
işte bu anda bu mevzu üzerine de eğilip gerekli ted
birleri almasında büyük ölçüde zaruret vardır. Muh
terem milletvekilleri, sözlerimin bu noktasında bir 
hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hükümet ik
tidara geldiğinden beri vergiden vazgeçen 7 adet ka
nun çıkarmıştır. Hükümetin direkt vergilerden vaz
geçen, buna mukabil zam dediğimiz endirekt vergi
lere itibar eden malî politikası sonunda 1984 yılı ver
gi tahsilat oranı son 5 yılın en alt seviyesine düşmüş 
bulunmaktadır. Vergi gelirlerinin yıllık artışı 1980 
yılında yüzde 84,9 iken, 1981'de yüzde 58, 1982'de 
yüzde 27,9 1983'te yüzde 27,1 ve 1984 yılında yüz
de 22,8 olmuştur. Diğer taraftan yine bu yıl içinde 
bütçe açığının en yüksek seviyeye ulaştığını görüyo
ruz. 1982'de 208 milyar lira olan bütçe açığı 1983*te 
173 milyara düşmüş iken, 1984'te 659,9 milyardır... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBEE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yanlış bil
gi-

FENNİ ISLİMYELt (Devamla) — Efendim, Mer
kez Bankasının bülteninden zatı âlinize hemen arz 
ederim. 

1984 yılı enflasyon oranının yüzde 53 civarında 
olduğu dikkate alınır ise, yüzde 22 ölçüsünde artan 
vergi gelirlerinde net artış olmadığı anlaşılır. Diğer 
bir ifadeyle, devlet varidatı reel olarak, fizikî olarak 
azalmıştır. Yine aynı sebeple 1984 yılı bütçesi önemli 
ölçülerde (Biraz evvel söylediğim gibi) açık vermiş
tir. Aynı politika bu yıl da izlenmektedir ve sonuç 
aynı olacaktır. Açık bütçelerle kemikleşen ve mali
yet baskısına dönüşen enflasyonu, hükümetin vaat 
ettiği yüzde 25 oranına düşürmek mümkün olmaya
caktır. 

Sayın milletvekilleri, dikkate şayan diğer bir nok
ta şudur: Gerek 2 yıla, gerekse 5 yıla yayılmak iste
nen genel ve katma bütçeli idarelerle belediyelerin 
ve özel idarelerin alacaklarının miktarı bilinmemek
tedir. Bu meçhulat içinde yüce Meclisin amme ala
caklarının, oldukça uzun vadelerle teciline karar 
vermesi, kanaatimce mümkün değildir. Malî portesi 
belli olmayan böyle bir tasarı kanunlaşırsa ne ola
caktır? Müsaade ederseniz ona da değinmek istiyo
rum? 
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Olacak şudur: Hazine bazı mükellefler lehine bir 
kısım devlet varidatından bu yıl için vazgeçmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Böyle bir operasyon ise, 
açık bir bütçe için emisyon demektir. Diğer bir ifa
deyle enflasyonu tahrik etmek demektir. Bu, bir kı
sım mükelleflerin malî yükünü dar ve sabit gelirli 
vatandaşalara yaymak demektir. Bu itibarla Milli
yetçi Demokrasi Partisi olarak açık bir bütçe karşı
sında amme alacaklarını tecil etme görüşüne maa
lesef katılmamız mümkün değildir. Konuyu, bütçe 
denkliğini zedeler, enflasyonu tahrik eder mahiyet
te görmekteyiz. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu olarak, 
malî politikanın bu gibi palyatif tedbirlerle düzele-
meyeceğini, bütün vatandaşları ferahlatacak radikal 
tedbirlere ihtiyaç olduğunu bir kere daha vurgula
mayı zarurî görüyoruz. 

Sözlerime son verirken yüce Meclise saygıları
mı sunuyorum. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslimyeli. 
Başka söz isteyen Var mı efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın 
Başkan, konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın 
Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; hükümeti
miz sosyal adaleti yerine getirecek bir dizi kanun 
tekliflerini tasviplerinize arz etmektedir. Değerli 
katkılarınızla bu tekliflerimiz mükemmel hale gel
mektedir. 

6183 sayılı Kanunda yapılması teklif edilen de
ğişiklik de vergi adaletinin sağlanması bakımından 
hazırlanmış bir tekliftir. 

Değerli üyeler, memleketimizde vergi gelirleri gi
derek çeşitli nedenlerle azalmış ve zaman zaman 
da bütçelerin denk kapatılamamasına yol açacak 
kadar düşmüştür. 

Hükümetimiz 1985 bütçesini hazırlarken, bütçe 
açıklarını asgarîye indirmeyi, vergi gelirlerini yükselt
meyi ve kamuya vaat edilen görev ve hizmetleri ye
rine getirebilmeyi hedef almış, ama bu arada dar ge
lirli vatandaşlara çeşitli imkânlar sağlamayı da he
def almıştır. 

Değerli arkadaşlar, memleketimizin yapılacak çok 
hizmete ihtiyacı vardır, ancak bu hizmetleri yapabil
menin yolları da para basmaktan geçer, ya iç veya 
dış borçlanmadan geçer veya ciddi tedbirler alarak 
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vergi tahsilatının zamanında ve bütçeyi karşılayacak 
şekilde yapılmasından geçer. Biz .para basmaktan 
yana değiliz. Biz borçlanmaya, ancak akılcı borç
lanma olduğu takdirde ve gelir getirici borçlanma 
olduğu takdirde başvuruyoruz. Uzun zamandan beri 
ilk defa memleketimizde vergi reformları yapılmak
tadır, vergi tahsilatlarının artırılması için ciddi ön
lemler alınmaktadır. Buna bir örnek, 1,1.1985'te yüce 
tasviplerinizle uygulamaya başladığımız Katma De
ğer Vergisidir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki bir taraftan vergi ge
lirlerini olması gereken şekilde tahsil etmek, bir ta
raftan da hiç alınamayacak bazı borçları alınabilir 
hale getirmek de hükümetin görevidir. Bazı özel 
haller vardır ki, bu durumlarda bu borcu Hazine hiç 
alamayacak ise, birtakım önlemler almak suretiyle 
bu borçları alınabilir hale getirebilir. Eğer, böyle bir 
ihtimal varsa, bu yola da başvurmak lazımdır. 

6183 sayılı Kanundaki değişiklik teklifimiz hem 
tiıı hususu ortaya koymaktadır, hem de maalesef ucuz 
bir kredi veya kaynak haline getirilmiş olan vergi 
borçlarının ödenmesi yolunda önemli tedbirlerin 
alınmasına imkân sağlamak için getirilmiştir. 

Takdirlerinize arz ederim. 
Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkış

lar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan sorum var. 
BAŞKAN — Tabiî efendim. 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının oylaması
na katılmayan sayın milletvekili var mı efendim? 
Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. Kupalar kaldırıl
sın efendim. (Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın. Bayazıt sorunuzu 
sorun. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkart, bu para cezaları taksite bağlanıyor. Malu
mu âliniz para cezaları o hükmün kesinleşmesinden 
itibaren türüne göre 10 senelik, 4 senelik zamanaşı
mına tabidir. 648 sayılı Kanun bu para cezalarının 
taksit süresini 2 seneden fazlaya bırakmaz. Şimdi bu 
kanunda para cezalan taksite bağlanıyor. Taksit sü
resi zamanaşımı süresini geçerse bunların zamanaşı
mına uğraması gibi bir hal vardır. Acaba sayın ko
misyon ve bakanlık bu konu üzerinde durdular mı? 
Bir tereddüt içindeyim. Zabıtlara geçmesi bakımın
dan rica ediyorum. İzahat verirlerse memnun olurum. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Efendim 

I teminat alınmaktadır, taksite bağlanmaktadır, amme 
I alacağı olmaktadır. Dolayısıyla zamanaşımına uğra-
I mamaktadır... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bir 
I soru da ben sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorunun cevabı verilsin size de söz 
I vereceğim Sayın Arıkan. 

.MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Efendim, 

I kanunun 103 üncü maddesinde zamanaşımının kesil-
I mesi var. «Aşağıdaki hallerde zamanaşımı kesilir» 
I diyor, «ödeme, haciz tatbiki, cebren tahsil ve takip 
I muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat, 
I ödeme emri tebliği, mal bildirimi, mal edinme ve mal 
I artırmalarının bildirilmesi yukardaki 5 inci sırada göste-
I rilen muamelelerden herhangi birinin kefile veya ya-
I bancı şahıs ve kurumlar, mümessillerine tatbiki veya 
I bunlar tarafından yapılması, ihtilaflı amme alacakla-
I rında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi, 
I amme alacağının teminata bağlanması - biraz önce 
I ifade ettiğim gibi - kaza mercilerince icranın tehirine 
I karar verilmesi, iki amme idaresi arasında mevcut 
I bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu 
I amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile mü-
I racaat edilmesi.» 
I Arz ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I RIFAT BAYAZIT ((Kahramanmaraş) — Sayın 
I Başkan, bu konu hukukî işlemlerden mütevellit ala-
I caklara aittir. Kamu hukukundaki ceza, ağır para ce-
I zası, hafif para cezasıyla ilgilenmez. Ben o bakım-
I dan arz etmiştim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Amme ala-

I cağı efendim, amme alacağının teminata bağlanması. 

I RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Amme 
I alacakları ayrıdır. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru ce-
I vaplandırıldı. 
I Sayın Arıkan, buyurunuz efendim, sorunuzu 
I sorunuz, 
I TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Tah-
I sili geciken amme alacaklarının tutarı ne kadardır? 
I Yaklaşık olarak bir rakam verebilir misiniz? 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET f 
KURTOEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Efendim, 
arzu ediyorsanız yazılı olarak takdim edeyim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Başka soru?.. Yok. I 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. I 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : I 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge- I 
çilmesi kabul edilmiştir. I 

1 inci maddeyi okutuyorum : I 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak- I 
kında Kanunun 48 inci Maddesinin Birinci Fıkrası- I 
nın Değiştirilmesine ve 51 inci Maddesine Bir Fıkra I 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı I 
MADDE 1. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının I 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya hac- I 
zin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya I 
çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma dü- I 
şürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve temi- I 
nat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idare- I 
since veya yetkili kılacağı makamlarca; vergi, resim, I 
harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme mas- I 
rafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı ala- I 
caklan iki yıl, bu alacaklar dışında kalan amme ala- I 
cakları ise beş yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak I 
tecil olunabilir. I 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. I 
Buyurunuz Sayın Arıkan. I 
Sayın Arıkan, süreniz 5 daklika efendim. I 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 2 konuyu özel
likle vurgulamak istiyorum. Dün akşamdan itibaren, I 
ibelk'i .birkaç gün önceden de olabilir, televizyonda, I 
vergi tahsilatını hızlandırmak üzere bazı programlar I 
yapılmış; güzel programlar. Bugün getirilen yasa ta- I 
sarısıyla vergi alacaklarımdan bir kısmını 5 yıl sü- I 
reyle veya 2 yıl süreyle erteleme söz konusu oluyor. I 
Bir taraftan televizyonda, vergi tahsilatını hızlandır- I 
ma'k için çalbalar getiriliyor, diğer gelirlerde erteleme I 
ısöz konusu oluyor. Bana burada bir tenakuz var gibi I 
geliyor. I 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOOİN (Bursa) — Vergi dı
şında kalan efendim, vergi dışında kalan. . I 
.. TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

İkinci konuya şuradan girmek istiyorum : Meseleye I 
finans teorisi açısından bakmak istiyorum. Bir ala- I 
oağı 5 yıl ertelediğiniz talkdlirde -ki, bunlardan bir | 
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kısmı 5 yıl ertelenecek- faiz alınsa dalhi 5 yıl sonra 
tahsil edilecek bir alacağın bugünkü değeri çok dü
şük olacaktır. Bu konu gerçekten beni endiişelendir-
mektedir. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan,; 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAİKANI AHMET 

KURTOEBE ALFIBMOOİN (Bursa) — Efendim, 
madde gayet açıkça ifade ediyor. «Bu alacaklar dı
şında kalan amme alacakları» diyor. Vergi vesaire 
değil efendlim. Sayın konuşmacı, «Vergiyi 5 yıl uza
tıyoruz, verigü tahsilatında birtakım önlemleri göste
ren programlar fevkalade hoş ama, tenakuz var» diye 
buyurdular. Eğer maddeyi daha dikkatli okurlarsa, 
tenakuz olmadığını gÖreceklerdJir. 

'Efendim bir de sayın konuşmacı, «5 yıl sonra de
ğer çok düşecektir» dediler. Gene bu madde dikkatli 
'dkunduğu takdirde, gecikme zamları, faizler vesaire 
hepsiniin tahakkuk ettirilerek alınacağı görülecektir. 
Dolayısıyla burada da bir yanlışlık yoktur efendühı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
1 indi madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 2347 sayılı Kanu
nun 3 üncü; 2975 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 
değişlik 51 inci maddesine aşağıdaki 4 üncü fıkra ek
lenmiştir. 

«Gecikme zammı asıgarî miktarını ve aylar iti
bariyle nispetini % SO'e kadar artırmaya ve eksilt
meye, yeniden kanunî hadlerine getirmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir^ 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü

rürlüğe girer,, 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Katoul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yüdiıttir. 
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IBAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir^ 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. Böyle
ce tasarı kanunlaşmıştır., 

5. H- 29.7.1970 Gün ve 1319 sayılı Emlak Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/693) {S. Sayısı!: 322) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın mületveklilleri, 29.7.1970 Gün 
ve 13(19 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkındakli Kanun Tasarısının oy so
nuçları alınmıştır, 

Oylamaya 217 sayın milletvekili katılmış ve ne
ticede 214 kalbul, 3 ret oyu kullanılmıştır. Bu suretle 
tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olmasını dilerim. 

7. •— 4.1.1961 Gün ve 213 payılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) 
(S. Sayısı : 324) (1) 

IBAŞKAN — Gündemin 7 nci sırasında, 4.1.1961 
Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu bulunmaktadır. Bunun müza
keresine başlıyoruz. 

Komfisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna

cağım : Raporun okunmasını kalbul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı efen
dim?.. Yok, 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir.. 

1 inci maddeci okutuyorum! : 

4.1.1961 Gün ve 213 Saydı Vergi Usul Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 4.1.1961 gün ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağı
daki (d) fıkrası eklenmiştir. 

«ib) Takdir Komisyonlarının arsalara ait asgarî 
ölçüde birim değer tespitine ilişkin takdirleri genel 
'beyanın yapılacağı sürenlin başlangıcından en az altı 

(1) 324 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

ay önce karara bağlanarak takdirin ilgili bulunduğu 
il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat 
odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile 
vergi dairelerine imza karşılığında verilir. 

TakdÜr komisyonlarının bu kararlarına karşı.ken
dilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül ve 
muhtarlıklar 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nez-
dinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verile
cek kararlar aleyhine 15 gün içinde Danıştaya baş
vurulabilir. 

(Kesinleşen asgarî ölçüde arsa birim değerleri, ilgili 
vergi dairelerinde ve muhtarîıklarda uygun bir yere 
asılmak suretiyle genel beyan süresince ilan edilir.» 

«d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare nor
mal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ait asgarî 
ölçüde birim değer tespitlerine ilişkiin süreleri Emlak 
Vergisi genel beyan dönemleri ile ilgili olmak üzere 
gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı yetlklilidir.» 

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

1 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler.. Etmeyenler... 1 inci madde kalbul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
İMADDE 2. — 213 sayılı Kanunun 73 üncü mad

desinin ikinci fıkrasının parantez içi hükmü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmişitiir, 

«((Arsalara ait asgarî ölçüde birim değerlerinin tes
piti sırasında ticaret odasından seçilen üyelerden biri 
yerine ilgili mahalle veya köyün muhtarı)» 

IBAŞKAN — 2 noi madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 213 sayılı Kanunun 74 üncü mad

desinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«e) 1319 sayılı Emlak Verglisi Kanununun 20 nci 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca arsalar için her 
mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her 
köyün cadde, sokak veya değer bakımından farklı 
bölgeleri (turistik bölgelerde değer bakımından fark
lı olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edi
lecek pafta, ada veya parsel) itibariyle asgarî ölçü
de birim değer tespit etmek (Bu değerlerin tespitinde, 
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Bmlalk Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan normlardan ve bu maddeye göre 
hazırlanmış bulunan tüzük hükümleri ile gerektiğinde 
bilirkişiden yararlanılır.)» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isiteyen 
var mı? Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler..., Kalbul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 213 sayılı Kanuna ekli usulsüzlük 

cezalarına ait cetvelin ihtar hükümlerine dalir üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Emlak .vergisine aıi't usulsüzlükler, bu cetvelin 
ımıükeHlef grupları sütununun 3 üncü sırasına göre ce
zalandırılır.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 5 indi madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür., 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isiteyen 

var mı? Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul ediimişftlir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Bu suretle tasarı kalbul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olmasını dilerim. 

MALİYE BAKANI AHMET KÖRTCEBE ALP-
TEİMOÇÎN (Bursa) — Sayın Başkan, bir teşekkür 
konuşması yapa'büir miyim? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
MALİYE BAKANI AHMET KÜRTCBBE ALP-

TEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; bugün hep beralber 3 kanunu en mükemmel bir 
şekilde kalbul etmiş bulunuyoruz. Bugün iktidar ve 
muhalefetin işbirliğinin güzel bîr örneğini sergilemiş 
bulunuyoruz. Hepinize candan teşekkür ediyorum, 
sağolun efendim. (ANAP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

8. — 4.7.1972 Tarihli ve 11602 sayılı Askerî Yüksek 
dare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin Yü

rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 326) 
(1) 

IBAŞKAN — Gündemin 8 inci sırasında; 4.7,1972 
Tarih ve 1>602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Kanununun 82 nci Madldesinlin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı bulunmaktadır. Ta
sarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir, 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı efen
dim? Yok, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Maddelere geçilmesiini kalbul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum ': 

4.7.1972 TariiıU ve 1602 Sayılı Askerî YUksek İdare 
Mahkemesi 'Kanununun 82 nci Maddesinin Yürür

lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 16Ö2 sayılı Askerî Yüksek îdare 

Mahkemesi Kanununun 82 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyli oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler..;. 

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

2 nci maiddeyli okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kahul edenler... 

Bfimeyenler... 2 nci madde kalbul edilmiştir. 
3 üncü maddeyli okutuyorum : 
(MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
{BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Tasarı ka'bul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır; hayırlı olmasını dilerim. 

(1) 326 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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9. — 21.6.1927 Tarihli ve HU sayılı Askerlik Ka
nununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (11687) (S. Sayısı •: 327) (1) 

BAŞKAN — Gündem'imizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» bö
lümünün 9 uncu sırasında yer alan, 21.6.1927 Tarih
li ve 11,11 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Mlillî Savunma Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

(Komisyon ve hükümet hazırdır. 
(Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka-
•bul edikn'iştir., 

Komisyon raporunu dkutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21.6.1972 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu

nun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı, Komisyonumuzun 16.5.1985 Tarihli 14 
üncü Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iş
tirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Bilindiği üzere Anayasamızın 72 nci maddesi : 
«Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu 
hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde 
ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı 
kanunla düzenlenir» hükmünü getirmiştir. Askerlik 
mükellefiyeti için 1111 sayılı Askerlik ve 1076 sayılı 
Yedeksubay ve Yedek Askerî Memurlar kanunları çı
karılmıştır. 

Tasarının gerekçesinde askerlik hizmetini yapmak
ta olan erbaş ve erlerden test, deneme ve tatbikatlar
da başarısız olanlara müeyyide uygulanmadığından 
bahisle yetersizliklerinin giderilmesi ve hizmette daha 
iyi yetiştirilmelerinin sağlanması için 1076 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olup da askerlik hizmetini ken
di istekleri veya seçimleri sonucu erbaş ve er ola
rak yerine getirecek yükümlülerden 'başarısız olanla
rın hizmet sürelerinin en çok 1 ay, 1111 sayılı Kanu
na tabi erbaş ve erler için ise hizmet sürelerinin bir
lik komutanları veya kurum amirlerinin takdirine gö
re en çok 2 ay uzatılmaları öngörülmektedir. 

Askerlik hizmeti Büyük Türk Milletince kutsal 
ve vazgeçilmez bir görev olarak addedilmektedir. 
Askerlik hizmetinin bir veya iki ay bir ceza unsuru 
olarak gösterilip uzatılması onun kutsiyetine gölge 

(1) 327 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir, 

düşürür. Biz biliyoruz ki her Türk genci askere gön
derilirken davul zurna ile uğurlanır ve gene davul 
zurna ile karşılanır. Hiçbir Türk gencinin kasten as
kerlik görevini öğrenmemek veya İcrasını kasten ha
fife almak ve gereken önemi vermemek gibi 'bir dü
şünceye varacağını düşünmemekteyiz. 

Eğitimde yetişmemiş ve kıta hizmetinde de başa
rı gösteremeyen erbaş ve erlerin yetişmiş olmasındaki 
değerlendirmeyi yetersiz oluşunun tespiti ve takdiri de 
kolay olmayacaktır. Bu konuda yetkili komutan veya 
amir kim olursa olsun değerlendirmeyi yapacak olan 
ere en yakın komutandır. Değerlendirme çoğu zaman 
sübjektif de olabileceğinden büyük haksızlıklar mey
dana getireceği gibi usulsüzlük ve kanuna aykırı ha
reketler de doğuracağından yeni suç unsurlarının mey
dana gelmesini kimse önleyemeyecektir. 

Esasen Türk milletinin ayrılmaz bir parçası ve 
gözhe'beği olan Silahlı Kuvvetlerimizin değerli ko
mutanlarının dirayet ve disiplinleri göz önüne alınırsa 
askerlik mükellefiyetine tabi olanlara verilen görev
lerin kasten veya ilgisizlik sebebiyle yapılmaması 
söz konusu olamaz. İstisnalar için de 1632 sayılı As
kerî Ceza Kanunu, 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri 
Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ceza
ları Hakkında Kanun, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanunu vardır. 

477 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fık
rası ile «.... erbaş ve erler hakkındaki disiplin mah
kemeleri tarafından verilen ve yerine getirilen oda ve 
göz hapsi cezaları askerlik hizmeti sürelerinden in
dirilir ve bu kişiler o kadar süre geç terhis edilir» 
hükmü getirilmiştir. Bu 'bakımdan da yeni bir kanun 
değişikliğine ihtiyaç yoktur. 

211 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre de : 
«Disiplin muhafazası ve hizmete müteallik hususlarda 
tekamülü teşvik ve temin için mükâfat ve ceza tedbir
lerine müracaat olunur» hükmü getirilmiş olup, bu 
Kanuna dayanılarak çıkarılan İç Hizmet Yönetmeli
ğinin 54 - 56 nci maddelerinde öngörülen Silahlı Kuv
vetlerde her şeyin üstünde tutulması iktiza eden disip
linin muhafazası için kanun, nizam ve emirlere aykırı 
hareket edenlerin işledikleri suçlara göre cezalandırı
lacakları hükme bağlanmıştır. 

Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle tasarının tümü 
Komisyonumuzca yerinde görülmeyerek reddolunmu$-
tur. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere iş
bu Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanvekili ve Kâtip 
Bu Rapor Sözcüsü Hüseyin Aydın Arvasi 

Nevzat Yağcı 
Elazığ 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Van 
(İmzada bulunamadı) 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Hayrettin Ozansoy Burhan Cahit Gündüz 
Diyarbakır İzmir 

Ali Tbpçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Emin Fahrettin özdilek 
Konya 

Mekin £arıoğlu Mehmet Muhlis Ankan 
Manisa Samsun 

(İmzada bulunamadı) 

Musa Ateş 
Tunceli 

'BAİŞKIA'N — Rapor üzerinde söz 'İsteyen var mı? 
İBuyurun Sayuı Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Değerli arkadaşlar; bu 

dönemde ilk defa 'karşılaştığımız hir olay. Hükümetin 
ciddî 'bir ısefodbe dayanarak getirdiği hir tasarıyı Ana
vatan Partisinin çoğunluğu da dahil, komisyon müt
tefikten o da ciddî bir sehehe dayanarak reddediyor. 
Bu konuda acaJba hükümet ne düşünüyor? Bu işi cid
dî 'bir tetkik yapmadan mı getirdi, yoksa üzerinde 
durduğu sebepleri burada savunacak mı? Evvela 'hü
kümetin Ibu husustaki görüşünü öğrenmek: istiyorum. 

|2 incisi; hen bunu Türkiye 'Büyük Millet Meclisi
nin Hükümete bir itimatsızlık oyu telakki ediyorum. 

Saygılarımla. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
iBaşka söz isteyen var mı? 
'Buyurunuz sayın bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elâzığ) — Sayın Başkan, .muhterem üyeler; 
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ibir ihtiyacı yerine götür
mek için hazırlanmış olan bir kanun maddesi, ko
misyonumuzda (bulunan çok kıymetli üyelerin çeşitli 
ve tafsilatlı izahlaoyla geri alma durumuna getiril-
m'iştir. 

Konu şundan ibarettir : 'Biliyorsunuz Türk Silah
lı Kuvvetlerinde vatan görevi, Anayasamızın 72 nci 
maddesine göre hem hak ve hem de bir görevdir. As
kerlik süresini, iktidara geldiğimizin ilk günlerinde 

18 aya indirdik. Yalnız, gelişen teknolojiler muvace
hesinde erat içinde, hu teknolojinin getirmiş olduğu 
yeni tezgâh, yeni makine ve silahlan öğrenememe du
rumu ve bir de 'isteksiz olma durumu olmuştur ki, bu 
tamamen hassas 'bir konudur. Ya kendisi 18 ay içeri
sinde helirl'i bir silahı öğrenememiştir, ya da kasten 
öğrenmemiştir. Kasten öğrenmeyenler için disiplin ce
zaları vardır ve bu, kanunun ilgili maddelerinde yer 
almıştır. İkincisi İde kabiliyeti yetmediği 'için öğrene
memiştir. 

1 veya 2 ay uzatılması konusu düşünüldü. As
kerî Şûranın tavsiye kararı olarak getirilmişti. Bizde, 
daha sonra yaptığımız incelemelerde, 1 ay ilâ 2 ay 
arasındaki 'böyle hir gecikmenin erat üzerinde iyi bir 
tesir (bırakmayacağı kanaati hâsıl olmuştur. Dolayı
sıyla komisyonumuzun almış olduğu karar, büküme--
timiz tarafından uyulması gereken bir karar olarak 
kabul edildiğinden, 'biz bu tasarıyı geri alıyoruz. Kö-
ınu bundan ibarettir, hir güvensizlik asla söz konusu 
değildir. KaHdık'i, komisyonlarımızın ciddî çalışmaları 
bazen aydınlatıcı da olmaktadır. Dolayısıyla bir ko
misyon kararına uymanın, kendi partimizin, kendi ek
seriyetimizin güvensizliği olarak kabul edilmemesi ge
reği vardır. 

Saygılarımı sunarım, sağolun. {ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederirn 'Sayın Y a v u z » . 
IBaşka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın ÖBozer. 
ALİ BOZER {Ankara) — Sayın (Başkan, müsaade 

ederseniz hir soru sormak işitiyorum. 'Bir tasan komis
yona intikal ettikten sonra artık o komisyonun malı 
olmuştur. Binaenaleyh, hükümetin onu ıgeri alma 'ta
sarrufunda bulunması mümkün değildir. 

IMÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞİKANVE-
KİLİ NEVZAT YAĞCI (Elâzığ) — Komisyon red
detmiştir, geri alma diye hir konu yok. 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın bakan «Geri alı
yoruz» dediler, onun için arz ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — Hayır, hayır, geri alma diye bir 
konu yok. 

iSayın arkadaşlar, ibir sürçü lisan ölmüş olabilir 
geri almaktan ziyade Meclise getirip, Meclisin görü
şü istikametinde hareket etmeyi yeğledik. Konu bun
dan ibarettir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Komisyonun gö
rüşüne katılıyor musunuz?; 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — Katılıyoruz efendim. 

IBAŞ/KAN — Teşekkür ederim efendim. 
Rapor üzerindeki "görüşmeler tamamlanmıştır. 
Komisyonun, tasarının reddine dair raporunu oy

larınıza sunacağım. Komisyon raporu kabul edildiği 
takdirde -tasarı reddedilmiş olacaktır. Komisyon ra
poru reddedildiği takdirde tasarı İçtüzüğün 81 inci 
maddesine göre, komisyona geri verilecek'tir. • 

Komisyonun, tasarının reddine dair raporunu ka
bul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu kalbul 
edilmiş, dolayısıyla tasarı reddedilmiştir. 

Gündemin 10 uncu sırasında bulunan tasarıya ge
çiyoruz. 

10. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal 
ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çı
karılması, Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt 
İçi Alımları Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı 
Askerî Personel Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/636) (S. Sayısı : 328) (1) 

İBA&KİAN — Gündemidizin 10 uncu sırasındaki, 
Silahlı Kuvvetler HbMyaç Fazlası Mal ve Hizmetleri
nin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımları Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Askerî Personel 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki 'görüşmelere baş
lıyoruz. 

IKomîsyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
(Komisyon raporunun dkunuip okunmaması husu

sunu oylarınıza 'sunacağım : Komisyon raporunun 
okunmasını kalbul 'edenler... Kalbul etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Kadri Altay; buyurunuz efendim. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA KADRİ ALTAY (An
talya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hu
zurunuza getirilen kanun tasarısı hakkında Milîiyeifcçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına görüşlerimi arz edece
ğim. önce genel bir giriş yaparak konuya değinip, 
ardından esasa geçeceğim. 

Sayın mille'tvekilleri, bildiğiniz üzere Türk Silahlı 
Kuvvetleri devletin, bağımsızlığın ana unfsuru, savun
manın da belkemiğidir. Yurdu, cumhuriyeti korumak 
ve kollamakla ıgörevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri 
hem devletin bütürilüığünü sağlamak, hem de arilaş-

(1) 328 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

malar gereği millî vecibelerini yerine getirmekle yü
kümlüdür. Bu yüzden dünya savunma sistemi stan
dartlarına uygun, modern ve millî bir güce ulaşmak 
zorundadır. Bu amaçla, teknolojik gelişmelere ayak 
uydurarak, Türk Silahlı Kuvvetlerini modern bir du
ruma 'sokmak için devlet, millet elele vererek, millî 
gelirin büyük bir kısmını bu konuya tahsis etmektedir. 
'Başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıManyla Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan
lığı bu sahada üsttün gayret sarf ekmektedirler. 

(Harndolsun Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün 
biraz daha (güçlenmekte ve milletline layık bir hale gel
mektedir. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri 'ülke savun
ması için gerekli olan silah tedarikinde artık kendi 'ih
tiyacı olan 'silahları kendi imkânlarıyla üreteç çaba
sı içine de girmiş bulunmaktadır. 'Bu hususun büyük 
bir aşama ve dolayısıyla da iftihar kaynağımız olımaSı 
gerektiğini özellikle 'vurgulamak istiyorum;. Türk Silah
lı Kuvvetlerinin yurt savunmasındaki faaliyetleri sa
dece bu sahaya inhisar etmemekte, ayrıca Türk top
lumuna da önemli değerler kazandırmaktadır. Her 
şeyden önce değişik sosyal ortamlardan gelerek ordu
ya katılan Metanetlerin eşit şartlar içinde gördükleri 
eğitim, öğretini bu geçici ordu mensuplarımın birbir
lerine kaynaşmasını ve Türklüğü ayakta tutan bir top
lum bilincine ulaşmasını sağlamaktadır. 'Bilhassa tek
nik şartlar alltında yetişen, bilgi ve görgüsünü artıran 
bu kişiler yurt kalkınmasında da oldukça yararlı ol
maktadırlar. 

ıBunların dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Tür
kiye'nin ekonomisine kazandırdığı daha birçok hizmet
leri olduğunu da zannederim hepiniz 'biliyorsunuz ve 
bilmektesiniz de. 

Silahlı kuvvetlerimizin yurt savunmasındaki hiz
metlerinin yürütülmesinde kullanılan para birinci de
recede 'millî bütçeden, kısmen de yurt dışı askerî yar
dımlardan sağlanmaktadır. Devlet, millî varlığını sür
dürmek ve savunmasını güçlendirmek için millî büt
çesinin büyük bir kısmını yurt savunmasına ayırmak
tan kaçınmamaktadır. Halbuki gelişen teknoloji kar
şısında bu bütçe yetersiz kalmaktadır. İşte Türk Dev
leti, Silahlı Kuvvetlerinin bu krsır ve yetersiz duru
munu biraz olsun hafifletmek, ek bir katkı sağlamak 
içlin Türk bütçe prensiplerine aykırı bir sistem olma
sına rağmen, özel bir fona gelir kaydedilmesini öngö
ren 117*6 sayılı Kanunu 1969 yılında kalbul etmiş bu
lunmaktadır. Bu kanun hemen hemen 16 yıldır da yü
rürlüktedir, 
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Uygulamadan kaynaklanan amaca hizmet etmedi
ği için 'bugün 1/1636 esas ve 13 numaralı kararla aynı 
mealde bir kanun tasarısı huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. Gerek 8.5,1969 tarihli ve H'7'6 sayılı Ka
nunun, gerekse bugün görüşülmekte olan kanun tasa
rlısının esas konusu Türk Silahlı Kuıvvetlerimizce üre
tilen yunt içinden veya yurt ıdıışrndan çeşitli yollarla 
elde edilen ve ihtiyaç fazlası olan veya kadro dışı bı
rakılan 'her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile, her türlü 
hurda ve hizmetlerin yurt içindeki kurum ve kuruluş-
'lara veya dost ve müttefik devletlere satılması, devir 
ve h'ilbe edilmesi • suretiyle gelirlerin artırılmasıdır. 
Sağlanacak bu gelirlerle silahlı kuvvetlerimizin birinci 
derecede ihtiyacı olan silah ve malzemenin tedariki, 
ikinci derecede, savunma sanayiimizin geliştirilmesi 
ve araştırılması, üçüncü derecede de, geliştirme hiz
metleri için sarf edilmesi amaçlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, mademki bir önceki kanun
la şimdiki kanun tasarısının amacı ve konusu aynıdır, 
öyleyse neden ikinci »bir kanuna ihtiyaç duyulmuştur? 
İDen hem meslekten ve 'hem de gerçeği dile getiren bir 
milletvekili, olarak sizlere şu hususu açıklamak istiyo
rum : 1969 yılında kabul dilen 1176 sayılı Kanunun 
ıgerek usul ve gerekse esaslar talkımından hiçbir suretle 
yeterli olmadığını, birçok boşlukları bulunduğunu söy-
'leyebillrim. Belirtilen kanun, dar 'bir çerçeveye sığdırıl
mış, ıbüyük eksiklikleri olan bir kanundur, tşte bu 
noksanları gidermek amacıyla ikinci yeni bir kanun 
tasarısı huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

(Yeni kanun amaç, kapsam ve tarifler bakımından 
konuya tam bir açıklık getirmek'te ve satılan mal ile 
hizmetlerden elde edilecek gelirlere ve bunların ne 
şekilde kullanılacağına dair yepyeni bir sistem oluş
turmaktadır. Bu 'yeni kanun tasarısı, dövizle yapıla
cak satışların hem esas sorumlularını 'belirtmekte ve 
hem de bunları kullanacak olanları kesinlikle tespit 
ve tayin etmektedir. -

(Kanun hükümlerinin uygulanması için lüzum gös
tericisinin Genelkurmay Başkanlığı, yürütülmesinin 
ise Bakanlar Kurulu kararıyla olacağı açıkça ortaya 
konmuştur. Kanun tasarısının her türlü faaliyet ve 
'işlemlerde hem 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ve hem de 28'86 sayılı Devlet İhale Kanunu hü
kümlerine talbi olmayacağı da ifade edilmiştir. Ayrı
ca her türlü resim, vergi, harç ve resmî kuruluşlara 
ait ardiye ücretinden de muaf tutulacağı belirtilmiş
tir. Bu arada gerek 1/176 sayılı Kanun ve gerekse di
ğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerini yürür
lükten kaldıracağı da dile getirilmiştir.* 

Değerli milletvekilleri, silahlı kuvvetlerimiz (El
bette ki iftihar kaynağımızdır) yurt savunması, hu
zur ve güvenin temin edilmesi, 'bağımsızlığımızın sa
vunulması görevlerimi ifada her ne kadar sadece sarf 
eden, harcayan 'bir kuruluş gibi gözüküyor ve bu 
'bir mecburiyeMen ileri geliyor ise de, ekonomik bir 
düşünceye dayalı olarak huzurunuza gelmiş olan bu 
kanun tasarısı tabiîdir ki çok sevindiricidir. Böyle ka
bul' etmenizi bilhassa istirhamı ediyorum. Onun için 
bu kanun tasarısını, Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak öncelikle destekleyeceğimizi ve bu amaçla müs
pet oy vereceğimizi yüksek huzurunuzda saygıyla arz 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(Sağolun. (1MDP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
IBAŞKIAN — Teşekkür 'öderim Sayın Al'tay. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetleri-
n«'n Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Ya
pılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hak

kında Kanun Tasarısı 
Amaç 
'MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı 

Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla 
temin edilen ve ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve 
sıntf ikmal maddeleri ile bunlardan OEK durumunda 
olan veya hurdaya ayrılan mal ve hizmetlerin değer
lendirilmesi ve eğitim görecek yabancı askerî perso
nele dair esas ve usulleri belirlemektir. 

(BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

II inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri 

tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından 
çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal mad
delerinden HEK ve hurdaya ayrılanlar ile ihtiyaç faz
lası bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakı
lanların, 

A) Türkiye'deki kamu veya özel kurum ve kuru
luşlarına bedelsiz olarak devredilmesi, satılması ve
ya bunların ürettikleri veya sahip oldukları malzeme 
ile mübadelesini; 
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(B) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum ve 
menfaatlerine aykırı olmamak şartıyla dost veya müt-

. tefik 'devletlere; 
a) [Bağışlanmasını, 
|b) Değerinden az bedel 'karşılığında yardım ola-

ra'k verilmesini, 
c) Maliyet değerinden veya bunun üzerinde be

lirli bir kârla satılmasını, 
d) Satılan silah ve malzemenin diğer devlet, ku

rum ve kuruluşlara satışı konusunda alıcı devle'te, 
Ikurum ve kuruluşlara yetki verilmesini, 

C) Yurt iç'i kurum ve kuruluşlar ile diğer dev
letlere satılan silah ve malzemenin balkım, onarım, 
yenileştirme, teknik ıhizmet ve eğitiminin sağlanma
sını} 

Ayrıca; her 'türlü masrafların ilgili devletler tara
fından karşılanması şartı ile, bu devletler adına yurt 
içi ve yurt dışı alımların yapılmasını; 

Silahlı Kuvvetler tarafından üretilen malzeme için 
'Siparişlerin kabulünü; 

IDoist ve müttefik devletlerin personeline sağlana
cak askerî ve teknik eğitim karşılığı alınacak döviz, 
m'al veya hizmetleri, 

Yurt içindeki özel kuruluşlar ile şahıslara mal ve 
hizmet satışını; 

Kapsar. ' 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde.söz isteyen?.. 

Yok. 
'2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler;.. Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilm'iştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarı süratle gidiyor. Küçük 

de bir kanundur. İzin verirseniz bu tasarı bitene ka
dar süreyi uzatacağım. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı bitene kadar süre
nin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... (IMÖP sıralarından «Oylayamazsmız, daha 8 
madde var» sesleri) Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miş'tfır efendim. 

FERİT MELEN (Van) — İçtüzüğe aykırı. 
IBAŞjKAN — Lütfen efendim, bitiyor zaten. (MDP 

sıralarından «Oylayamazsmız, İçtüzüğe aykırı» ses
leri) 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tarifler 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen tabirlerden 
1, İkmal maddesi : 
'Bir Komutanlığın donanımı, bakım, onarım, ida

me ve eğitim faaliyetleri için zaruri olan her cins araç, 
gereç, makine, teçhizat, hammadde, silâh, mühimmat, 

ana malzeme, kimyevî malzeme, yedek parça, giye
cek, yiyecek, yakacak, akaryakıt, ilaç donatım ve eği
tim malzemelerini; 

% HEK (Onarımı Yapılamayan Ordu Malı) : 
(Hizmette vasfını kaybeden, arızalı hale geldiklerin

de, onarılmaları iktisaden mahzurlu olan mallan; 
3. Hurda : 
A) llmal sırasında tahsisi yapılamayacak şekilde 

bozulan ve başka maksatla kullanma imkânı olma
yan iktisadî kıymetleri, 

(B) İmal sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü 
ıgibi esas gayesinde kullanılması imkânı kalmayan 
malzeme artık ve parçalan, 

C) İkmal maddesi kapsamında bulunan her cins 
malzeme, parça, makine, tezgâh, aparat, tesisat, mu
harrik ve müteharrik araç ve gereçler ile silâh ve si
lâh parçaları, teçhizat, mühimmat ve mühimmat ak-
ısamından; 

|(a) Tedarik maksadına uylgun şekilde kullanıl
ması imkânı kalmayanları, 

l(!b) Giderilmesi mümkün veya iktisadî olmayan 
arızalar dolayısıyla kullanma kabiliyetleri kalmayan
ları, 

l(c) Normal çalışma müddetini doldurması sebe
biyle kullanılması imkânı kalmayan veya kullanılma
sı ekonomik bulunmayan veya kullanılmasında tehli
ke olanları, 

(d) Tekriik ve teknolojinin gelişmesi karşısında 
'tip, kapasite ve mahiyetleri itibariyle kullanılışından 
ekonomik fayda temin edilmesi mümkün olmayan
ları, 

l(ıe) Muhafaza müddetlerinin sona ermesi ve mia
dını doldurması veya muhafaza şartlarının aksaması 
sebebiyle kullanma imkânı kalmayan veya kullanılı
şından iktisadî fayda elde edilmesi mümkün olma
yanları, 

ı(f) Kullanılması men olup da imhası cihetine 
gidilecek olanları, 

4. Maden hurdası : 
Bunlardan bir veya birden ziyade maden veya 

madenî halitalardan mamul olanları veya yapılışları 
itibariyle madenî aksamı galip bulunanları; 

15. Hizmet : 
Taraflar arasındaki (Kamu, özel kuruluş ve şa

hıslar ile dost ülkeler) anlaşmaya göre; bir işin ya
pılması için verilecek eğitim, teknik bilgi, bakım ona
rım, kurtarma liman ve müşavirlik desteği ile mülki
yeti elde olmak, kaydıyla tahsis edilebilecek kara, 
deniz ve hava araçları, gereç, silah, bina ve arazîyi, 

İfade eder. 
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İBASKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

'3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
(Kaynağın bütçeye kaydı 
MADDE 4. — Jklmal sistemleri ve hizmetlerin 2 

nci maddede belirtilen usuller ile yapılan satışların
dan, yurt içinden elde edilecek Türlk Lirası kaynak, 
IBülÜçenin ı̂ B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Mil
lî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçelerinin sonunda 
açılacak özel tertibe ödenek kaydolunur. Yılı içinde 
harcanmayan miktarlar ertesi yıla devredilir. 

İkmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede be
lirtilen usuller ile dost ve müttefik devletlere yapılan 
satışlarından elde edilecek yabancı paralar, T.C. Mer
kez Banlkasında Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
adına açılacak özel döviz hesabına ABD Doları ola
rak kaydedilir. 

İÖzel döviz hesabına kaydedilen bu dövizler, Ge
nelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek önce
likler doğrultusunda, Millî Savunma ve içişleri ba
kanlıklarının vereceği talimata uygun olarak, T.C. 
Merkez Bankasınca Türk lirası nakti aranmaksızın 
bekletilmeden transfer edilir. 

Tran'sfer edilen miktardan kesin harcamaya dö
nüşen kısmı gider belgelerine dayanılarak transfer ta
rihindeki döviz alış kuru üzerinden illgili bütçeye gelir, 
Ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ilgili bütçelerde tertip açmaya yet
kilidir. 

.'Sağlanan bu kaynaklardan; Genelkurmay Başkan
lığınca tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlara 
Igöre •:' 

!1< Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine konan öde
neklerle Bakanlık adına T.C. Merkez Bankasında açı
lacak özel döviz hesabına yatırılan ABD Doları, Sa
vunma sanayiinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştir
me hizmetleri ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan 
silah ve malzemenin tedariki için, Millî Savunma Ba
kanının vereceği yetkiye dayanılarak Kuvvet Kbmu-
tanlıklarınca, 

2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü
venlik Komutanlığı bülflçelerine konan ödeneklerle bu 
Komutanlıklar adına T.C. Merkez Bankasında açıla
cak tfze'l döviz hesabına yatırılan ABD Doları, İçiş

leri Balkanının vereceği yetkiye dayanılarak Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 

Kullanılır. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Bilmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Gelecek yıllara sâri taahhütlere girişme yetkisi 
MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca elde edilen 

kaynaklara dayanılarak, gelecek yıllara sâri taahhüt
lere girişmeye Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları 
yetkilidir. 

IBA'ŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 inci maddeyi Oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kalbul edilmiş
ti^ 

6 nci maddeyi okultuyorum : 
[Harcamalara katılma 
ıMADDE 6. — Dost veya müttefik devletlerin Si

lahlı Kuvvetleri personeline, Türkiye'de veya o ülke
de yaptırılacak askerî eğitimin gerektirdiği malzeme
nin değeri, şevki ve teslimi ile ilgili harcamalara ve 
eğitim personelinin yolluk, aylık ve diğer özlük hak
larının ödenmesi ile ilgili bütün masraflara, tarafların 
hangi nispette ve ne şekilde katılacakları, 31 Mayıs 
1963 tarih ve 244 sayılı Kanun hükümlerine göre ya
pılacak andlaşmalarla tespit edilir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... 6 nci madde kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Uygulamaya dair esaslar 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerinin uygulan

masına dair ıher türlü faaliyet ve muamelelerin yapıl
ması esasları, Genelkurmay Başkanlığının gerek gör
mesi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

IBu Kanuna göre yapılması gereken her türlü faali
yet ve muameleler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu ve 28!86 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
lerine tabi değildir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

7 nci maddeyi Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 7 nci madde kalbul edilmiştir. 
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18 inci maddeyi okutuyorum : 
IMuafiyetler 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerine göre sağ

lanacak ihtiyaçlar ve bunlarla ilgili muameleler, her 
türlü vergi, resim, harç ve resmî kuruluşlara ait ardiye 
ücretindlen muaftır. 

'BAŞKAN — 8 inci madde tizlerinde söz isteyen?.. 
Yok, . 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
(Yürürlükten kaldırılan hükümler 
IMADDE 9 . - 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sa

yılı Kanun ve diğer Kanunların (bu Kanuna aykırı hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

IBAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiş
tir. 

İİO uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
ıMADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 

IBAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Î10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir. 

İl indi maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
IMADDE İH. — Bu Kanun, hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
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'BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

İli inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü açık oylamaya talbidir. 
Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında 

dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yanında oy pusulası bulunmayan sayın milletlvekil-
leri beyaz bir kâğıda adlarını, soyadlarını, seçim çev
relerini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle 
oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
KOylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın millet

vekili viar mı efendim? Yok. 
(Oy işlemi tamamlanmıştır, kupalar kaldırılsın. 
lOOyların ayrımı yapıldı) 

IBAŞKAN — Sayın m'illdtvekllleri, Silahlı Kuvvet
ler ihtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, • 
Devir ve Elden Çıkarılması Hakkındaki 328 sıra sa
yılı Kanun Tasarısı oy sonuçlan alınmıştır. 

206 sayın milletvekili oylamaya katılmış, 206 ka
bul oyu verilmiştir. Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır, 
hayırlı olmasını dilerim. 

Çalıışma süremiz dtolmuıştur. Sözlü sorularla, gün
demde bulunan ve gündeme girecek olan kanun ta
sarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 4 Haziran 
1985 Sah günü saat 15.00te toplanmak üzere birle
rimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. >— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' , 

nun, Kara Ulaştırma Daire (Başkanlığında görevli 
bazı personele ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Vey
sel Atasoy'un yazılı cevabı (7/530) 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki, sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanimaısına aracılığınızı arz ve 
rlica öderim. 

Saygılarımla., 
HÜHmi NaHbantoğlu 

Erzurum MMetvekiM 

Soru lA Cenevre'ye 3Q.3il985*te Birleşmiş Millet
ler Avrupa Ekonomik Komisyonu Kombina Taşıma 
Uzmanlar grubu toplantısına gönderdiğiniz Sayın 
Mustafa Doğan (Kara Ulaştırma Daire Başkanlığı Şu
be Müdürü) bu toplantıya katılabilecek kadar lisan 
'biliyor mu? 

ISoru 2, IBU kişi 10.2,1985 tarihinde göreve atan
mış olduğuna göre bu 50 gün içinde ne gibi bir ye
tenek ve bilgiye sahip olmuş'bur ki böyte önemli bir 
göreve gönderilmiştir?. 

(Soru 3< iBakanlığınıza Gümrük ve Tekel Bakan
lığından naklen gelen (Kara Ulaştırması Daire Baş
kanlığında Şube Müdürü) olarak atanan Yaşar Asi
ler, İsviçre Cenevre kentindeki Avrupa Ekonomik Ko
misyonu taşımacılıkla ilgili toplantıya katılmak üze
re 8 günlüğüne neden gönderidtrniişftir? 

IBu toplantıyı talkip edecek kadar lisan bilgisi var 
mıdır? Ayrıca yetenek ve konudaki bilgiye sahip mi
dir? Bu ve Mustağa Döğan'ın lisan bilgisini kanıtla
yacak belgelerinin birer fotokopisini gönderir misi
niz? 

Soru 4, Kara Ulaştırma Daire Başkanlığına ata
nan Atilla Tekeoğlu'nun dışarda (İzmir Cad. No. : 9/13 
Ankara) bir işyerinlin eşi üzerine kayıtlı olmasının mah
zurları olmamakta mıdır? 

Soru 5. Şirketin uğraş kapsamı İhracat - İtha
lat ve Naikl'iyat olduğuna göre bu şahsın dış ülkelere 
silk sık girmesi Devlet isteri için midir? Yoksa kendi > 
özel işleri için midir? 

Ayrıca dış ülkelere nakliyat yapan yerli ve ya
bancı yolcu ve yük taşıyan müesseselerin bu şahsın 
eşli üzerine olan bahse konu şirket ile organik veya 
çıkar bağı bulunup bulunmaidığı araştırılabilir mi? 
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CEVAPLAR (Devam) 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 29 Mayıs 1985 

Araştıırımıa, Plamlıamıa ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı! 

APK ı IV.01.011 /3 62,18328 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkliye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 Mayıs. 1985 tarih ve KJK.D. Bşk. 7/530-

3434/13593 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
TBMM Başkanlığına verdiği ve tarafımdan yazılı 
olarak ' cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde 
yer alan hususlar incelenerek ekte sunulmuştur^ 

Bliligilerinize arz ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakamı 

Soru 1. Cenevre'ye 30.3.1985'te Birleşmiş Millet
ler Avrupa Ekonomik Komisyonu Kombina Taşıma 
Uzmanlar Grubu toplantısına gönderdiğiniz Sayın 
Mustafa Doğan (Kara Ulaştırması Dairesi Başkan
lığı Şube Müdürü) bu toplantıya katılabilecek kadar 
lisan biliyor mu? 

Cevap 1. Sözkonusu toplantı adından da açıkça 
anlaşıldığı gibi Birleşmiş Milletler AEK tarafından 
düzenlenmiştir. Bununla beraber Türkiye açısından 
toplantı öncelikle Birleşmiş Milletler nezdindeki gö-
revlilerimizce takip edilmektedir. Ayrıca toplantı sıra
sında Birleşmiş Milletler nezdindeki görevlilerimize 
gerektiğinde ek biılgi vermek ve dönüşlerinde ilgili 
amirlere toplantı hakkında rapor vermek üzere za
man zaman Bakanlığımızdan eleman gönderilmekte
dir. 

Soruda adı geçen Şube Müdürü Mustafa Doğan, 
bilgi ve tecrübesinden istifade etmek üzere Bakan
lığımızın talebi üzerine Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığında Şube Müdürü görevinden ayrılarak bu gö
reve getirilmiş olup çalışmalarından memnun bulun
maktayız. ilgili Türkiye'nin eğitim sistemi içinde nor
mal yabancı dil eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca» mas-
ter vs. gibi bir belgesi olmamakla beraber toplantı
ların genel durumunu takip edebilmekte olup, Bakan
lığımızda ilk defa bu toplantı için yurt dışına yollan
mıştır. 
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Bakanlığımız görev sahası ile ilgili toplantılara 
mevcut personeli arasında toplantı takvim zamanla
masını dikkate alarak uygun gördüklerini yollamak
tadır. 

Soru 2. Bu kişi 10.2.1985 tarihinde göreve atan
mış olduğuna göre bu 50 gün içinde ne gibi bir ye
tenek ve bilgiye sahip olmuştur ki böyle önemli bir 
göreve gönderilmiştir? 

Cevap 2. Sözkonusu kişinin 50 gün içinde mev
zuata vukufu, eski tecrübe ve bilgisinin yeterliliği ne
deniyle olmuştur. 

Soru 3. Bakanlığınıza Gümrük ve Tekel Bakan
lığından naklen gelen (Kara Ulaştırması Daire Baş
kanlığında Şube Müdürü) olarak atanan Yaşar Asi
ler, İsviçre Cenevre kentindeki Avrupa Ekonomik Ko
misyonu taşımacılıkla ilgili toplantıya katılmak üze
re 8 günlüğüne neden gönderilmiştir? 

Bu toplantıyı takip edecek kadar lisan bilgisi var 
mıdır? Ayrıca yetenek ve konudaki bilgiye sahip mi
dir? Bu ve Mustafa Doğan'ın lisan bilgisini kanıtla
yacak belgelerinin birer fotokopisini gönderir misiniz? 

Cevap 3. Yaşar Asiler, 657 sayılı Kanuna uygun 
olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığından tecrübe ve 
bilgisinden istifade için naklen alınmıştır. 

Adı geçenin lisan bilmesi konusunda dosyasında, 
özel bir belge bulunmamakla beraber, toplantıları ta
kip edebilecek durumdadır. 

Soru 4. Kara Ulaştırması Daire Başkanlığına ata
nan Atilla Tekeoğlu'nun dışarıda (izmir Cad. No.: 
9/13 Ankara) bir işyerinin eşi üzenine kayıtlı olması
nın mahzurları olmamakta mıdır? 

Cevap 4. İlgilinin eşinin 3.2.1984 tarihinden bu 
yana sözü edilen işyeri ile ilgisi bulunmamaktadır. 
Atilla Tekeoğlu'nun Bakanlığımızda göreve başlama 
tarihi 11.9.1984'tür. Ayrıca kötüye kullanmamak üze
re memurun eşinin ticaret yapamayacağına dair hü
küm de mevzuatımızda yer almamaktadır. Bugüne 
kadar herhangi bir tenkit ya da kötü uygulama ko
nusunda Bakanlığımıza müracaat olmamıştır. 

Soru 5. Şirketin uğraş kapsamı ihracat - ithalat 
ve nakliyat olduğuna göre bu şahsın dış ülkelere sık 
sık gitmesi devlet işleri için midir? Yoksa kendi özel 
işleri için midir? 

Ayrıca dış ülkelere nakliyat yapan yerli ve yaban
cı yolcu ve yük taşıyan müesseselerin bu şahsın eşi üze
rine olan bahse konu şirket (ile organik veya çıkar 
bağı bulunup bulunmadığı araştırılabilir mi? 

Cevap 5. Sözkonusu Daire Başkanı uluslararası 
toplantılara resmî katılma yetkisine istinaden belli 
bir gündem çerçevesinde katılmaktadır. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Mersin PTT eğitim tesislerine ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (71531) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Mıilletvefoiıli 

Soru 1. Tasfiye edilen Mersin PTT eğitim tesis
leri işinde tasfiye heyetince tespit edilen ve müteahhi
de parası ödenen 34 ton alüminyum (fazlalığı), hak
kında ne iş yapılmıştır? 

Parası müteahhitten geri alındı mı? 
Buna sebep olanlar hakkında bir işlem yapıldı mı? 
Soru 2. Tasfiyeden sonra işi alan ve bitiren mü

teahhit, ilk müteahhidin tasfiye heyetince tespit edi
len işlerin delillerini ortadan kaldırmış olduğuna gö
re, eski-müteahhidin, bu eksikleri hakkında idare ne 
yapmıştır^ 

Soru 3. PTT Yapı İşleri Daire Başkanlığı bün
yesinde ve başında yıllardan beri sakat uygulamaları 
ile kurumu zarara sokan ve halen bunların bir kıs
mının ağır cezada dahi yargılanan bu elemanların 
görevlerinden uzaklaştırması konusunda müfettiş ra
porları olduğu halde, neden hâlâ görevde tutulmak
tadırlar? 

Bunlar bakanlığın vazgeçemeyeceği elemanlar mı
dır? Yoksa bunları bu görevlerde tutan karanlık güç
ler mi mevcuttur? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 29 Mayıs 1985 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
APK : IV.01.011/364-18330 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 Mayıs 1985 tarih ve K. K. D. Bşk. 7/531-

3435/13594 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun TBMM Başkanlığına verdiği ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önerge
sinde yer ajan hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
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Soru 1. Tasfiye edilen Mersin PTT eğitim te
sisleri işinde, tasfiye heyetince tespit edilen müteahhi
de parası ödenen 34 ton alüminyum (fazlalığı) hak
kında ne iş yapılmıştır? 

Parası müteahhitten geri alındı mı? 
Buna, sebep olanlar hakkında bir işlem yapıldı 

mı? 
Cevap 1. Tartı tutanakları esas alınarak, ara hak-

edişlerle ödenen sözkonusu 34 ton alüminyum doğ
rama fazlalığı tasfiye heyetince tahkiki yapılarak 
fazlalığı tespit edilmiş ve tasfiye kesinhesabında dik
kate alınarak, müteahhidin kesinhesabından kesilmiş
tir. 

Bu işle ilgili müteahhit ile PTT İdaresi arasında 
ihtilaf olduğundan, konu mahkemeye intikal etmiş 
olup, kesin durum, mahkeme kararına göre belli ola
caktır. 

Ayrıca, ara hakedişlerde, tartı tutanaklarını esas 
alarak sözkonusu 34 ton alüminyum doğramanın mü
teahhide fazladan ödenmesine sebebiyet veren kont-
rollar, idarî yönden bu görevlerinden alınmış olup, 
disiplin yönünden durumlarının incelenmesi de mah
keme sonuna bırakılmıştır. 

Soru 2. Tasfiyeden sonra işi alan ve bitiren mü
teahhit, ilk müteahhidin tasfiye heyetince tespit edi
len işlerin delillerini ortadan kaldırmış olduğuna gö
re, eski müteahhidin bu eksikleri hakkında idare ne 
yapmıştır? 

Cevap 2. Tasfiyeden sonra işi alan müteahhite 
yer teslimi yapılırken, tasfiye heyetince tespit edilen 
eksik ve kusurlu işler dikkate alınmış olduğundan, 
delillerin ortadan kaldırılması sözkonusu değildir. 

Tasfiye heyetince tespit edilmiş olan noksan ve 
kusurlu işler listesinde belirtilen nefasetler, müteah
hidin tasfiye kesinhesabından kesilmiştir. 

Soru 3. PTT Yapı işleri Daire Başkanlığı bün
yesinde ve başında yıllardan beri sakat uygulamaları 
ile Kurumu zarara sokan ve halen bunların bir kısmı
nın ağır cezada dahi yargılanan bu elemanların gö
revlerinden uzaklaştırılması konusunda müfettiş ra
porları olduğu halde, neden hâlâ görevde tutulmak
tadırlar? 

Bunlar Bakanlığın vazgeçemeyeceği elemanlar mı
dır? Yoksa bunları bu görevlerde tutan karanlık güç
ler mi mevcuttur? 

Cevap 3. PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dai
resi Başkanlığı elemanlarından şu anda Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılanan bulunmamaktadır. Daha 
önce müfettiş raporlarına istinaden mahkemeye veri
lenler de, mahkemeleri sonunda beraat etmişlerdir. 

ı Müfettiş raporları, idarî cezalar için gerek Mer
kez Disiplin Komisyonunda, gerekse Yüksek Disiplin 

I Komisyonunda incelenmesi sonunda alman »kararlara 
göre, görev yeri değiştirilmesi gerekenlerin, görev yer
leri değiştirilmektedir. 

I 3. >— Erzurum {Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sivrihisar PTT \binasının klima sistemine ilişkin 

I sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/532) 

Türkiye Büyük Millet Meclfei Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Balkanı tarafından 

I yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
I öderim .< 
I Saygılarımla. 

HiUm'i 'Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Sivrihisar PTT binasının klima işi içlin 
seçilen sistem doğru mudur? Seçilmliş olan merkezi 
kl'îma sistemli neden seçilm'iş'tlir? Bunun pahalı ve güç 
çalışltırılalbilir okluğu nelden düşünülmemiştir? 

Soru 2. Sorumlu elemanın tetkik ve teklif ettiği 
I sistem neden uygulanmamıştır? 

Soru 3. iSorumlu eleman tetkik ve teklifi gereği 
I uygulanmayınca bir mevzuat çiğnenmişliği olmamış 

mıdır?l 

IStoru 4, Bu ilkli sistem arasında 35 m'ilyon maliyet 
farkı olduğuna göfe bu pahalı sistem neden tercih 
edilmişidir? PTT illa da yaptığı işleri pahalıya mal 
f̂cmek amacını mı yeğlömektedür? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve 29.5.1985 
I Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

APK i IV.01 .Ori/3iÖ5-H'833'li 
I (Konu • Soru önergesi,* 

Türkiye Büyük Millet Mecl'M Başkanlığına 
lÖgti : 8 Mayıs 1985 tarih ve 7/53i2-343;6/13559 sa

yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun TBMM Başkanlığına verdiği ve tarafımdan ya-
I zili olarak cevaplandırılmasını istediği soru öneırge-
I sinde yer alan hususlar incelenerek ekte sunutauş-
I tur. 
I İBilIgilerinize arz ederim. 
I Veysel Atasoy 
I Ulaştırma Bakanı 
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Sonu 1. Sivrihisar PTT binasının kûma işi için 
seçilen sistem doğru mudur? Seçilmiş olan merkezi 
kliıma sistemi neden seçilmiştir? Bunun pafhalı ve güç 
çalıştırılabilir olduğu neden düşünülmemiştir? 

Cevap 1, Telekomünikasyon sisibemieKinin çalıştı-
rılalbilmesi için uygun hava ortamında (sıcaklık, nem 
v.b.) bulunmaları gerekmektedir. Bu nedenle, Sivrihi
sar PTT santral binasında mevcut söz konusu sistem 
salonlarının klimatize edilmesi gerekli görülmüştür. 

Klıimatize edilecek salonların genişliği ve adet 
olarak çokluğu sdbebüyle merkezli klima sistemli se
çilmiştir. Seçilen sistem doğrudur. 

Ayrıca, ülkemizde nemlendirliciti paket (şaton) tipi 
klima cihazı imal edilmediği gibi tek bir dihazla da 
yukarıda belirtilen mahallerin klimatize edilmesi müm
kün değildir. Söz konusu salon tipi klima cihazlarının 
yurt dışından ithali konusunda yabancı firmalarla sür
dürülen anlaşmaların tamamlanmasını müteakip, yur
dumuza getirilerek küçük binalarda kullanılmaya baş
lanacaktır. 

Soru 2. Sorumlu elemanın tetkik ve teklif ettiği 
süstüm neden uygulanmamıştır? 

Cevap 2* Yeni inşa edilecek binalara kurulacak 
olan ısıtma ve soğutma sistemlerine ait projeler, PTT 
Genel Müdürlüğü Yapı işleri Dairös'i Başkanlığında, 
Mühendis, Başmühendis, Grup Başmühendisi, Başkan 
Yardımcısı ve Başkan hîyerarşik düzeni içens'inde in
celenerek ta'sdik edilmektedir. 

Soru 3. Sorumlu eleman tetkik ve teklifi gereği 
uygulanmayınca bir mevzuat çiğnenmişliği olmamış-
mıdır?: 

Cevap 3. Söz konusu projeler, PTT Genel Mü
dürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Makine Tesisat 
Grup Başmühendisliğinde incelenip, hiyerarşik düzen 
içerisinde imzalanıp tasdik edildiğinden, mevzuatın 
çiğnenmesi gibi bir olayın mevcudiyeti söz konusu 
değildir., 

Soru 4.> İBu iki sistem arasında 35 milyon maliyet 
farkı olduğuna göre bu pahalı sistem neden tercih 
edilmiştir? PTT illada yaptığı işleri pahalıya mal et
mek amacını mı yeğlemektedir? 

(Cevap 4v Teldfcomünükasyon sistemlerindin bulun
ması gereken ortamlar yukarıda da belirtildiği üzere, 
bu ortamı sağlayacak cihazlar, mevcut teknoloji içe
risinden en uygun olanı seçilmektedir. 

IBİr miktar daha ucuza mal olacağı düşünülerek 
uygun olmayan cihazların yerleştirilmesi gerek haber
leşmenin aksatılması, gerekse m'ilyarlarca liralık tele

komünikasyon Sisteminin işlemez hale getirilmesi hiç 
bir zaman tercih edilemez. Kaldıki, Sivrihisar'da Mer
kezi klima sistemi dana ucuza mal olacaktır. 

Şoylekı; 
Merkezli sistem 1984 yılı birim fiyatlarına göre : 

20 011 421 TL, 
Paket klima 1984 yılı birim fiyatlarına göre : 

20 584 316 TL. dir. 
Görüleceği üzere, İdarenin zarara sokulması söz 

konusu olmadığı gibi, yapılan islerde, tasarruf ted
birlerine de riayet edilmektedir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara Telefon Başmüdürlüğü binasının resto
rasyon ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/533) 

Türkiye Büyük iMilıIet 'Meclisli 'Başkanlığıoaı 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakam tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve IÜ-
ca ederim. 

Saygılarımla., 
Hilmi Nalbanıtoğlü 

Erzurum 

Soru 1. Ankara Telefon Başmüdürlüğü hizmet 
binası restorasyon işli 45 000 000 TL.'ya ihale edil
miş olup neden 250 000 000 TL. olmuştur? 

Soru 2. Bu inşaat başladıktan sonra kalorifer 
ve sıhhî tesisattaki bütün malzemelerin yenıilienSp de
ğiştirilmesi neden gerekmiştir? 

Soru 3. Bu malzemelerin değiştirilmesi için so- ' 
rumlu eleman gerekilıi görmüş müdür? Bu konuda bir • 
gereklilik rapora düzenlenm'iş midir? 

Soru 4, Bu mal'zemelteriin değiştMlmesine ge
rekli görülmediğine rağmen neden değiştlirilmlişlerdlır? 
Bu değiştirmelerden ötürü yapimış olan israflardan 
kim (mesulüdür? Kurum parasını yok yere sarf et
mek neden yeğlenmiiştir? 'Bu konularda bir tetkik 
ve tahkik yaptırmayı uygun 'bulur musunuz? 

T.C. 
Ulaştınma Bakanüağıı !29 . 5 . 1985 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

APK IV.01.011/363-18329 
Konu : Soru önengesffl 

Türkiye Büyük Milât MedDisi 'Başkanlığına 
% ! : 8 Mayıs 1985 tarih ve K. K. D. Bşk. 

7/553-3437/13596 sayılı yazınız, 
Erzurum MlMetvekiiLi Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun TBMIM Başkanlığına verdiği ve tarafımdan yazalı 
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olarak cevaplandırılmasını (istediği som önergesinde 
yer alan hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

'Bilgleriniize arz ederim. 
Veysel Atiasoy 

Ulaştırma Balkanı 
Soru T. Ankara Telefon Başmüdürlüğü hlizmet 

'binası restorasyon işi '45 000 000 TL.'ya ihale edül-
miiş olup, neden 250 000 000 TL. olmuştur. 

Cevap 1. îşin müteahhidine fiyat farkları hariç 
ara hafcedişlerfe 195,6 milyon TL. ödeme yapılimış 
olup, kesiınlhesalbı henüz sonuçlanmamıştır. Kesin ma
hiyet kesinhesabın sonuçlanması lile 'belli olacaktır. 

Soru 2H (Bu inşaat başladıktan sonra kalorifer 
ve sıhhî tahsisattaki 'bütün malzemelerin yenilenip 
değiştirilmesi neden gerekmiştir? 

Cevap 2. Söz konusu hizmet binası 1947 - 1948 
yıllarında inşa edilmiş olup, 1953 - 1954 yılarında 
da 'binaya iki katt İlavesi yapılmıştır. 

ilave iki katın pis su, temiz su kalorifer sistemi, 
blinanın eski sistemline ilave edildiğinden, tüm tesi
sat sistemlerinin verimsiz çalışmasınla neden olmuş
tur.: 

Binadaki ısıtma tesisatının 'bir kısmı aîlttan, ilave 
edilen iki kat (ise, sifon sistemli olarak üstten dağıtım-
k, iptidaî şekilde yapılmıştır. Söz konusu ısıtma te
sisatı 1970 yıllından (itibaren kireçlenmelerden dola
yı ve sistemim bozukluğu nedeniyle, giderek verim 
düşüklüğü göstermeye 'başlamış, binada çalışan me
murların pek çoğu kış aylarında hastalanarak rapor 
afaaık zorunda fcallmışliar ve (böylece hizmette ak
samalar oMuğu müşahede edilmiştir. 

Kaloriler radydtörilerihin, gereklli 'bakımlarının 
{Kimyasal! temizlik) yapınması kaydıyla ekonomik 
ömürleri 25 yıldır. Söz konusu binada kullanılan 
radyatörlerin 29 yıldır hizmet verdiği göz önüne alı
nırsa, ekonomik ömürlerini tamamladığı ortaya çık
maktadır. 

Ayrıca, sökülen radyatörlerin tip ve ebatları çe-
şMlik gösterdiğinden, yemi yerleşimde hesap'lanıan 
ısı 'kayıplarına göre kalori değerlerini de tutturmak 

mümkün değildir. Binadaki ısıtma sisteminin anahat, 
kolon ve branşmanDarı kireçlenme korozyon neticesi 
görevini yapamadığından, işlevlerim yerine getire
meyen tüm vanalar, imbisat boruları, imbisat depo
su ve sirkülasyon pompalan, proje değerlerine gö
re yenilenmesi zorunda kalınmıştır. 

Isıtma sisteminin anaelemantarından oiDan 3 adet 
kalorifer kazanı, brülör ve anayakıt tanklarında her
hangi 'bir yenilemeye (gidilmeden arızalı parçalan de-
ğiştiıriılmliştir̂  

Çatıda bulunan saç deponun gerek çürümesi, ge
rekse artan ihtiyaç nedenliyle cevap veremez duru
ma gelmesi nedeni ile değiştirilmesi zorunlu görül
müştür. 

Binanın yapım yıllarında döşenen pis su boru
larının işlevini yitirmesi ve mutfak mahaOllerinıin, pis 
sularını taşıyamayacak haille «gelmesi ve hu nedenle, mut
fak mahallerine pis suların taşarak personelin sağlı
ğını tehdit etmesi sebebiyle, pis su sisteminin sıhhatli 
bir sekide çözümüne gıidlmİşitır. 

Soru 3. Bu malzemelerini değiştirilmesi için so
rumlu eleman igerekli 'görmüş müdür? Bu konuda bir 
garekfilıilk raporu düzenlenmiş midir? 

Cevap 3. Yukarıda belirtilen değişikliklere iliş
kin teknik heyet raiporu mevcuttur. 

Soru 4. Bu malzemelerin değiştirilmesine gerek
li görülmediğine rağmen neden değiştirilmişlerdir? 
Bu değiştirmelerden ötürü yapılmış olan israflardan 
iklim mesuldür? Kurum parasını yok yere sarf et
mek neden yeğlenmiştir? 'Bu konularda bir tetkik 
ve tahlkik yaptırmayı uygun bulur musunuz? 

Cevap 4. Yukarıda detaylı olarak befrtiilen hu
susular sebebiyle, mevcut sistemin (ıslahı mümkün ola
mamış, hazırlanan proje doğrultusunda sistem yeni
lenmiştir. 

Bu nedenle, yapılan işlemlerde (israf söz konusu ol
mayıp, çalışan personele sağlıklı ve iş verimlerini 
artırıcı nitelikte 'bir ortam hazırlanmıştır. 
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2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlemesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatılma
sı (Hakkında Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Bakbey 
Hamdii özsoy 
Nihat Türker 

AMASYA 
tsmet özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahiinkaya 

- ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
207 
149 
55 
3' 

188 
5 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
M. Memduh Gökçen 
Kemal îğrek 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet "Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

1 DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Afcbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Mefok 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 
Musltaıfa Kömaİ Toğlay 
İbrahim Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
İbralbim Aydoğam 

Hikmet Bicentürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
R. Eırcümenıt Konukman 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 

IZMlR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KARS 
İlhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçın kaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
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Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Atilla Sın-

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
M. Mükerrem Taşcıoglu 

ŞANLIURFA 
l Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN • 
Hüseyin Aydın Arvasi 

; Mirza Kurşunluoğlu 
i YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 

Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıöğlu 
Veysel Atasoy 

V 

(Reddedenler) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ali Bozer 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islıimyeli 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

DENÎZLÎ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunaıkar 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıfcan 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldınr 

(HATAY 
İhsan Gürbüz 
M. Murat Söfcmenoğlu 

İÇEL 
Mehmet Kocabaş 

(İSTANBUL 
Umren Aykut 
Doğan Kasaroğlu 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 

İZMİR 
Işıîay Saygın 
Ahmet Süter 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

(KARS 
Musa öğün 

•KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keslkin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KONYA 
Vecihi Akın 
Haydar Koyuncu 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MANİSA 
Mustafa İzci 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

ORDU 
Ali Mâzhar Haznedar 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci MimaroğAu 

SİNOP 
HMmd Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Osman Bahadır 

VAN 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
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(Çekimserler) 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ledin Barlas (Bşk. V.) 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(î, A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

Taşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
Hasan Adnan Tutkun (t.) 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neıüman Elgin "~" 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal (Bşk. V.) 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
AM Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Osman Eagin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kâmran tnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
tlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Fahir Sabunüş 
Mustafa Ertugrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Ayhan Uysal 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Nailin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

^ G A Z İ A N T E P 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karalı 
Turgut Sera Tdırali Ot. A.) 

GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
vlustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 

İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEL 
Mü £h!san Elgin 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bertıiç Sadi Abbasoğlu 
Yaşar Albayrak 
Safok Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 

Ömer Ferruh Üter 
Mehmet Kafka&lıgü 
Akan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
flilâll Şişman 
Ali Tanrıyar 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arılkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrulah Olca 
Yümaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
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KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abulhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 
Abdullah Tenekeci (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANtSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmail özdağlar 
tsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
I İdris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Arif Toprak | 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Haşatı Altay 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
.Vecihıi Ataklı 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 

Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlü 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
îsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL : 1 

BURDUR : 1 

İSTANBUL : 1 

ÎZMÎR : 1 

NİĞDE 1 
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29.7.1970 Gün ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapümaa Hakkında Kanun Tasarısına 
Verilen Oyların Sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Redldedenler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Aibayrak 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu ' 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Mehmet Yağar 

AMASYA 
İsmet özafslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 

400 
217 
214 

3 
178 

5 

(Kabul Edenler) 

Ümit Halûk Bayülken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Nes/e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktas 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 

Fahir Sabunüş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali 'Ayhan Çetlin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Ismaü Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbuhit 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Ünal Yaşar 
Feyzuüah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamrt Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faılima Mihriban Erden-
Mustafa Kemal Toğaıy 
İbraMm Fevzi Yaman 

İÇEL 
İb&faim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
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(Reddedenler) 

İÇEL MARDİN I ORDU 
Mehmet Kocabaş Kenan Nuri Nchrozoğlu | Ali Mazhar Haznedar 

t Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer îlhan 

MU§ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NÎĞDE 
| Mustafa Sabri Güvenç 

Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
thsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Halit Turgut Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

i SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Al tuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem TascıoğÜu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Mehmet Zeki Uzun 

TRAIBZON 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Fevzi Fırat 

İdedenler) 

RDÎN 
1 Nchrozoğlu 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

mlmayanlar) 

İSTANBUL 
Bdhflç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Hail Orhan Ergüder 
tsmail Safa Giray 
Doğan Kasaroğlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir PeMvanoğlu 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

ADANA 
Ledin Badas (Bşk. V.) 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

« KAYSERİ 
f Nuh Mehmet Kaşıkçı 
I İbrahim özbıyık 
i Mustafa Şahin 
[ Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
j Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
j İsmet Ergül 

KONYA 
I Vecihi Akın 
| Abdurrahman Bozkır 
| Kadir Demir 
S Ziya Ercan 
[ Altınok Esen 
I Nihat Harmancı 
! Haydar Koyuncu 
' Saffet Sert 
ı Abdullah Tenekeci 

I KÜTAHYA 
I Ahmet Ekici 
I Mustafa Uğur Ener 
I Mustafa Kalemli 
I A. Necati Kara'a 

I MALATYA 
I Metin Emiroğlu 
I Talat Zengin 

MANİSA 
I Mehmet Timur Çınar 
I Mustafa İzci 
I Mekin Sarıoğlu 
I Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
| Süleyman Çelebi 

(Oya l 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Metin Balıbey 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(1. A.) 

I AĞRI 
J Hasan Fecri Alpaslan 
I Paşa Sarıoğlu 
S İbrahim Taşdemir 

I AMASYA 
I Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Kâzım İpek 
Hasan Adnan Tutkun (İz.) 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barla* Doğu 
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Neriman Elgin I 
H. İbrahim Karal (Bşk. V.) 
Mehmet Seyfi Oktay i 
Alpaslan Pehlivanlı 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
I. Cenap Ege 
Halil Nüshet Goraİ 
Gaman Esg1n Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

EDİRNE 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nurtî Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Billal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demürtaş 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Alli İhsan Elgin 
nvdip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
RıUşıtü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Yaşar Albayralk 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Ayni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Aitan Kavaık 
R. Ercüment Konuikman 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Kemal özer • 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 

| Ali Tanrıyar 
j İbrahim Ural 

Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkam 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
8 Mehmet Turan Bayezit 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

(KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Baıtgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emim Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmail özdağlar 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
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TOKAT 
Selim KoçaÜcer 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık: 

[ Mehmet Kara 
. Necmettin Karadumıan 

(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğhı 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

* 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfulah Kayalar (t. A.) 
Selahattin Tafhoğlu 

(Açık Üyelikler) 

BtNGÖL : ,1 

BURDUR : 1 

İSTANBUL : 1 

İZMİR : 1 

NİĞDE : 1 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Asçıoğlu 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

» > • • -
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Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Dev
letler Adına Yurt Dışı ve Yurt tçi Ahmlarm Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun 

Tasansma Yerilen Oylarm Sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 

400 
206 
206 
183 

5 

(Kabul edenler) 

Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrui Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 

A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabumiş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Maihmud Altunalkar 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Ebubekif Akay 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yamam 

ÎÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet BiceiTtürk 
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İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Doğan Rasaıroğhı 
R. Ercümenıt Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANtSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 

I Münir Fuat Yazıcı 
I MARDİN 

Süleyman Çelebi 
*. Mehmet Necat Eldem 
f Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

I Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
i Ali Babaoğlu 

lFaruk Dmk 
i Hacı Turan öztürk 
i 

I NİĞDE 
l Haydar Özalp 
l Birsel Sönmez 

I ORDU 
r Ali Mazhar Haznedar 

İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

i Osman Bahadır 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kıirşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Ata&oy 
Fevzi Fırat 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ledin Barlas 
(Bşk. V.) 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu (l.A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa San oğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

| Hasan Adnan Tutkun (tz.) 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
H. İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 
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BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum ' 

BİLECİK 
Yılmaz Demdr 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
M Kemal Erdem 

BURSA 
ilhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Muzaffer Artçı 
Mustafa Kani Bürke 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Hilmü Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Dennirtaş 
ihsan Gürbüz 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip Ozgıenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Sabit Batamlu 
Ömer Necati Cengiz 
Halil Orhan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Altan Kavak 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
ibrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMtR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 

I Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
i Alaeddin Kısakürek 

Mehmet Onur 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

I Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

; Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
ismail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangü 

MARDİN 
\ Beşir Çelebioğlu 
| Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
i Idris Gürpınar 
î MUŞ 
İ Alaattin Fırat 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÎİRTı 
Aydın Baran 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
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Ahmet Turan Soğancıoğlu Cemal özdemir 
Şevilci Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 

TBKÎRIDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 

Talât Sargın 
TRABZON 

Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELt 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NtÖDE 

mmm» »« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

105 İMOt (BİRLEŞİM 

30 . 5 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE Y1ER ALACAK İŞLER 

' 3 : 
SEÇİM 

4 1 ' 
OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Erzurum MlÜeitvökili Hiİlmıi Naibantoğlu' 

nun, baJkaMıklaran dış üicelerdekS teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

2< — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmdeıiMn kömür üretim ve 
satışlarına ilşkiin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

3. — İstanbul Miİetvekıii Feridun Şalkiir öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından «özlü soru önergesi (6/308) 

4. — İstanbul Miletveklİlii Feridun Ştafcir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma, ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309)j 

5. — İstanbul Miİetvdklili Feridun Saklir öğünç' 
ün, asgarî ücrette ilî kon Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

6. —- Erzurum MiletveMİ Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, -Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tahü Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmistirL 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şaktir öğünç* 
ün, çarşı ve mahalle 'bekçilerine illişkiin İçişleri Baka-

; nımıdan sözlü soru önergesi''.(6/317) 
8. — İçel Miletvekiil A l (tlhsan Engin'in, tasfiye 

halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi 

i (6/325) 
I 9. — Sinop MİletvekiM Himıi BKçer% Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapJması projesine ortak olan 
I bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/328) 

I 10. — İçel MiletvdkiM Durmuş Fikri Sağlar'iû, 
Bakanlıkta zorunlu naikül yapıldığı İddialarına 'Miskin 

[ MM Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/331) 

1,1. — Konya Mffietvekili Salım Erel'ıin, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişiktin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

12. — Adana MiletJvekiil Cüneyt Canverlin, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

13. — Adıyaim'an Müetvekliİ Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Atatürk 'Barajı göl alanımda kalacak olan Samsaıt 
İlçesine İlişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

14. — Adıyaman MüetiveMlıi Ahmet Sırrı Özbek* 
lin, Adıyaman İ l Gölbaşı. İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrada 'ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakamından sözlü soru önergesi (6/345) 

15. — Zonguldak Miletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Milî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddi-
asına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/353) 

16. — Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Boz-
kuıt'un, millî gelir dağılımını gösteren astatistikî veri
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/354) 

(Devamı arkada) 



17. — Kahranmnmaııaış Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, muhtarların ıbinilkmıiş ödeneklerine iliş-
Ikin Maliliye ve Gümrük ve İçişleri akanlarından söz
lü soru önergesi (6/355) 

18. — Eskişehir Milletvekilli Münir Sevinçlin, Kü
tahya ili eski Gediz liçeslimlin belediye hizmetlilerinden 
faydalanabilmesine ülişfcin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) 

19. — Konya Miletvelkli iSafaı Erellin, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulüeri ve soğuk ha
va deposuna Miskin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

20. — Konya Milletvekilli Salim Brel'in, Konya 
İlindeki telefon santral sistemline ilişkim Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesli (6/363) 

21. — Konya Milletvekili ıSallim Erel*in, Konya İM 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaiynaıkllar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

22. — Konya Milletvekili iSafllim Erelliın, Konya Üi 
Beyşehir llçesiindetkü spor tesislerine iüşkün Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

23. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'm işken
ce yaptıkları iddiası iile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet ©akanından sözlü soru önergesi (6/367) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — '2977 Sayılı İdarî Usul1 ve İşlemlerin Yeni

den Düzenlenmesi ile llgiıli Yetki Kanununun Süresi
nin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anaya
sa Komisyonu Raporu (1/695) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtana tarihli : 21.5.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türic Geza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerimin Değiştirilmesine Dalir Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu 1(2/102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 
9.10.1984) 

3. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan Ve Bütçe Kondisyonları ra
porları (1/662) (S. Sayısı : 319) (Dağıtıma tarihi : 
17.5.1985) 

X 4. — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve 
İnlt'fcal Vergisi Kanununda Değişildik YapıHiması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/684) l(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi 
17.5.1985) 

X 5. — 29.7.1970 Gün ve 1319 Sayılı 'Emlak 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/693) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 
21 .$.1985) 

|6. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü ^Hakkında Kanunun 48 iinoi Maddesinin Birinci 
Fıkjrasımın Değişıtiirillme&ine ve 51 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/686) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtana tarihi : 21.5.1985) 

7. — 4.1.19611 Gün ve 213 Sayıh Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarlısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) 
(S. Sayısı : 324) Pağıtma tarihi : 21.5.1985) 

8. — 4.7.1972 Tarihi ve 1602 Sayıh Askerî Yüfc-
sıök İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırilmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Mıillî 'Saıvunımıa Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sa
yısı : 326) (Dağıtma (tarihi : 27.5.1985) 

9. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayıh Askerlik Ka
nununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve MiıHÎ Savunma Komisyonu Rapo
ru (1/687) (S. Sayası : 327) (Dağıtma tarihi: 27.5.1985) 

X 10. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve 
Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alım
ları Yapıilmıası ve Eğitini Görecek Yalbancı Askerî 
Personel Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan ve Bütçe kom'isyonlam raporları (1/636) 
(S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 27.5,1985) (GÜN
DEME) 

X 11. — 21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayıh 1985 
Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/689) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma ta
rihi : 27.5.1985) 

12. — 2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sayılı Kuzey 
Atlantik Andlasması Teşkilatı Müşterek Enfirastrük-
tür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa 
ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Mlifflî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/654) (Ş. Sayısı <: 330) (Dağıtma tarihi : 27.5.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.^ 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 325 

2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatılması Hakkmda Kanun 

Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1 /695) 

T. C, 
Başbakanlık 10 . 5 . 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/ 
101-1676/04197 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.3.1985 ta rihinde kararlaştırılan «2977 Sayılı İdarî Usul ve İş
lemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Suresinin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedi ikle görüşülmesini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kırtasiyecilik ve bürokrasinin, kamu hizmetlerinin gereği gibi ve zamanında görülmesini engellemek sure
tiyle bu sektördeki hizmet üretimini ve kalkınma hızını menfî yönde etkilediği bilinen bir gerçektir. Türkiye 
gibi bir an önce ve hızla kalkınmak durumunda olan memleketlerde zaman unsurunun önemi inkâr edile
mez. Beklemeye tahammülü olmayan ve acil çözüm aranan bir çok problemin en kısa zamanda halledilebil
mesi, neredeyse bir müessese şeklinde yıllardır varlığım sürdüren formalitelerin azaltılmasını gerektirmiştir. 

Bu sebeple, meselelerin daha kolaylıkla ve süratle çözüme kavuşturulabilmesi için her şeyden önce huku
kî esasların ve idarî yapının bunu sağlayacak hale getirilmesi zarurî görülmüş, bu bakımdan günün şartlarına 
uymayan eskimiş ve uygulamayı güçleştiren veya imkânsız hale getiren, kaynak israfına yol açarak millî eko
nomiye zarar veren idarî ve hukukî esaslar gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılan idarî reform çalışmaları sonunda, ilk safhada, hizmet tekrarlarının önlenmesi ve benzer görevle
rin bir çatı altında toplanması maksadıyla bazı bakanlıklar birleştirilmiş, 1978'lerde 35'e yükselen bakanlık 
sayısı 21'e indirilmiş ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütüle
rek Devletin vatandaşa daha iyi bir hizmet vermesini sağlamak için çıkarılan 65 adet kanun hükmünde ka
rarname ile bakanlıkların kuruluş ve görev esasları yepyeni bir anlayışla tespit edilmiş, anahizmet birimleri ile 
danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri birbirinden ayrılmıştır. 

Bu arada merkez ve taşra teşkilatlarının yeniden düzenlenmesiyle; merkezde yoğunlaşan hizmetlerin büyük 
bir bölümü taşraya kaydırılarak hizmetlerin mahallinde ve süratle halledilmesi sağlanmış; hizmet, vatanda
şın ayağına götürülmüştür. 

Hizmetlerin yürütülmesinde başka bir bürokratik engel teşkil eden hiyerarşik idarî kademe sayısı yarıya, 
8 000'i geçen kadro unvanı da 900 civarına indirilmiştir. 

Kamu hizmetlerinin zamanında görülmesini önleyen ve vatandaşı Devlet kapısında bekleten veya dolaş-



tiran bir kısmı mevzuattan, bir kısmı da anlayış veya alışkanlıktan doğan diğer bürokratik işlemlerin de as
gariye indirilmesi maksadıyla hazırlanan yetki kanunu tasarısı için* Yüce Meclisten 3 yıllık yetki talep edil
miş, Meclîs, 18 aylık süreyi kâfi görerek 2977 sayılı Kanunu kabul etmiştir. 

Adı geçen İdarî Usul ve işlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten bugüne kadar çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle formaliteler büyük ölçüde azaltılmaya çalı
şılmış, insangücü ve zaman kaybına sebep olan pek çok bürokratik işlem basitleştirilmiştir. 

Meselâ; 
— Sürücü ehliyeti alabilmek için vatandaşın memur önünde beyanı yeterli sayılarak resmî ve özel sürücü 

kursları açılması öngörülmüş, 
— Tek bir dilekçe, nüfus cüzdanı ve bir kaç fotoğrafla pasaport alma imkânı sağlanmış, 
— özellikle köylerde oturan vatandaşların şahsî halleriyle ilgili işlemleri önemli ölçüde basitleştirilerek nü

fus muamelelerine kolaylık getirilmiş, 
— Okul kayıtları sırasında aranan evrak sayısı en aza indirilmiş, 
— Tapu ile ilgili kredi işlemlerinin senet aranmaksızın tapuya tescili temin edilmiş, 
— Veraset yoluyla intikal eden gayrimenkullerin, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin 

tapuya tescili imkânı getirilmiştir. 
Böylece, mezkûr Kanunun verdiği 18 aylık süre içinde idarî usullerde ve işlemlerde verim sağlayıcı deği

şikliklerin yapılması sonucu gereksiz şekilcilik kaldırılmış, bu suretle hem bazı görevlerin daha iyi görülmesi 
sağlanmış, hem de personelin vaktini ve eldeki kaynakları, görülmeyen veya eksik görülen görevler için kul
lanabilmesi mümkün kılınmıştır. 

Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinden başlayarak çıkarılan ve halen yürürlükte 
olan kanunlardaki mevcut formalitelerin incelenmesi sırasında karşılaşılan yeni bürokratik engeller ile kamu 
hizmetlerinde verimi düşürücü ve önceden tahmini mümkün olmayan diğer benzer mahzurların bulunabilece
ği düşüncesinden hareketle, bu sürenin 18 ay daha uzatılması öngörülmüştür. 

Fertlerin Devletle, kamu kurum ve kuruluşlarının da kendi aralarında mevcut olan ve zaman içinde çıkan 
yeni kanunlar sebebiyle gittikçe karmaşık hale gelen münasebetleri en iyi şekilde düzenlemek, bu çalışma
nın anagayesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 325) 



_ 3 — 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/695 
Karar No. : 28 

17.5.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 13.5.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, 2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Ye
niden Düzenlenmesi İle İlgili Yetk'i Kanununun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyo
numuzun 16.5.1985 tarihli toplantısında, Başbakanlık temsilcileri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, tasarının gerekçesi doğrultusunda tümünü olumlu bulmuş ve maddelerinin görüşülmesine 
geçmiştir. 

Tasarının, birinci maddesi esas alınmış, ancak yetki süresinin onsekiz ay olması uzun bulunaralk bir yıl 
olarak değiştirilmiş ve madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

Tasarımn, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir, 
Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksele Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum1 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

V 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
(Tümüne karşıyım) 

ü y e 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 

Sakarya 
(Tümüne karşıyım) 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 
l(Kanunun tümüne muhalifim) 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Rıfat Bay azıt 

Kahramanmaraş 
(Tümüne muhalMim. Gerekçemi 

genel 'kurulda arz edeceğim.) 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 325) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerinin Yen!Men Düzen
lenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatıl

ması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Ka
nunun yetki süresi 18 ay uzatılmıştır. 

Bakanlar Kurulu teu süre içlinde 'birden ço'k ka
nun hükmünde kararname çıkarabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 8 Ağustos 1985 tarihin
den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerinin Yeniden Düzen
lenmesi Oe İlgili Yetki Kanununun SüresMn Uzatıl-

ıması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Ka
nunun yetki süresi 'bir yıl uzatılmıştır. 

Balkanlar Kurulu bu süre içinde birden çok ka
nun hükmünde kararname çıkarabilir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 ncd maddesi aynen 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı > Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakamı Y. 
A. Tenekeci 

İçişleri Balkanı 
Y. Akbuîut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Balkanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticâret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Adallet Bakana 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındıriuk ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve KJöyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

26.3.1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Balkanı 
Af.: T. Titiz 

'Millî Savunma Bakanı Y. 
S. N. Türel 

Malîye -ve Güirnrülk Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Balkanı 
M. M. Taşçıoğlu 

*m*m 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 325) 



Dönem : 17 Yasama Yiü : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 318 

8 . 6 . 1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /684) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6 s 5 s 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :K.K.Gn.Md, 18/101-1896/03681 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Babanlar Kurulunca 3.5,1985 tarihinde 
kararlaştırılan «8.6.1959 Gün ve 7338 sayıü Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılman Hak
kında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak göndAıImiştirı 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

8.6.1959 GÜN VE 7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANONUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANON TASARISI İLE İLGİLİ GENEL GEREKÇE 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunumda yapılan değişiklikte, ekonomi ve para değerinde görülen gelişme
ler de dikkate alınarak istisna miktarları artırılmış, futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanılan 
ikramiyelerin beyanname verilmeden vergilendirilmesi sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanun tasarısının bu maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun istisnalarla ilgili 
4 ünoü maddesinin (lb), (d) ve (e) fılkraları değiştirilmekte, maddeye (k) fıkrasından sonra gelmek üzere 
bir hüküm eklenmektedir. 

Bilindiği üzere ülkemizde, her ailenin bir konuta salhip olması Devletimizin temel politikalarından birini 
teşkil etmekte, bu konuda gerekli her türlü çaba sarf edilmektedir. Her ailenin bir konuta sahip olmasını 
sağlaımanın yanında, sahip olunan konutun elden çıkarılmaması için de tedbirler alınması icap etmektedir. 

Veraset ve İntikali Vergisi Kanununun yürürlükte olan 4/b maddesi ile mirasçıların veraset tariki ile ik
tisap öttükleri mallar için tanınan isitisna miktarı ekonomi ve para değerinde görülen değişmeler sebebiyle, 
intikal elden bir konutun vergi dışı kalmasını sağlamaya yeltmemekbdir. Bunun sonucu olarak mirasçılar, do
ğan Veraset ve İntikal Vergisini ödemek için çoğu defa intikal eden konutu elden çıkarmak zorunda kalmak
tadırlar. 

Bu durumu önlemek amacıyla 4 üncü.maddenin (b) fıkrasında yapılan değişikle, veraset yolu ile intikal 
eden menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ (evlatlıklar dahil) ve eşten her birine tanınan istisna miktarı 
günün ekonomik şartlan dikkate alınarak 1 000 000 liradan 3 000 000 liraya, füruğ bulunmaması halinde 
eş için uygulanan istisna miktarı da 2 000 000 liradan 6 000 000 liraya yüksdtâlmişfcir. 
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Diğer taraftan, (d) ve (e) fıkralarında yapılan değişikliklerle de, fıkralarda sözü edilen ve 1959 yılından 
bu yana düzmemiş bulunan is'tisna miktarları günün şaftlarına uygun şekilde artırılmıştır. 

Ayrıca maddenin sonuna eklenen hüküm ile Bakanlar Kuruluna, (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna had
lerinin her^birini ayın ayrı veya birikte on katına kadar artırabilme ve bu fıkralardaki hadlerden aşağı olma
mak üzere istisna hadlerini yeniden tespit eltime yetkisi'verilmektedir, 

iMadde 2. — Kanun tasarısının bu maddesiyle Veraset ve intikal Verjgisi Kanununun 7 nci Maddesinin 
birinci fıkrası değişitirilmektedirs 

Yürürlükte olan 7 nci maddenin birinci fıkrasında kimlerin beyanname vermekle mükellef oldukları be-
Ürtilmiştir. 

Yapılan değişliklıMe, Spor Toto olarak adlandırılan fıitibol müsabakalarına ait müşterek bahislerde ikra
miye kazananlardan beyanname alınması işlemine son verilmektedir. 16 noı malddede yapılan değişikliğe göre 
bu tür ikramiyeler üzerinden, ikramiyeyi Ödeyenler % 20 vergi kes'intisıi yapacaklar, böylece vergi idaresi 
beyannamelerin getirdiği iş yükünden, mükellefler de beyanname verme külfetinden kurtarılmış olacaktır. 

Madde 3, — Kanun tasarısının bu maddesiyle, Veraset ve intikal Vergisi Kanununun beyanname verme 
müddeti ile ilgili 9 uncu maddesine bjir bent eklenmiştir. Eklenen bu bent ile futbol müsabakalarına ait 
müşterek bahislerde kazanılan ikramiyelere ilişkin beyannamenin ne zaman verileceği belMenmiştir. 

Madde 4. — Kanun tasarısının bu maddesiyle, Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 16 nci madde
sinde yapılan değişikliğe göre, futbol müsaibakalarma ait müşterek bahislerde kazanılan ikramiyelere bu 
maddede belirtilen müterakki vergi tarifesi uygulanmayacak, tespit edilen tek oran üzerinden vergi hesapla
nacaktır. 

Madde 5. — Kanun tasarısının bu maddesi ile, Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 19 uncu maddesin
de yapılan değişiklikle, fuittbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanılan ikramiyelerden kesilen ver
gilerin (beyanname verme süresi içinde Ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 7. — Yürütime maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 15 v 5 . 1984 

Esas No. : 1/684 
Karar No„ : 116 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve in
tikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 15.5.1985 tari
hînde yaptığı 71 inci birleşiminde ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde ifâde edildiğine göre; Veraset ve intikal Vergisi Kanununda yapılmak istenen değişik
likle, ekonomi ve para değerindeki gelişmeler ile Devletin temel politikası olan her ailenin bir meskene sa
hip olması ilkesi dikkate alınarak, Veraset ve intikal Vergisindeki istisna miktarlarının artırılması öngörül
mekte, ayrıca futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanılan ikramiyelerin beyanname verilmeden 
vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Tasarının geneli üzerinde söz olan üyeler; tasarı ile getirilen hususları yerinde bulduklarını belirtmişler, 
ancak tasarıda yer alan Veraset ve İntikal Vergisinde füruğ ve eşlere tanınan muafiyet miktarlarının azlığı
na işaret etmişler ve bu miktarların artırılması gereğini vurgulamışlardır. Ayrıca, tasarı ile Veraset ve intikal 
Vergisine getirilen muafiyet artışı dikkate alındığında, ivazsız surette vaki intikâller ile para ve mal Üzerine 
tertip ve keşide olunan her türlü piyango ve kuralarda kazanılan ikramiyelere uygulanacak muafiyet arasında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 318) 
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adaletsizlik bulunduğunu ifade eden üyeler; bu miktarların tespitinde hangi kıstasların esas alındığını sormuş
lardır. Üyeler, söz konusu muafiyetler neticesinde Hazinenin kaybının ne kadar olacağını, eğer muafiyet mik
tarları artırıbrsa bunun bütçeye ne kadar yük getireceği yanında beyanname verme süresi ile vergi taksitleri 
konularında yeni bir düzenleme düşünülüp düşünülmediğini de sorularına eklemişlerdir. 

Hükümet temsilcisinin; tasarının hazırlanmasında etkin unsurun Hazineye gelir değil, aksine zaman içeri
sinde para değerinde meydana gelen yıpranma sebebiyle muafiyetlerin yeniden belirlenmesinin gerekliliği ya
nında, her ailenin konut sahibi yapılmasını öngören hükümetin temel politikasının olduğunu, beyanname ver
me ve taksit gibi konularda ise yıllardan beri uygulanmasına karşılık herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını, 
tasarıda öngörülen muafiyetlerin bütçeye, 1,6 milyar liralık bir yük getirdiğini açıklamasından sonra, tasarı ve 
gerekçesi üyeler tarafından benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinin «b» bendinde yer alan muafiyet miktarları, günümüz şartlarına uygun hale 
getirilmek amacıyla, «3 000 000 lira 5 000 000 lira», «6 000 000 lira ise 10 000 000 lira» şeklinde değiştiri
lerek, Tasarının 2, 3, 4, 5 inci maddeleri ile Yürürlük ve Yürütmeyi düzenleyen 6 ve 7 nci maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

H. Barış Can 
Sinop 

BaşkanvekiM 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Tasarının prensibine katılmakla 
birilikte yeterli görmüyorum 

İlhan Askın 
Bursa 

İsmail Sengün 
Denizli 

İlhan Araş 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 

Ferit Melen 
Van 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Sururi Baykal 
Ankara 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülây Onay 
İstanbul 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

İmzada bulunamadı 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 318) 
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MUHALEFET ŞERH t 

Veraset Vergisine getirilen muafiyet nispetleri düşüktür. Bir ev veya apartman dairesi varislere (Fürua) 
vergisiz olarak intikal etmelidir. 

Getirilen muafiyet hadleri bunu temine yeterli değildir. Ayrıca Veraset Vergisinin nispetleri de para de
ğerinin bugünkü seviyesine göre çok yüksektir. Bu nedenle tasarıya karşıyım. 

Ferit Melen 
Van Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 318) 
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HÜKÜMETİN TEKUİFİ 

8.6.1959 jGün ,ve 7338 Saydı Veraset *e İntikal Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayılı Vera
set ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 
(b) fıkrası ile (d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, maddeye (k) fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«b) 'Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen 
menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da da
hil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden 
miras hisselerinin 3 000 000 lirası (Füruğ bulunma
ması halinde, eş'e isabet eden miras hissesinin 6 000 000 
lirası); 

«d) İvazsız surette vaki intikallerin 50 000 li
rası;» 

«e) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olunan 
alelumum piyango ve kuralarda kazanılan ikramiye
lerin 50 000 lirası;» 

«'Bakanlar Kurulu (b), (d) ve (e) fıkralarındaki is
tisna hatiflerinin herbirİni ayrı ayrı veya birlikte on 
katma kadar artırmaya veya bu fıkralardaki hadler-
den aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yet
kilidir. 

MADDE 2. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayılı Veraset 
ve tntikal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir 
tarzda mal iktisab edenlerden 3 üncü maddede yazılı 
şahıslar ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahis
lerde ikramiye kazananlar dışında kalanlar iktisab et
tikleri malları, Spor Toto Teşkilatı ise ikramiye ka
zananların ikramiyelerinden kesilen vergileri bir be
yanname ile bildirmek mecburiyetindedirler..» 

İMADDE 3. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayılı Vera
set ve İntikal Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki 3 üncü bent eklenmiştir. 

f«3, Futbol müsabakalarına ait müşterek bahis
lerde, futbol müsabakalarının yapıldığı günü takip 
eden ayın 20 nci günü akşamına kadar.» 

İMADDE 4. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayılı Vera
set ve tntikal Vergisi Kanununun 16 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

8.6.1959 Gün ve 7338 Saydı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununda Değişiktik Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayılı Vera
set ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 
(b) fıkrası ile (d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, maddeye (k) fıkrasından sonra gelmek üze
re aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen 
menkul ve gayrimenkul1 mallardan evlatlıklar da da
hil almak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden 
miras hisselerinin 5 000 000 lirası (Füruğ bulunma
ması halinde, eşe isabet eden miras hissesinin 
10 000 000 lirası);» 

«d) İvazsız surette vaki intikallerin 50 000 lirası;» 
«e) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olu

nan alelumum piyango ve kuralarda kazanılan ikra
miyelerin 50 000 lirası;» 

«Bakanlar Kurulu (b), (d) ve (e) fıkralarındaki is
tisna ha'dlerin herbirini ayrı ayrı veya birlikte on 
katına kadar artırmaya veya bu fıkralardaki hadler-
den aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yet
kilidir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İMADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

««Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde 
kazanan bilet sahiplerine Ödenen ikramiyelerde nispet 
yüzde 20 olarak uygulanır.» 

MADDE 5. — 8.6.1959 gün ve 7338 sayılı Vera
set ve intikal Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin 
'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Veraset ve intikal Vergisi Tahakkukundan itiba
ren (5) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında 
olmak üzere iki eşit taksitte (Spor Toto Teşkilatınca 
futbol müsabakalarına a>it müşterek bahisler dolayı
sıyla dağıtılacak ikramiyelerden kes'ilen vergiler be
yanname verme süresi içinde) ödenir.» 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 5. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 5 inci maddesi aynen 

Yürürlük 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 7. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi aynen 

— Tasarının 7 nci maddesi aynen 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevlt 

IçişÜefi Bakanı 
Y. Akbulut 

M İUÎ Eğitim Genç. ve Spor Bakanı V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Bakanı 
V. A t as oy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayıridırlık ve iskân (Balkanı V. 
S. N. Türel . 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakara 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

3 . 5 . 1985 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Milî Savunma Bakanı V, 
K, Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakamı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlhik ve Sosyali Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyali Güvenlik Balkanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

mum 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 322 

2 9 . 7 . 1 9 7 0 Gün ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/693) 

T. a 
Başbakanlık 7.5,1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-1901/04025 

TÜRKİYE BÜYÜR MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.5.1985 tarihinde 
kararlaştırılan «29.7.1970 Gün ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.tir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedi Jikle gcrijsüluıesini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Emlak Vergisi vergicilik tarihlinde rastlanan dik vergilerden biridir. Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gi
bi memleketimizde de Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri emlak üzerinden vergi alınmaktadır. 

Emlak Vergisinin en önemli sorunu değerleme, başka bir ifadeyle emlakin" vergiye tabi tutulacak kıyme
tinin belirlenmesidir. Emlak Vergisinin tarihi • gelişimi değerleme konusunun gelişimi ile birlikte mütalaa 
edilir. 

Cumhuriyet Döneminde Emlak Vergisi, 1972 yılına kadar Tahrir Sistemine göre alınmış, bu tarihte ya
pılan bir reform ile Beyan Sistemline geçilmiştir. Zira ülkemizde 1931 yümda yapılan tahrirden sonra aradan 
geçen 40 yılı aşkın sürede yeniden tahrir yapılamamış, değerler eskimiş, misil zamlarıyla karmakarışık bir 
uygulama doğmuştur. 

Tahrir iSisteminde, Vergi İdaresi teker teker her gayrimenkulun vergiye tabi olacak gayrisafi iradını veya 
kıymetini kendisi belirler. Bu değerlerin kesinleşmesi ve ilan usulleri özel Kanununda gösterilmiştir. 

Beyan Sisteminde ise mülk sahibi her vatandaş vergi konusuna giren gayrimenkulu için beyanname verir 
ve gayrimenkulun değerini kendi iradesi ile beyannameye kaydeder ve vergisini öder. 

• Beyan Sisteminin uygulandığı 10 yıllık dönemde mükellefler gayrimenkullerinin değerlerini rayicine na
zaran düşük gösterme eğilimi içine girmişlerdir. Bu durum, vergi hâsılatını azaltmış ve vergide adalet ilke
lerini zayıflatmıştır. 

Beyan 'Sisteminde görülen aksaklıklar dikkate alınarak 1982 yılında yapılan Kanun değişikliği ile Emlak 
Vergisinde bina ve arsalar için asgarî beyan sistemi ihdas olunmuştur. Getirilen bu sistemle, mükelleflerin bi
na ve arsaları için beyan edecekleri değerin idarece tespit edilen miktarlardan, az olmaması sağlanmıştır. 

Asgarî beyan sistemi, arsa birim değerlerinin mahalle gibi geniş bir alan itibariyle tespit edilmesi yüzünden 
mevki rantlarının kavranarnatatiası sonucunu doğurmuş, bu yüzden adaletsizliklere yol açmıştır. 
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Bu tasarı ile asgarî 'birim değer tespitlerinin cadde, sokak veya farklı bölgeler ile turistik bölgelerde pafta, 
ada veya parsel itibariyle yapılması sağlanmaktadır. 

Bu tasarıda ayrıca, Kanunda yer alan istisna ve muaflıklar günün şartlarına uygun olarak miktar itibariy
le yükseltilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, köylerde mesken olarak kullanılan 'binalar için tanınan 500 000 liralık istisna 
miktarı 1 000 000 liraya çıkarılmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile mükellefin 'bir ilçe sınırları dahilinde bulunan arazisinin vergi değerinin 500 000 
lirasının arazi vergisinden istisna edilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 3. — Mevcut madde hükmüne göre, arsalarla ilgili olarak 'beyan edilecek değer, mahalle muhtar
lıkları itibariyle takdir olunan birim 'değerler esas alınarak hesaplanacak miktardan az olamamaktadır. 

Asgarî 'birim değerlerinin mahalle gibi geniş bir alan itibariyle tespit edilmesi mevki rantlarının kavranarna-
ması sonucunu doğurmuş ve adaletsizliklere de yol açmıştır. 

Maddede yapılan değişiklikle asgarî 'birim değer tespitlerinin cadde, sokak veya farklı bölgeler itibariyle 
yapılması suretiyle yukarıda 'belirtilen mahzurlar asgariye indirilmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin dör
düncü fıkrasında belirtilen 'beyanname verme süresini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmak ve genel beyan 
dolayısıyla vergi dairelerine verilecek emlak vergisi beyannamelerini iki ay önceden kalbul etmek hususunda 
yetkili kılınmaktadır. 

Madde 5. •— Bu madde ile Emlak Vergisinin hesaplanmasında atılmakta olan vergi kesirleri 100 kuruştan 
10 liraya çıkarılmıştır. 

Madde 6, 7. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 16 . 5 . 1985 
Esas No. :1/693 
Karar No. : 120 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «29.7.1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapıtoası Hakkında KanunTasarısı», Komisyonumuzun 15.5.1985 tarihinde yaptığı 
71 inci birleşiminde ilgili Hükümet Temsilcilerinin de katılmasıyla incelenerek görüşüldü. 

Bilindiği gibi en eski vergilerden birisi olan EırMk Vergisi, 1972 yılına kadar takrir sistemine göre alı
nırdı. 1972 yılında, 'bu 'alanda yapılan bir reformla, bu sistem yerini, 'beyan usulüme terketti. (Bu sistemde mülk 
sahibinin kendi 'beyanı esas .olarak kalbul edilmekteydi ve vergi miktarı 'buna göre Ibelirlenirdi. Ancak, siste
min uygulandığı süre İçerisinde, vergi mükeHeflerinin, gayrimenkullerinin değerlerini rayiç bedellerin altında 
göstermesi, vergi hâsılatının azalmasına yol açmıştır. Bu nedenle, 1982 yılında rayiç bedellerin idarenin tespit 
edeceği miktarların altına düşmemesini sağlamak amacıyla, Emlâk Vergisinde bina ve arsalar için asgarî beyan 
sistemi ihdas edilmişti. Bu sisteme göre; şahısların beyan edecekleri miktarlar tespit edilen miktarların altında 
olmasını engeHemekteydi,; 

Halbuki, bu sistemde 'arsa birim değerlerinin mahalle gibi geniş bir alan itibariyle tespit edilmesi, mevki 
rantlarının kavranamaması sonucunu ortaya çıkarmış bunun neticesinde de vergide adaletsizliğe yol açmıştı. 

Tasan ile; söz konusu vergi adaletsizliğini gidermek ve asgarî birim değer tespitlerinin cadde, sokak veya 
farklı bölgeler ile turistik, bölgelerde pafta, ada veya parsel itibariyle yapılmasının sağlanmasının amaçlandığı 
anlaşıtoaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 
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Tasarının üzerinde görüş belirten üyeler; tasarının, vergi mülkellefleriyle idare arasındaki sürtüşmeye bir son 
verecek mahiyette olduğunu bu sebeple uygun gördüklerini belirtmişler ancak, şehir ve kasabalardaki arsa ve 
binalarla ilgili değerlendirmelerde imar durumunun da göz önünde bulundurulmasının gerektiğini, ayrıca yurt 
çapında pafta, ada parsel seviyesine kadar değer tespiti yapılmasının çok zor olduğunu ifade etmişlerdir. Hü
kümet temsiloisi ise, talhrir sisteminin uygulanmasının zorluğu nedeniyle bu sistemin yerini ıbeyanname usulü 
sistemine terkettiğini, ancak bununda bina vergileri konusunda çok iyi sonuçlar verirken, arsa vergileri açısın
dan pek iyi işlemediğini ve bu sebeple beyanda kolaylık olarak nitelenebilecek bu sistemin getirildiğini, bu sis
tem ile vergide adalet sağlanacağı gibi hazineye yeni gelir sağlamak amacının düşünülmediğini, bilâkis mev
cut sistemin daha da yumuşatılması ve düşük gelirlilere muafiyetler getirilmesinin amaçlandığını açıklamasından 
sonra tasarı ve gerekçesi benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiş, 

Tasarının 3 üncü maddesi ile değiştirilmek istenen 12(19 sayılı Kanunun Çerçeve 20 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası turistik bölgelerin tamamında pafta, ada veya parsef itibariyle takdir yapılmasının güçlüğü ve karışık
lıklara yol açacağı gerekçesiyle bu takdirin, sadece turistik değeri yüksek olan bölgelerde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca yapılmasını öngörecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

Tasarının 4 ve 5 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 
Sururi Baykal 

Ankara 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Ayhaın Fırat 
Malatya 

tmzsada bulunamadı. 

Başkanvetklii 
Ayçan Çakıroğulları 

Danizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydım 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

İsmalifl Şengün 
DanizHi 

tmzada bulunamadı. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
Isparlta 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

_ Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muış 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıikestir 

Karşı oy yazım ekilidir. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

3 üncü nıaddesüne karşıyım. 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Enver Özcan 
Tokat 

İmzada bulunamadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 
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KARŞI OY YAZISI 

Mükellefin beyanı usulünden vazgeçilmesine ve konutların 'bir vergi kaynağı olarak değerlendirilmesine 
karşıyıım. 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

29.7.1970 Gün ve 1319 Sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1319 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Köylerde mesken olarak kullanılan binaların ver
gi değerlerinin .1 0Q0 000 lirası bu vergÜden müsıtes-
nadır.» 

MADDE 2 — 1319 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-

«ıMükelleflerin bir ilçe sınırları içinde bulunan 
arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 
500 000 liralsı arazi vergisinden "müstesnadır.» 

MADDE 3. — 1319 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Şu kadar ki; mükelleflerin arsalarla ilgili olar 
rak beyan edecekleri değerler, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun asgarî ölçüde birim değer tespitine iliş
kin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca her 
mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide 
her köy için cadde, sokak veya deşer bakımından fark
lı bölgeler ile turistik bölgelerde pafta, ada veya par
sel itibariyle takdir olunan birim değerlere göre he
saplanan miktardan düşük olamaz. Düşük beyanda 
bulunulması halinde, mükellefin beyanı vergi daire
since birim değere göre hesaplanan miktara yüksel
tilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. 
Vergi dairesince hesaplanan miktar ile mükellefin 
beyanı arasındaki farka kusur cezası uygulanır.» 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 23 üncü madde
sinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 
. «(a) fıkrasında yazılı beyanname verme süresini 

Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya ve genel beyan 
dolayısıyla vergi dairelerine verilecek emlâk vergisi 
beyannamelerini İki ay önceden kabul etimeye Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

29.7.1970 Gün ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kalbul' edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul: edimidir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 20 nci maddesinin 
İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikin
ci fılkfadan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Şu kadar ki; mükelleflerin arsalarla ilgili olarak 
ibeyan edecekleri değerler, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun asgarî ölçüde birim değer tespitine iliş
kin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca her 
rnalhai'le ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide 
ıher köy için cadde, sokak veya değer bakımından 
farklı bölgeler İtibariyle takdir olunan birim değer
lere göre hesaplanan miktardan düşük olamaz. Dü
şük beyanda bulunulması halinde, mükellefin beya
nı vergi dairesince birim değere göre hesaplanan mik
tara yükseltilerek tahakkuku esas alınır ve mükellefe 
bildirilir. Vergi dairesince hesaplanan miktar ile mü
kellefin beyanı arasındaki farka kusur cezası uygula
nır. 

«İkinci fıkra hükmü, turistik bölgelerdeki cadde, 
sokak veya değer bakımından farklı bölgelerde Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek pafta, 
ada veya parseller için yapılacak takdirler hakkında 
da tatbik edilir.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 39 uncu maddesi 
aşâğidalkü şekilde değiştirilmiştir.; 

«Kesirler 

Madde 39 — Emlâk Vergisinin hesaplanmasın
da on liraya kadar olan vergi kesirleri atılır.» 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanunun 1, 2 ve 5 inci mad
deleri Emlâk Vergisi 1983 genel beyan dönemini izle
yen ilk genel 'beyan döneminin rastladığı yılın ba
şında, d'iğer hükümleri yayımı tarihimde yürürlüğe gi
rer. 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
ve Gümrük Bakanı yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
tobul edütaiştör. 

Yürürlük 

MADDE 6. 
kalbut edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi aynen 

Yürütme 

• IMADDE 7. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 7 nci maddesi aynen 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

MiMî Eğitim Genç. ve Spor Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler 

UsLaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A, Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve 'İskân 'Bakanı V. 
5. N. Türel 

Tarım Orman ve Köy îşferi Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

3 . 5 . 1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma 'Balkanı V. 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağllık ve Sosyali Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 

mm^ı •« 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 322) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı 2 323 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun 48 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve 
51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/686) 

TC 
Başbakanlık 6.5. 1985 

Kanunlar ve Kararlar Genel *Müdürlüğü 
Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1905/04098 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanbğınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurutanca 3.5.1985 tarihînde 
kararlaştırılan «21.7.1953 Tarihti ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Bazı 
Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasana» İle gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

0EREKÇE 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek; vergi, resim, harç, ceza, tahkik ve 
takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası, gecikme zammı alacakları dışında kalan ve 
amme alacağı niteliğinde olan alacakların beş yıla kadar tecil ve taksitlendirilmek suretiyle mükellefterin eko
nomik faaliyetlerinin- devamının sağlanması; 

Aynı Kanunun 51 inci maddesine eklenen fıkra ile ilk ay için ,% 10 müteakip her ay için % 4 olarak 
uygulanmakta olan gecikme zammı nispetinin; aylar itibariyle ayrı ayrı % 80'e kadar artırılmasına veya ek
siltilmesin©, yeniden kanunî hadlerine getirilmesine dair Bakanlar Kuruluna yetki verilerek banka faiz oranları 
karşısında borç ödemede zorlayıcı tesirini devam ettirebi'îme'si için gecikme zammı nispet ve miktarımn gelişen 
ekonomik ve malî şartlara göre tespit edilmesi, 

öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek vergi, 
resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı 
alacakları dışındaki amme alacaklarının beş yıla kadar tecil edilerek mükelleflere bu borçlarını ödemede ye
terli zamanın sağlanması öngörülmüştür, 

Madde 2. — Bu madde ile; 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine bir fıkra eklenerek, ilk ay için % 
10, müteakip her ay için % 4 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı nispetinin; aylar itibariyle ayrı ayrı 
% 80'e kadar artırılması, eksiltilmesi, yeniden kanunî hadlerine getirilmesi için, Bakanlar Kuruluna yetki 
verilerek banka faiz oranları karşısında borç ödemede tesirini sürdürebilmesi gayesiyle gecikme zammı nis
pet ve miktarımn gelişen ekonomik ve malî şartlara göre tespiti sağlanmaktadır. 

Madde 3., 4. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 
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Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/686 
Karar No. : 118 

16 . 5 , 1985 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MEdJfât BAŞKANLIĞINA 

'Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 6.5.1985 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 7.5.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci 'Maddesin'in Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 16.5.1985 tarihli 72 nci 
birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 61'83 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre amme alacakları, borçlunun isteği ve göstere
ceği teminat karşılığı ik'i yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil edilebilmektedir. 

Bu tasarı ile, iki yıllık süre beş yıla çıkarılarak, mükelleflerin ekonomik faaliyetlerinin devamının sağlan
ması, ayrıca ilk ay için % 10 müteakip her ay için % 4 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı nis
petinin; aylar itibariyle ayrı ayrı % 80'e kadar artırılmasına veya eksiititaıesine, yeniden kanunî hadlerine 
getirilmesine dair Bakanlar Kuruluna yetki verilerek 'banka faiz oranları karşısında borç ödemede zorlayıcı 
tesirini devam ettirebilmesi için gecikme zammı nispet ve miktarının gelişen ekonomik ve malî şartlara göre 
tespit edilmesi öngörülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görşmelerde söz alan üyeler görüşlerini belirtirlerken; Bu alacakların 
ne gîbi alacaklar olduğu, tahsili geciken alacakların miktarının ne kadar olduğu, amme alacaklarının yıldan 
yıla artıp artmadığı, alacağın tedlinde istenen teminatın ne olacağı, banka alacaklarının da bu alacakların 
içinde olup olmadığı, tahakkuk ve tan'silat oranının ne kadar olduğu hususunda hükümet temsilcilerinden bil
gi istemişlerdir. 

Hükümet temsilciferinin bütün bu sorulara verdikleri cevaplar ve yaptıkları geniş açıklamalar dinlendik
ten sonra tasarının tümü beriimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 üncü maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emîroğlu 

MaJla'tya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Sururi Baykal 
Ankara 

i(Tümüne Karşıyım) 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
IBolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

ıDenıizl'i 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana! 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N.> Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

(Sözcü 
Alaattin Fırat 

IMuş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

'(Tümüne Karşıyım) 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsimalil Şenıgün 
Denizli 

((İmzada Buılunama'dı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 323) 
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Ahmet Sarp 
Diyarbakıır 

(Tümüne Karşıyım) 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

brahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

İsmail Dayı 
( Balıkesir 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
lErzuram 

Tülay Öney 
İstanbul 

(Karşı Oyum Eklidir) 

İsmet Ergül 
iKırşehir 

Enver özcan 
Tokat 

CTümlüne Karşıyım) 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gazİanitep 
(Karşıyım) 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Ayhan Fırat! 
Malatya 

!(îmzada IBuılunama'dı) 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

KARŞI OY YAZIM 

1. Devletin alacaklarının tahsilinde büyük bir gecikmeye yol açarak, kaynak kaybına neden olacaktır. 
2. Beş yıllık ertelemeden yararlanabilecek olanlar, sadece, Devlet garantisi sağlayarak dış kredi alabilmiş 

olan büyük şirketlerdir. Bu tasarı yalnız bu şirketlerin «Kur farkından» doğan sıkıntılarını hafifletmeye yöne
liktir. Devlet garantisinden yararlanamamış olan, özellikle işçi şirketlerine bir rahatlama getirmeyecektir. 

3. Bu kadar büyük bir imkânın tanınmasında, «Çok zor duruma düşen» gibi soyut ve son derece 
sübjektif kullanılmaya müsait bir kriter getirilmiş olması çok sakıncalıdır. 

Bu nedenlerle tasarının tümüne karşıyım. 
Tülay öney 

istanbul Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 323) 



HÜKÜMETİN TEKUİF ETTİĞİ MBTÎN 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak
kında Kanunun 48 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine ve 51 inci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6183 sayılı Amlme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi
nin birindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiş*Mlmiştirs 

«Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya hac
zin tatöb'iki veyahult haczolunmuş malların paraya 
çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma dü-
şürecekse, borçlu tarafımdan yazı ile isltenmiş ve temi
nat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idare
since veya yetkilli kılacağı makamlarca; vergti, resim, 
harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme mas
rafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı ala
cakları iki yık, bu alacaklar dışında kalan amme ala
cakları ise beş yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak 
tecil olunabilir. 

MADDE 2. — 6183 sayılı Amine Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 2347 sayılı Kanu
nun 3 üncü; 2975 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 
değüşjik 51 inci maddesine aşağıdaki 4 üncü fıkra ek-
lenmişfc 

«Gecikme zammı asgarî miktarını ve aylar iti
bariyle nispetini % 80'e kadar artırmaya ve ekşit
meye, yeniden kanunî hadlerine getirmeye Bakan
lar Kurulu yetkilir.» 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

6183 Sayılı. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 48 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine ve 51 inci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kalbul edilmiştir. 

— Tasarının 1 inci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kalbul edilmiştir.! 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 323) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer., 

MADDE 4, — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir,, 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

Tasarının 4 üncü maddesi aynen 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaveîi 

içimleri Bakamı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençik ve Spor Bak. 
M. V. Dinçerler 

Uüaıştınma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C, Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bak&nı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S, N, Türel 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

3 . 5 . 1985 

Devlet Bakamı 
A. M« Yılmaz 

Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

SağMc ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 323) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 324 

4 . 1 . 1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1 /696) 

TC 
Başbakanlık 15 . 5 . 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K Gn. Md. 191/101-
1899/04023 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.5.1985 tarihinde 

kararlaştırılan «4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Yergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Bu tasarı ile, asgarî beyan sisteminin uygulanmasında görülen aksaklıklar dikkate alınarak Vergi Usul Ka

nununda değişiklikler yapılmaktadır. 
Yapılan değişikliklerle, takdir komisyonlarının asgarî ölçüde arsa birim değer tespiti hakkındaki kararları

nın ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarına tebliği sağlanmış, emlak vergisine ait usulsüz
lüklerin cezası ağırlaştırılmıştır. 

4.1.1961 GÜN VE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köyün 
cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeleri itibariyle tespit edilen asgarî birim değerlere ait takdir 
komisyonu kararlarının ticaret odasının yanısıra ziraat odasınca ayrıca, mahalle ve köy muhtarlıklarına tebliğ 
edilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile asgarî ölçüde birim değer tespitlerinde ilgili mahalle veya köyün muhtarının 
da takdir komisyonuna katılması sağlanmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile takdir komisyonlarına arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenme
miş arazide her köyün cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeleri, turistik bölgelerden değer ba
kımından farklı olanlar varsa bunların Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek pafta, ada veya parsel 
itibariyle asgarî ölçüde birim değerlerini tespit etme yetkisi verilmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile Emlak Vergisine ait usulsüzlükler, usulsüzlüklere ait cetvelin mükellef grup
ları sütununun 4 üncü sırasından çıkarılarak 3 üncü sırasına alınmakta, böylece bu vergi ile ilgili usulsüzlük
lerin cezası ağırlaştırılmaktadır. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. — Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu ' 17 . 5. 1985 

Esas No. : 1/696 
Karar No. : 121 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 15.5.1985 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı gün Komisyonumuza havalesi yapılan «4.1.1961 Gün ve 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 16.5.1985 ta
rihli 72 nci birleşiminde hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bu tasarı ile, asgarî beyan sisteminin uygulanmasında görülen aksaklıklar dikkate alınarak Vergi Usul Ka
nununda değişiklik yapılmaktadır. 

Yapılan değişikliklerle, takdir komisyonlarının asgarî ölçüde arsa birim değer tespiti hakkındaki kararla
rının ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarına tebliği sağlanmış, emlak vergisine ait usulsüz
lüklerin cezası ağırlaştırılmıştır. 

Hükümet temsilcilerinin tasarı ile ilgili yaptıkları açıklamalar uygun görülerek, tasarının tümü benimsen
miş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan«... birim değer tespiti hakkındaki...» ibare «... birim 
değer tespitine ilişkin...» şeklinde düzeltilmiş, ayrıca gerek Emlak Vergisi Kanununda gerekse Vergi Usul 
Kanununda yapılan yeni düzenlemeler/dikkate alınarak takdir komisyonlarının toplantı yapmalarında bazı hal
lerde gecikmeler olabileceği düşüncesiyle bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ait asgarî 
ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri kısaltmaya yetki veren yeni bir fıkra metne eklenmiş ve 1 inci 
madde yapılan bu değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 2, 3, 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 324) 
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Genel Kurulun onayıtia sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

KMp Üye 
Kadir Demir 

Koruya 

Sururi Baykal 
Ankaıra 

* (imzada bükmamadı.) 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

BaşkanvekMi 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

tsimaıül Şıengün 
D'enMti 

(İmzada bulunamadı.) 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

(imzada bulunamadı.) 

tsmet Ergül 
Kırşehir 

Enver Özca>.ı 
Tokat 

(İmzada bulunamadı.) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni Isılimyel'i 
Bailikesık 

(tmzada bulunamadı.) 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

(Jmzada bulunamadı.) 

M. Hayri OsmaniıoPu 
Gaziantep 

(tmzada bulunamadı.) 
İbrahim Özbıyık 

Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(İmzada bulunamadı.) 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet- Meclisi (S. Sayısı : 324) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«!b) Takdir komisyonlarının arsalara ait asgarî 
Ölçüde ibiriim değer tespitli-hakkındaki takdirleri genel 
beyanın yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı 
ay önce karara bağlanarak takdirin -ilgili bulunduğu 
il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat oda
larına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile vergi 
dairelerine imza karşılığında verilir. 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı ken
dilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül ve 
muhtarlıklar 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nez-
dinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verile
cek kararlar aleyhine 15 gün içinde Danıştaya başvu
rulabilir. 

Kesinleşen asgarî ölçüde arsa birim değerleri, il
gili vergi dairelerinde ve muhtarlıklarda uygun bir 
yere asılmak suretiyle genel beyan süresince ilan edi
lir.» 

MADDE 2. — 213 sayılı Kanunun 73 üncü mad
desinin ikinci fıkrasının parantez içi hükmü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«(Arsalara ait asgarî ölçüde birim değerlerinin tes
piti sırasında ticaret odasından seçilen üyelerden biri 
yerine ilgili mahalle veya köyün muhtarı.)» 

MADDE 3. — 213 sayılı Kanunun 74 üncü madde
sinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«c) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 20 nci 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca arsalar için her 
mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her 
köyün cadde, sokak veya değer bakımından farklı 
'bölgeleri (turistik bölgelerde değer bakımından fark
lı olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edi
lecek pafta, ada veya parsel) itibariyle asgarî ölçü
de birim değer tespit etmek CBu değerlerin tespitinde, 
Emlak Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci 

4 — 

| İPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda 
Değişiklik Yapılması (Hakkında Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — 4.1,1961 gün ve 2)13 sayılı Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağı
daki (d) fıkrası eklenmiştir. 

«b) Takdir Komisyonlarının arsalara ait asgarî 
ölçüde birim değer tespitinle ilişkin takdirleri genel 
beyanın yapılacağı sürenin başlamgıcından en az altı 
ay önce karara 'bağlanarak takdirin ilgili bulunduğu 
il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat 
odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile 

I vergi dairelerine imza karşılığında verilir, 
Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı ken

dilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül ve 
muhtarlıklar 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nez-
dinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verile
cek kararlar aleyhine 15 gün içinde Danıştaya baş
vurulabilir. 

Kesinleşen a'sgarî ölçüde arsa h'irim değerleri, ilgili 
vergi dairelerinde ve muhtarlıklarda uygun bir yere 
asılmak suretiyle genel beyan süresince ilan edilir.» 

«d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare nor
mal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ait asgarî 

' ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri Emlak 
Vergisi genel beyan dönemleri ile ilgili olmak üzere 
gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı yetkilidir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

IMADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştıir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 324) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

fıkrasında yer alan normlardan ve 'bu maddeye göre 
hazırlanımış bulunan tüzük, hükümleri ile gerektiğimde 
'bilirkişiden yararlanılır.)» 

MADDE 4. — 213 sayılı Kanuna ekli usulsüzlük 
cezalarına ait cetvelin ihtar hükümlerine dair üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Emlak vergisine ait usulsüzlükler, bu cetvelin 
mükellef grupları sütununun 3 üncü sırasına göre ce
zalandırılır.» 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

IM'ADDE 4, — Tasarının 4 üncü maddesi 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi 
kabul edilmiştir. 

aynen 

aynen 

aynen 

3.5.1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldern 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayındırlık ve iskân Bakanı V. 
5. N. Türel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

• • mmm 
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Dönem : 17 Yasama Yıh : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 326 

4 . 7 . 1 9 7 2 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Kanununun 82 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 

0 / 6 5 2 ) 

T. a . 
Başbakanlık 21 . 2 4- 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı•: KK.Gn.Md, 18/101-1530/03545 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.2.1985 tarihinde 
kararlaştırılan «4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasan sı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinde, «Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesindeki görevini sağlık bakımından bir takvim yılında toplam olarak altı aydan 
fazla bir müddet yerine getiremeyeceği tabip ve tam teşekküllü sağlık kurulları raporları ile tespit edilen
lerin görevden alınmasına Başkanlar Kurulunca Karar verilir.» hükmü yer almaktadır. Oysa Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarının sağlık durumlarıyla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 
inci maddesinde özel hükümler mevcuıt olup, peraond hakkında hangi hallerde ve ne şekilde kesin işlem 
yapılacağı açıklanmaktadır. Bu halde farklı iki uygulama ortaya çıkmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri men
supları bir bütün teşkil ettiklerinden, sağlık sebebiyle görevden alınma ve ayrılma konusunda imtiyaz ta
nınması uygun görülmemektedir. Keza Askerî Yargıtay Kanununda da, Askerî Yargıtay üyeleri hakkında 
özel bir hüküm bulunmamakta ve bu kuruluş mensupları Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 
inci maddesine tabi tutulmakta olduklarından iki yargı kuruluşu arasında eşitsizlik yaratılmaktadır. 

" Tasarı, mevcut Kanun hükümleri arasındaki tena kuzu telafi etmek ve eşitsizlik yaratan hali ortadan 
kaldırmak maksadıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, sağlık sebepleriyle görevden alınmaları veya ayrılma
ları ile ilgili Kanun hükümlerinde imtiyaz ve eşitsizlik meydana getirilmemesi maksadıyla bu mahiyette gö
rülen 1602 Sayılı Kanunun 82 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması uygun addedilmiştir. 

Madde 2. — Kanunun yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği işaret edilmiştir. 

http://KK.Gn.Md
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Mili! Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/652 
Karar No. : 20 

22 . 5 . 1985 

TÜRJKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

4.7.1972 Tarihli ve 1602 sayılı Askerî Yüksek Mare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 16.5.1985 Tarihli 14 üncü Birleşiminde ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Gerekçede de arz ve izah edildiği üzere, Askerî Yargıtay'dan daha sonra 1972 yılında 1602 sayılı Ka
nunla kurulan Askerî Yüksek tdare Mahkemesi üyelerinin sağlık nedeniyle görevden alına'bilmeleri bir tak
vim yılında toplam 6 aydan fazla rapor atmaları halinde Başkanlar Kurulu kararına bağlıdır. Gerek Türk Si
lahlı Kuvvetleri mensupları ve gerekse Askerî Yargıtay üyelerinin sağlık nedeniyle görevden nasıl ayrılabile
cekleri 926 sayılı Kanunun 128 inci maddesinde gösterilmiştir. 

Bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında farklı uygulamalar olamayacağından ve de 
iki ayrı yargı müessesesindek'i eşitsizliği gidermek amacıyla hazırlanan tasarı Komisyonumuzcada yerinde gö
rülerek kahul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen ka'bul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere İşbu Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanvekili 
ve Bu Rapor Sözcüsü 

Nevzat Yağcı 
Elâzığ 

Kâ'tip 
Hüseyin Aydın Arvatsi 

Van 
(İmzada Bulunamadı) 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Burhan Cahit Gündüz 
îzraık 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Emin Fahrettin özdilek 
Konya 

Mek'in Sanoğlu 
Manisa 

(imzada Bulunamadı) 

Mehmet Muhlis Arıkan 
Samsun 

Musa Ateş 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 326) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtöt METİN 

4.7.1972 TarihU ve 1602 Sayıh Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin Yürür

lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1602 sayılı Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi Kanununun 82 inci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

İMADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

İMADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTIÖ1 METİN 

4.7.1972 Tarihli ve 1602 Saydı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununuıi 82 nci Maddesinin Yürür

lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

ıMADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edi'lmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

MÜî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K, Alptemoçin 

Sapk ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevh 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

MİM Eğitim Genellik-ve Spor Bakanı 
M., V. Dinçerler 

Ulaştırana Bakama 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M, Af. Taşçıoğlu 

8.2.1985 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakamı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı Y, 
A. Af. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
7. Safa. Giray 

Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 326) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 327 

2 1 . 6 . 1 9 2 7 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma Komisyonu Raporu (1 /687) 

T. C. 
Başbakanlık 6.5.1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 181101-1883/03191 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET (MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve başkanlığınıza arzı Bakanlar {Kurulunca 3.5.1985 tarihinde 
kararlaştırılan «21.6.1927 tarihli ve 1111 saydı Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre halen askerlik hizmeti süresince yapılan test, denetleme 
ve tatbikatlarda başarısız olan erbaş ve erlere bu başarısızlıklarından «dolayı hiçbir müeyyide uygulanma
makta, başarısız olanlar da başarılı olanlarla aynı işleme tâbi tutularak askerlik süreleri sonunda terhis edil
mektedir. 

Teknolojinin süratle geliştiği ve değiştiği günümüzde, eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve muhafazası, eği
tici personel kadar, erbaş ve erlerin de öğrenmek bilincinde olmalarına ve bu yönde gayret göstermelerine 
bağlıdır. Bu sebeple eğitimde başarılı olan veya olmayan erler birbirlerinden ayrılmalıdır. Bu maksatla, her 
eğitim devresi sonunda yapılan test, denetleme ve tatbikatlarda kabul ' edilebilecek geçerli bir özüre bağlı 
olanaksızım %isizlİklıetrii, bigâne kalmaları nedeniyle görevlerini istenilen etkinlik ve düzeyde yapmayanların, 
bu yetersizliklerinin giderilmesi ve hizmette yetiştirilmelerinin sağlanması için hizmet sürelerinin iki ayı geç
memek üzere uzatılması öngörülmüştür. 

1076 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olup da askerlik hizmetini kendi istekleri veya seçimleri sonucu er
baş ve er olarak yerine getirecek yükümlülerden başarısız olanlarda aynı esaslar dahilinde işlem görecekler 
ancak bunların hizmet süreleri bir ayı geçmemek üzere uzatılabilecek'tir. 

Tasarıyla erbaş ve erlerin verilen eğitimle ilgili hususları belirli bir düzeyde ve standartlar ölçüsünde öğ
renmeleri, vatan savunmasında kendilerine düşen görevi etkinlikle yapmalarını sağlamak için, askerlik hizme
tinde bilgi, beceri ve yeteneklerinin artırılması amaçlanmıştır. 

(Hizmetin uzatılmasına esas olacak sebepler, yetkili birlik veya kurum amirlerinin kimler olacağı ile hiz
met süresinin uzatılmasına ilişkin diğer esas ve ayrıntıların düzenlenmesi çıkarılacak yönetmelikte belirle
necektir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

'Madde 1. — Tasarının bu maddesi ile, teknolojinin süratle geliştiği ve değiştiği günümüzde eğitim dü
zeyinin yükseltilmesi ve korunmasını sağlamak ve eğitimde başarılı olanlarla olmayanları birbirinden ayır
mak maksadıyla; her eğitim devresi sonunda yapılan test, denememe ve tatbikatlarda kabul edilebilecek bir 
özüre bağlı olmaksızın, ilgisizlik ve kasıtları sonucu görevlerini istenilen etkinlik ve düzeyde yapmayan er
baş ve erlerin hizmet sürelerinin birlik komutanı veya ikurum amirleri tarafından iki ayı geçmemek üzere, 
1076 sayılı Kanun hükümlerine tabi yükümlülerden, bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu 
yedek subay olamadıkları içim erbaş-er olarak yerine getirecekler ile makbul bir özüm olmaksızın seçime 
katılmayanların ise bir ayı geçmemek üzere uzatılacağı esası getirilmekte; eğitimde başarı göstermeyenlerin 
askerlik sürelerinin uzatılmasına ilişkin esas ve usuller ile yetkili birlik komutanı veya kurum amirlerinin 
kimler olacağının yönetmelikte düzenleneceği belirtilmekte; maddenin mevcut metninde yer alan askerlik 
h'izimet süreleri, bu hizmetlerin başlangıç tarihi, fazla hizmet yapanların durumları ile bu Kanunun tespit 
ettiği esaslar dışında Veya muvazzaflık hizmetini yapmadıkça çağ dışına çıkılamayacağına dair hükümler 
tasarıda aynen muhafaza edilmektedir. 

Madde 2. — Bu maddede Kanunun Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 327) 
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HÜKÜMETİN TEKUF ETTİĞİ METİN 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayıh Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin 
Tasarısı 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 27,6.1984 tarihli ve 3031 sayılı Kanunla değişik 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Ko
mutanlığında onsekiz aydır. Ancak silah altına alındıktan sonra terhis edilinceye kadar geçen süre içerisinde 
birbirini takip eden eğitim devreleri sonunda yapılan test, denetleme ve tatbikatlarda kabul edilecek bir özüre 
bağlı olmaksızın kasden veya ilgisizlikleri sebebiyle kendilerine verilen görevleri belirli standartlara göre yerine 
getirmede devamlı olarak başarısızlık gösterenlerin kanunî hizmet süreleri, birlik komutanlıkları veya kurum 
amirliklerinin takdirine göre uzatılabilir. Bu süre iki ayı geçemez. Eğitimde başarı gösteremeyenlerin askerlik 
«ürelerinin uzatılmasına dair esas ve usuller ile yetkili birlik komutanının veya kurum amirlerinin kimler ola
cağı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

1076 Sayılı Kanun hükümlerine, tabi yükümlülerden; ~Bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu 
yedelk subay olamadıkları için erbaş - er olaralk yerine getirecekler ile makbul bir özürü olmaksızın seçime 
katılmayanların hizmet süresi ise, aynı celbe tabi olup yedek subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresi
nin yarısı kadardır. Ancak, bu yükümlülerden yukarıdaki fıkrada belirtilen şekilde devamlı olarak başarısızlık 
gösterenlerin hizmet süreleri aynı esaslar dahilinde bir ayı geçmemek üzere uzatılabilir. 

Bu hizmetler askerlik şubesinden sevk tarihinden başlar. Belirtilen sürelerden fazla askerlik yapanların 
fazla hizmetleri, askerlik çağının sonundan iki kat olarak düşülür. 

Bu Kanunun tespit ettiği esaslar dışında veya muvazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir fert askerlik çağın
dan çıkarılamaz.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

3.5.1985 

T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevti 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. Af. Yılmaz 

Bayındırbk ve tskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakam 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Af. T. Titiz 

Millî Savunma Bakam V. 
K, Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 327) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 22 . 5 . 1985 

Esas No. : 1/687 
Karar No. : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

21.6.1972 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı, Komisyonumuzun 16.5.1985 Tarihli 14 üncü Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iş
tirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Bilindiği üzere Anayasamızın 72 nci maddesi : «Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizme
tin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla 
düzenlenir» hükmünü getirmiştir. Askerlik mükellefiyeti için 1111 sayılı Askerlik ve 1076 sayılı Yedeksubay 
ve Yedek Askerî Memurlar kanunları çıkarılmıştır. 

Tasarının gerekçesinde askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş ve erlerden test, deneme ve tatbikatlarda 
başarısız olanlara müeyyide uygulanmadığından bahisle yetersizliklerinin giderilmesi ve hizmette daha iyi 
yetiştirilmelerinin sağlanması için 1076 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup da askerlik hizmetini kendi is
tekleri veya seçimleri sonucu erbaş ve er olarak yerine.getirecek yükümlülüklerden başarısız olanların hizmet 
sürelerinin en çok 1 ay, 1111 sayılı Kanuna tabi erbaş ve erler için ise hizmet sürelerinin birlik komutanları 
veya kurum amirlerinin takdirine göre en çok 2 ay uzatılmaları öngörülmektedir. 

Askerlik hizmeti Büyük Türk Milletince kutsal ve vazgeçilmez bir görev olarak addedilmektedir,, Askerlik 
hizmetinin bir veya iki ay bir ceza unsuru olarak gösterilip uzatılması onun kutsiyetine gölge düşürür. Biz 
biliyoruz ki her Türk genci askere gönderilirken davul zurna ile uğurlanır ve gene davul zurna ile karşılanır. 
Hiçbir Türk gencinin kasten askerlik görevini öğrenmemek veya icrasını kasten hafife almak ve gereken öne
mi vermemek gibi bir düşünceye varacağını düşünmemekteyiz. 

Eğitimde yetişmemiş ve kıta hizmetinde de başarı gösteremeyen erbaş ve erlerin yetişmiş olmasındaki 
değerlendirmeyi yetersiz oluşunun tespiti ve takdiri de kolay olmayacaktır. Bu konuda yetkili komutan veya 
amir kim olursa olsun değerlendirmeyi yapacak olan ere en yakın komutanıdır. Değerlendirme çoğu zaman 
sübjektif de olabileceğinden büyük haksızlıklar meydana getireceği gibi usulsüzlük ve kanuna aykırı hare
ketler de doğuracağından yeni suç unsurlarının meydana gelmesini kimse önleyemeyecektir. 

Esasen Türk milletinin ayrılmaz bir parçası ve gözbebeği olan Silahlı Kuvvetlerimizin değerli komutanla
rının dirayet ve disiplinleri göz önüne alınırsa askerlik mükelefiyetine tabi olanlara verilen görevlerin kasten 
veya ilgisizlik sebebiyle yapılmaması söz konusu olamaz. İstisnalar için de 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 
477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun, 
211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu vardır. 

477 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası ile «... erbaş ve erler hakkındaki disiplin mahke
meleri tarafından verilen ve yerine getirilen oda ve göz hapsi cezalan askerlik hizmeti sürelerinden indirilir 
ve bu kişiler o kadar süre geç terhis edilir» hükmü getirilmiştir. Bu bakımdan da yeni bir kanun değişikliğine 
ihtiyaç yoktur. 

211 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre de : «Disiplinin muhafazası ve hizmete müteallik hususlarda 
tekamülü teşvik ve temin için mükâfat ve ceza tedbirlerine müracaat olunur» hükmü getirilmiş olup, bu Ka
nuna dayanılarak çıkarılan îç Hizmet Yönetmeliğinin 54 - 56 nci maddelerinde öngörülen Silahlı Kuvvet
lerde her şeyin üstünde tutulması iktiza eden disiplinin muhafazası için kanun, nizam ve emirlere aykırı ha
reket edenlerin işledikleri suçlara göre cezalandınlacakları hükme bağlanmıştır. 
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Yukarda arz ettiğimiz sebeplerle tasarının tümü Komisyonumuzca yerinde görülmeyerek reddolunmuştur-
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanvekili ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Nevzat Yağcı 

Kâtip 
Hüseyin Aydın Arvasi 

Van 
(farizada bulunamadı) 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Burhan Cahit Gündüz 
îzmlitr 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Emin Fahrettin Özdilek 
Konya 

Mıekin Sanoğlu 
Manösa 

(farizada bulunamadı) 

Mehmet Muhlis .Arikan 
Samsun 

Musa Ateş 
Tunöeılıi 

\>m<* 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 328 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, 
Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt 
Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı 
Askerî Personel Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ile 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /636) 

r, c. 
Başbakanlık 3 . 12 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1556/07489 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18 . 10 . 1984 
tarihinde kararlaştırılan «Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden 
Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurtdışı ve Yurtiçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı As
kerî Personel Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk silâhlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya tedarik edilen ikmal maddelerinden bazıları ya ihtiyaç 
fazlası bulunmakta veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakıldığından atıl durumda kalmaktadır. Üretilen 
veya yurtiçinden ya da yurt dışından çeşitli yollarla tedarik edilen ve ihtiyaç fazlası bulunan veya kadro dışı 
bırakılan her sınıf ve her cins ikmal maddeleri ile her türlü hurdanın ve hizmetlerinin dost veya müttefik 
devletlere veya Türkiye'deki kurum ve kuruluşlara satılması, devir veya hibe edilmesi suretiyle gelirlerin 
artırılması ve sağlanacak bu gelirin Silahlı Kuvvetlerin Araştırma - Geliştirme ihtiyaçları dahil diğer güçlen
meye matuf ihtiyaçlarında harcanması maksadıyla hazırlanan bu Kanun Tasarısı ile dost veya müttefik dev
letler adına, onların ihtiyacı olan her cins ikmal maddelerinin, masrafları ilgili devletçe karşılanması kayıt ve 
şartıyla yurtiçi ve yurtdışı alımların yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca dost veya müttefik devletler Silahlı 
Kuvvetleri personelinin eğitilerek, siyasî münasebetlerimizin geliştirilmesi, bu eğitim karşılığı olarak yurdu
muza döviz ve mal girmesinin sağlanması öngörülmektedir. 

Yukarıda belirtilen muameleler, mevcut 8.5.1969 tarihli ve 1176 sayılı Kanunda kâfi ve açık bir şekilde 
yer almadığından, eski Kanundaki boşlukları gidermek maksadıyla bu tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya yurtiçi veya yurtdışından 
çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddeleri, her türlü HEK ve hurda ile hizmetlerin, dost veya 
müttefik ülkelere veya Türkiye'deki kurum ve kuruluşlara satılması, devri, hibe edilmesi, özel kuruluş ve şa
hıslara satılması, dost veya müttefik devletler adına alımlar yapılması ve yabancı Silahlı Kuvvetler perso
nelinin eğitilmesi esas ve usullerinin belirlenmesi öngörülmüştür^ 



Madde 2. — Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde veya elinde bulunan ve fakat Türk Silahlı Kuvvet
lerinde ıkuUahılmasına gerek kalmayan, kullanılamayan veya ihtiyaç fazlası bulunan her sınıf ve cins ikmal 
maddelerinin ve hizmetlerin satılması veya yabancı ülkelere veya yurtiçindeki kamu kurum ve özel kuruluş
larına bakım, onarım, kurtarma, yenileştirme hizmetleri ile her türlü eğitim desteği sağlanmasından elde 
edilen gelirin Silahlı Kuvvetler ihtiyaçları için kullanılmak üzere özel bir fona gelir kaydedilmesini öngören 
1176 sayılı Kanun maksada kifayet etmemektedir. Mevcut Kanundaki her cins ikmal maddesi tabiri tatbi
katta bazı maddeler üzerinde tereddütler meydana getirmekte, HEK veiıurda malzeme, mühimmat artıkları, 
boş mevzuat v.s. gibi maddeler ikmal maddesi addedilmediğinden satışlarının karşılığı; Kanunun öngördüğü 
fona yatırılamamaktadır. Ayrıca Silahlı Kuvvetlerin Kamu ve özel kuruluşlar ile şahıslara yaptığı kurtarma, 
tahliye, hava ve kara araç tahsisi gibi hizmetlerin karşılığında tahakkuk eden gelirler de doğruca Hazineye 
irad kaydedilmektedir. 1176 Sayılı Kanunun öngördüğü muamelelerden ve elde edilecek fonun kullanma 
şeklinden; mesul ve yetkili merciler açıkça belirtilmemektedir. Kanunla sağlanan gelirin yalnızca; Savunma 
Sanayiinin gelişmesine ve Silahlı Kuvvetlerimizin silah ve malzemesinin tedariki için kullanılmasına cevaz 
vermektedir. Bu kaynağın kısıtlı bütçeler muvacehesinde, aynı zamanda Araştırma - Geliştirme faaliyetleri 
için de kullanılması zarurî görülmektedir. 

Tasarının bu maddesi ile, yukarıda belirtilen aksaklıkları gidermek için hazırlanan kanunun, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ürettiği veya çeşitli yollarla temin ettiği ihtiyaç fazlası ve kadro dışı bırakılan ikmal madde
leri, her türlü HEK, hurda ve hizmetin, mübadele, bağış, yardım ve satışı ile satılan silah ve malzemenin 
bakım, onarım, yenileme, hizmet ve eğitiminin sağlanması, diğer devletler adına yurtdışı ve yurtiçi alımların 
yapılması, yabancı dost devlet personeline askerî ve teknik eğitim sağlanması karşılığı elde edilecek döviz, 
mal ve hizmetleri kapsadığı açıklanmıştır. 

Madde 3. — Tasarının sözkonusu maddesi ile, uygulamada doğabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak 
için «tkmal Maddesi», «HEK», «Hurda» ve «Hizmet»in tarifi yapılmıştır. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesi ile, her ne kadar Devlet gelirlerinin bir elde toplanması malî mevzuat 
gereği ise de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişeceğini emniyete almak ye savunma sanayiini geliştirmek mak
sadı ile bu Kanun gereği satılan mal ve hizmetlerden elde edilen gelirin özel bir fonda toplanarak Silahlı 
Kuvvetlerin ihtiyacı için yeni bir kaynak sağlanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile, çeşitli yollardan elde edilen ve yıl içinde harcanamayan kaynağın gelecek 
yıllara devri suretiyle hem kaynakta devamlılık hem de harcamalarda esneklik sağlanmak istenmiştir. 

Madde 6. — Tasarının söz konusu maddesi ile, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dost ve müttefik dev
letlerin Silahlı Kuvvetleri personeline yaptırılacak eğitimin gerektirdiği masraflara ilgili devletlerin iştirakle
rinin, 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 Sayılı Kanun hükümlerine göre andlaşmalarla tespit edileceği esası getiril
miştir. 

Madde 7. — Uygulamaya dair esasların getirildiği bu madde ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut ik
mal maddelerinin kadro dışı edildiği veya ihtiyaç fazlası bulunduğu enjyi şekilde Genelkurmay Başkanlı
ğınca tespit edileceğinden, bu konuda yapılacak tasarruflarda Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi 
mecburiyeti getirilmiş, uygun görülen teklifin tasdiki konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilerek muame
lelerde sürat sağlanması maiksadıyla satış, hibe ve devir muameleleri 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 
2886 Sayılı Devlet ihale Kanunları şümulü dışında bırakılmıştır. 

Madde 8. — Tasarının bu maddesi ile, bu Kanun gereğince sağlanacak ihtiyaçlar ve bunlarla ilgili mua
meleler Kanunun maksadına uygun olarak her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. 

Madde 9. — Bu madde ile, Kanunun yürürlüğe girmesi ile 9 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı Silahlı 
Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen veya İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması ve Devredilmesi veya 
Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Yabancı Silahlı Kuvvetler Personeli Hakkındaki Kanunun yürürlükten 
kalkacağı belirtilmiştir. 

Madde 10. — Sözkonusu madde ile, Kanunun, yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmıştır. 
Madde 11. — Tasarının bu maddesi ile, Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği 

belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 328) 



Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/636 
Karar No. : 13 

6 . 3 .1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, Diğer Dev
letler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Askerî Personel Hakkın
da Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 23, 1 ve 28.2.1985 tarihli 11 ve 12 nci birleşimlerinde ilgili Millî Savun
ma ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek Tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse ilgili Bakanlık temsilcilerinin ver
dikleri tamamlayıcı izahatı uygun mütalaa eden Komisyonumuz, tasarıyı prensip olarak kabul ettikten sonra 
maddelerin görüşmesine geçti : 

Amaç başlıklı tasarının 1 inci maddesine açıklık vermek gayesiyle bazı kelimeler ilave edilmiş ve madde 
bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

«Kapsam» başlıklı tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
«Tarifler» başlıklı tasarının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendindeki (arayiş) kelimesinin mav

nası üzerinde görüş farkhlıkları nedeniyle bu kelime metinden çıkarılmış ve madde bu şekliyle Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

«Kaynağın Bütçeye Kaydı» başlıklı tasarının 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, elde edilen dövizler 
Bütçe ile ilgilendirilmiş, ayrıca tasarımn şevkinden sonra İçişleri Bakanlığına bağlanan Sahil Güvenlik Komu
tanlığı tasarı kapsamına alınmıştır. 

«Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi» başlıklı tasarının 5 inci maddesinin matlabı kanun tekniğine uy
gun olarak (Gelecek Yıllara Sâri Yüklenmelere Girişme Yetkisi) şeklinde düzeltilmiş, ayrıca Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığına da gelecek yıllara 
sâri yüklenmelere girişmesi yetkisi verilmesi için madde yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Tasarının 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna" tevdi -buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su

nulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh tlter 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Kemal Ay dar 

Ankara 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya 

Başkanvekili 
Nevzat Yağcı 

Elazığ 

Üye 
Hüseyin Sen 

Artvin 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Mekin Sarıoğlu 

Manisa 

Sözcü 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye ' 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
Musa Ateş 

Tunceli 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 22 r. 5 . 1985 

Esas No. : 1/636 
Karar No, : 124 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Millî Savunma Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumu
za havale edilen «Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, 'Devir ve Elden Çıkarıl
ması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel 
Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 22.5.1985 tarihinde yaptığı 73 üncü birleşiminde, ilgili hükü
met temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen ve tedarik edilen ikmal maddelerinden bazıları ya 
ihtiyaç fazlası bulunmakta veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılması sonucunda atıl durumda kalmaktadır. 
Atıl durumda kalan bu maddelerin tasfiye işlemi ise 1176 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. An
cak tasarı gerekçesinde de belirtildiğine göre; anılan Kanunun elde kalan ihtiyaç fazlası ile HEK'e ayrılmış 
ve hurda malzemelerin değerlendirilmesinde Silahlı Kuvvetler açısından ihtiyaca karşılık veremediği ileri sü
rülmektedir. Bu sebeple söz konusu tasarının hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi üzerinde söz alan üyeler; tasarıda öngörülen hususları yerinde bulduklarını belirtmiş
lerdir. Ancak bazı üyeler; getirilen tasarı ile 1176 sayılı Kanun arasında ne gibi değişikliklerin bulunduğunu 
sormuşlar, ayrıca malzeme satışına ilişkin bir kanun tasarısında personel eğitimine ilişkin hususlara yer ve
rilmesinin yanlış anlaşılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu görüşler doğrultusunda açıklamalarda bulunan Hükü
met temsilcisi; 1176 sayılı Kanunda madde tammlanna yer verilmediğini bunun yanında fon teşkilinin de 
ilk defa bu tasarı ile getirildiğini, hurdaların piyasa değeri üzerinden satılabilmesi imkânının 4a yeni getirilen 
tasarı ile imkân dahiline girdiğini, eğitim konusunun ise yabancı ülkelere satılacak veya hibe edilecek mal
zemenin kullanılmasını öğretmek amacıyla, satışın bir parçası olarak tasarıya monte edildiğini ifade etmiştir. 
Yapılan görüşme sonucunda tasarı ile gerekçesi benimsenmiş ve görüşmelere Millî Savunma Komisyonu met
ni esas alınarak maddelerinin incelenmesine geçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu metninin 1, 3, 7, 8 ye 9 uncu maddeleriyle yürürlük ve yürütmeye ilişkin 10 
ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiş, 

Millî Savunma Komisyonu metninin 2 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak «1, 2 ve 3» şeklinde gös
terilen fıkra numaraları «A, B ve C» harfleriyle değiştirilmiş, 

Millî Savunma Komisyonu metninin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının sonuna, ilgisi dolayısıyla, 5 inci 
maddesinin sonunda yer alan «Yılı içinde harcanamayan miktarlar ertesi yıla devredilir.» cümlesi eklenmiş, 

Millî Savunma Komisyonu metninin 5 inci maddesinde yer alan «sâri yüıklenımdetre..» ibaresi, yanlış an
laşılmaya mahal vermemek amacıyla «sâri taahhütlere..» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Baş'kanvekili 
Ayçan Çakıroğullan 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

İmzada bulunamaidı 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sâdıklar 
Çanakkale 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Af. Hayrı Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Enver Özcan 
Tokat 

İmzada bulunamadı 

Ferit Melen 
Van 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İmzada bulunamadı 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Dev
letler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Askeri Personel Hakkın

da Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla te
min edilen ihtiyaç fazlası her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumunda olan veya hur
daya ayrılan mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve eğitim görecek yabancı askerî personele dair esas ve 
usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çe
şitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddelerinden HEK ve hurdaya ayrılanlar ile ihtiyaç fazlası 
bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılanların, 

1. Türkiye'deki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilmesi, satılması veya bun
ların ürettikleri veya sahip oldukları malzeme ile mübadelesini; 

2. Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum ve menfaatlerine aykırı olmamak şartiyle dost veya müttefik 
devletlere; 

a) Bağışlanmasını, 
b) Değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesini, 
c) Maliyet değerinden veya bunun üzerinde belirli bir kârla satılmasını, 
d) Satılan silah ve malzemenin diğer devlet, kurum ve kuruluşlara satışı konusunda alıcı devlete, kurum 

ve kuruluşlara yetki verilmesini, 
3. Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile diğer devletlere satılan silah ve malzemenin bakım, onarım, yenileş

tirme, teknik hizmet ve eğitiminin sağlanmasını; 

Ayrıca; her türlü masrafların ilgili devletler tarafından karşılanması şartı ile, bu devletler adına yurt içi 
ve yurt dışı alımların yapılmasını; 

Silahlı Kuvvetler tarafından üretilen malzeme için siparişlerin kabulünü; 
Dost ve müttefik devletlerin personeline sağlanacak askerî ve teknik eğitim karşılığı alınacak döviz, mal 

veya hizmetleri, 
Yurt içindeki özel kuruluşlar ile şahıslara mal ve hizmet satışım; 
Kapsar. 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Silâhlı Kuvvetler thtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetleri
nin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt tçi Alımların Ya
pılması ve Eğitim IGörecek Yabancı Personel Hak

kında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türk Silâhlı 
Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla 
temin edilen ve ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve 
sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumun
da olan veya hurdaya ayrılan mal ve hizmetlerin de
ğerlendirilmesi ve eğitim görecek yabancı askerî per
sonelle dair esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

ıMADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Korniş* 
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetleri
nin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt tçi Alımların Ya

pılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından 
çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal 
maddelerinden HEK ve hurdaya ayrılanlar ile ihti
yaç fazlası bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı 
bırakılanların, 

A) Türkiye'deki kamu ve özel kurum ve kuru
luşlarına bedelsiz olarak devredilmesi, satılması ve
ya bunların ürettikleri veya sahip oldukları malzeme 
ile mübadelesini; 

B) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum ve 
menfaatlerine aykırı olmamak şartıyla dost veya müt
tefik devletlere; 

a) Bağışlanmasını, 
b) Değerinden az bedel karşılığında yardım ola

rak verilmesini, 
c) Maliyet değerinden veya bunun üzerinde be

lirli bir kârla satılmasını, 
d) Satılan silah ve malzemenin diğer devlet, ku

rum ve kuruluşlara satışı konusunda alıcı devlete, 
kurum ve kuruluşlara yetki verilmesini, 

C) Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile diğer dev
letlere satılan silah ve malzemenin bakım, onarım, 
yenileştirme, teknik hizmet ve eğitiminin sağlanma
sını; 

Ayrıca; her türlü masrafların ilgili devletler tara
fından karşılanması şartı ile, bu devletler adına yurt 
içi ve yurt dışı alımların yapılmasını; 

.Silahlı Kuvvetler tarafından üretilen malzeme için 
siparişlerin kabulünü; 
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Tarifler ",.v j 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen tabirlerden, 
1. ikmal maddesi : 
Bir Komutanlığın donanımı, bakım, onarım, idame ve eğitim faaliyetleri için zarurî olan her cins araç, 

gereç, makine, teçhizat hammadde, silah, mühimmat, anamalzeme, kimyevi malzeme, yedek parça, giyecek, 
yiyecek, yakacak, akaryakıt, ilaç donatım ve eğitim malzemelerini; 

2. HEK (Onarımı yapılmayan ordu malı) : 
Hizmette vasfını kaybeden, arızalı hale geldiklerinde, onarılmaları iktisaden mahzurlu olan malları; 
3. Hurda : 

A) İmar sırasında tahsisi yapılamayacak şekilde bozulan ve başka maksatla kullanma imkânı olmayan 
iktisadî kıymetleri, 

B) İmar sırasında elde edilen kırpıntı, arayiş, döküntü gibi esas gayesinde kullanılması imkânı kalmayan 
malzeme artık ve parçaları, 

C) İkmal maddesi kapsamında bulunan her cins malzeme, parça, makine, tezgâh, aparat, tesisat, mu
harrik ve müteharrik araç ve gereçler ile silah ve silah parçaları, teçhizat, mühimmat ve mühimmat aksamın
dan; ' 

(a) Tedarik maksadına uygun şekilde kullanılması imkânı kalmayanları, 
(b) Giderilmesi mümkün veya iktisadî olmayan arızalar dolayısıyla kullanma kabiliyetleri kalmayanları, 

(c) Normal çalışma müddetini doldurması sebebiyle kullanılması imkânı kalmayan veya kullanılması eko
nomik bulunmayan veya kullanılmasında tehlike olanları, 

(d) Teknik ve teknolojinin gelişmesi karşısında tip, kapasite ve mahiyetleri itibariyle kullanılışından eko
nomik fayda temin edilmesi mümkün olmayanları, 

(e) Muhafaza müddetlerinin sona ermesi ve miadım doldurması veya muhafaza şartlarının aksaması se
bebiyle kullanma imkânı kalmayan veya kullanılışından iktisadî fayda elde edilmesi mümkün olmayanları, 

(f) Kullanılması men olup da imhası cihetine gidilecek olanları, 
4. Maden hurdası : 
Bunlardan bir veya birden ziyade maden veya madenî halitalardan mamul olanları veya yapılışları itiba

riyle madenî akşamı galip bulunanları; 

5. Hizmet : - * 
Taraflar arasındaki (Kamu, özel kuruluş \te şahıslar ile dost ülkeler) anlaşmaya göre; bir işin yapılması 

için verilecek eğitim, teknik bilgi, bakım onarım, kurtarma liman ve müşavirlik desteği ile mülkiyeti elde ol
mak kaydıyla tahsis edilebilecek Kara, Deniz ve Hava araçları, gereç, silah, bina ve araziyi, 

İfade eder. 
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Tarifler 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen tabirlerden 
1. İkmal maddesi : 
Bir Komutanlığın donanımı, bakım, onarım, ida

me ve eğitlim faaliyetleri için zaruri olan her cins araç, 
gereç, makine, teçhizat, hammadde, silâh, mühim
mat, ana malzeme! kimyevi malzeme, yedek parça 
giyecek, yiyecek, yakacak, akaryakıt, ilaç donatım 
ve eğitim malzemelerini; 

2. HEK (Onarımı Yapılamayan Ordu Malı) : 

Hizmette vasfını kaybeden, arızalı hale geldikle
rinde, onarılmaları iktisaden mahzurlu olan malları; 

3. Hurda : 
A) İmal sırasında tahsisi yapılamayacak şekilde 

bozulan ye başka maksatla kullanma imkânı olma
yan iktisadî kıymetleri, 

IB) İmal sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü 
gibi esas gayesinde kullanılması mikanı kalmayan 
malzeme artık ve parçaları, 

C) îkmal maddesi kapsamında bulunan her cins 
malzeme, parça, makine, tezgâh, aparat, tesisat, mu
harrik ve müteharrik araç ve gereçler ile silâh ve si
lâh parçaları, teçhizat, mühimmat ve mühimmat ak
samından; 

l(a) Tedarik maksadına uygun şekilde kullanıl
ması imkânı kalmayanları, 

(b) Giderilmesi mümkün veya iktisadî olmayan 
arızalar dolayısıyla kullanma kabiliyetleri kaimayarr-
ları, _ 

l(c) Normal çalışma müddetini doldurması sebe
biyle kullanılması imkânı kalmayan veya kullanıl
ması ekonomik bulunmayan veya kullanılmasında 
tehlike olanları, 

l(d) Teknik ve teknolojinin gelişmesi karşısında 
tip, kapasite ve mahiyetleri itibariyle kullanılışından 
ekonomik fayda temin edilmesi mümkün olmayan
ları, 

t(e) 'Muhafaza müddetlerinin sona ermesi ve mia
dını doldurması veya muhafaza şartlarının aksaması 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Dost ve müttefik devletlerin personeline sağlana
cak askerî ve teknik eğitim karşılığı alınacak döviz, 
mal veya hizmetleri, 

Yurt içindeki özel kuruluşlar ile şahıslara mal ve 
hizmet satışını; 

KapsaiTi 

Tarifler 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 328) 
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Kaynağın bütçeye kaydı 

MADDE 4. —- İkmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede belirtilen usuller ile yapılan satışlarından 
yurt içinden elde edilecek Türk Lirası kaynak, Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Millî Savun
ma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Bütçelerinin sonunda açılacak özel tertibe ödenek kaydolu
nur. 

İkmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede belirtilen usuller ile dost ve müttefik devletlere yapılan sa
tışlarından elde edilecek yabancı paralar T. C. Merkez Bankasında Millî Savunma Bakankğı adına açılacak 
özel döviz hesabına ABD doları olarak kaydedilir. 

Sağlanan bu kaynak, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ilke, öncelik ve anaprogramlara göre : 

1. Savunma sanayiimizin geliştirilmesi araştırma ve geliştirme hizmetleri veya Silahlı Kuvvetlerimizin ih
tiyacı bulunan silah ve malzemenin tedariki için Kuvvet Komutanlıklarınca, 

2. Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konanlar Jandarma Genel Komutanlığınca, 
Kullanılır. 

r 
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sebebiyle kullanma imkânı kalmayan veya kullanılı
şından iktisadî fayda elde edilmesi mümkün olma
yanları, 

(f) Kullanılması men olup da imhası cihetine 
gidilecek olanları, 

4. 'Maden hurdası : 
©unlardan bir veya birden ziyade maden veya 

madeni halitalardan mamul olanları veya yapılışları 
itibariyle madenli aksamı galip bulunanları; 

5. Hizmet : 
Taraflar arasındaki (Kamu, özel kuruluş ve şa

hıslar ile dost ülkeler) anlaşmaya göre; bir işin ya
pılması için verilecek eğitim, teknik bilgi, bakım ona
rım, kurtarma liman ve müşavirli'k desteği ile mülki
yeti elde olmak kaydıyla tahsis edilebilecek kara, 
deniz ve hava araçları, gereç, silâh, bina ve araziyi, 

ifade eder. 

Kaynağın bütçeye kaydı 

IMADDE 4. — ikmal Sistemleri ve hizmetlerin 
2 nci maddede belirtilen usuller ile yapılan satışların
dan, yurt içinden elde edilecek Türk Lirası kaynak, 
Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin 
sonunda açılacak özel tertibe ödenek kaydolunur. 

ikmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede be
lirtilen usuller ile dost ve müttefik devletlere yapılan 
satışlardan elde edilecek yabancı paralar, T.C. Mer
kez Bankasına Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanhğı 
adına açılacak özel döviz hesabına ABD dolan ola
rak kaydedilir. 

Özel döviz hesabına kaydedilen bu dövizler, Ge
nelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek ön
celikler doğrultusunda, Millî Savunma ve içişleri Ba
kanlıklarının vereceği talimata uygun olarak, T.C. 
Merkez Bankasınca Türk Lirası nakti aranmaksızın 
bekletilmeden transfer edilir. 

Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dö
nüşen kısmı gider belgelerine dayanılarak transfer 
tarihindeki döviz alış kuru üzerinden ilgili bütçeye 
gelir, ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ilgili bütçelerde tertip aç
maya yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Kaynağın bütçeye kaydı 

MADDE 4, — ikmal sistemleri ve hizmetlerin 2 
nci maddede 'belirtilen usuller öle yapılan satışların
dan, yurt içinden elde edilecek Türk Lirası kaynak, 
Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçelerinin sonunda açı
lacak özel tertibe ödenek kaydolunur. Yılı içinde har
canmayan miktarlar ertesi yıla devredilir. 

ikmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede 'be
lirtilen usuller ile dosit ve müttefik devletlere yapılan 
satışlarından elde edilecek yabancı paralar, T.G. Mer
kez Bankasında Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
adına açılacak özel döviz hesabına ABD Doları ola
rak kaydedilir. 

özel döviz hesabına kaydedilen bu dövizler, Ge
nelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek önce
likler doğrultusunda, Millî Savunma ve İçişleri ba
kanlıklarının vereceği talimata uygun olarak, T.C. 
Merkez Bankasınca. Türk lirası nakti aranmaksızın 
bekletilmeden transfer edilir. 

Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dö
nüşen kısmı gider belgelerine dayanılarak transfer ta
rihindeki döviz alış kuru üzerinden ilgili bütçeye gelir, 
ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ilgili bütçelerde tertip açmaya yet
kilidir,, 
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Geçici yüklenmelere girişme yetkisi 

MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca elde edilen kaynaklara dayanılarak, gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilidir. Yılı içinde harcanamayan 
miktarlar ertesi yıla devredilir. 

Harcamalara katılma 

MADDE 6. — Dost veya müttefik devletlerin Silahlı Kuvvetleri personeline, Türkiye'de veya o ülkede 
yaptırılacak askerî eğitimin gerektirdiği malzemenin değeri, şevki ve teslimi ile ilgili harcamalara ve eğitim 
personelinin yolluk, aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi ile ilgili bütün masraflara, tarafların hangi nis
pette ve ne şekilde katılacakları, 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak and-
laşmalarla tespit edilir. 

Uygulamaya dair esaslar 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına dair her türlü faaliyet ve muamelelerin yapılması 
esasları, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

Bu Kanuna göre yapılması gereken her türlü faaliyet ve muameleler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Muafiyetler 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerine göre sağlanacak ihtiyaçlar ve bunlarla ilgili muameleler, her türlü 
vergi, resim, harç ve resmî kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır. 
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Sağlanan bu kaynaklardan; Genelkurmay Baş
kanlığınca tespit edilen ilke, öncelik ve anaprogram-
lara göre : 

1. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine konan öde
neklerle Bakanlık adına T.C. Merkez Bankasında açı
lacak özel döviz hesabına yatırılan ABD doları, sa
vunma sanayiinin geliştirilmesi, araştırma ve geliş
tirme hizmetleri ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı bu
lunan silah ve malzemenin tedariki için, Millî Sa
vunma Bakanının vereceği yetkiye dayanılarak Kuv
vet Komutanlıklarınca, 

2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü
venlik Komutanlığı bütçelerine konan ödeneklerle bu 
komutanlıklar adına T.C. Merkez Bankasında açıla
cak özel döviz hesabına yatırılan ABD doları, İçiş
leri Bakanının vereceği yetkiye dayanılarak Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan
lığınca, 

Kullanılır. 

Gelecek yıllara sâri yüklenmelere girişine yetkisi 

MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca elde edilen 
kaynaklara dayanılarak, gelecek yıllara sâri yüklen-. 
melere girişmeye Millî Savunma ve İçişleri bakan
lıkları yetkilidir. Yılı içinde harcanmayan miktarlar 
ertesi yıla devredilir. 

Harcamalara katılma 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Uygulamaya dair esaslar 

MADDE 7. — Tasarının 7 hci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Muafiyetler 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Sağlanan bu kaynaklardan; Genelkurmay Başkan
lığınca ıtespit edilen ilke, öncelik ve ana programlara 
göre : 

1. 'Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine konan öde
neklerle Bakanlık adına T.C. Merkez Bankasında açı
lacak özel döviz hesabına yatırılan ABD Doları, Sa
vunma sanayiinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştir
me hizmetleri ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan 
silah ve malzemenin tedariki için, Millî Savunma Ba
kanının vereceği yetkiye dayanılarak Kuvvet Komu
tanlıklarınca, 

2.; Jandarma Genel Komutanlığı; ve Sahil Gü
venlik Komutanlığı 'bütçelerine konan ödeneklerle bu 
Komutanlıklar adına T.C. Merkez Bankasında açıla
cak özel döviz hesabına yatırılan ABD Doları, İçiş
leri Bakanının vereceği yetkiye dayanılarak Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 

Kullanılır. 

Gelecek yıllara sâri taahhütlere girişme yetkisi 

MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca elde edilen 
kaymaklara dayanılarak, gelecek yıllara sâri taahhüt
lere girişmeye Millî Savunma ve İçişleri 'bakanlıkları 
yetkilidir. 

Harcamalara katılma 

MADDE 6. — Milli Savunma Komisyonu metni
nin 6 ncı maddesi aıynen kabul edimişıfair. 

Uygulamaya dair esaslar 

MADDE 7. — Müiî Savunma Komdsyonu metni
nin 7 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muafiyetler 

MADDE 8. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 9 . - 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı Kanun ve diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18 . 10 . 1984 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
l K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin ->. 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Mili Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. V. Dinçerler 

Uüaştıınma Bakam 
V, Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Jf. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakana 
/. özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Mıaliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

SağMc ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve SosyıaH Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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(MiMÎ Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 9. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 11. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 11 inci maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 
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